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APRESENTAÇÃO

Olá, professor(a)!

O presente livreto é o Produto Educacional idealizado como requisito parcial à obtenção

do título de Mestre em Química pelo ProfQui - Mestrado Profissional em Química em Rede

Nacioanal, polo UFF/VR.

A proposta do livreto é fornecer uma ferramenta didática simples e de baixo custo, com

vistas a facilitar o ensino de Química e o letramento científico por meio de uma atividade lúdi-

ca que equilibra diversão e aprendizagem.

O documento é organizado da seguinte forma: são 58 jogos, divididos entre palavras

cruzadas e caça-palavras, abordando conteúdos de Química Geral, voltados ao 9º ano do En-

sino Fundamental Anos Finais e Química Orgânica, direcionados ao 3º ano do EnsinoMédio.

O gabarito dos jogos encontra-se ao final do livreto. Como recomendação, apresento aqui,

ainda, uma proposta de sequência didática para a aplicação dos jogos. Reforço aqui, porém,

que é uma recomendação; cada turma possui um aspecto específico, e ajustes inevitavelmen-

te são necessários.

Espero que esse livreto seja de grande valia aos meus colegas professores!
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Introdução à Química

Vertical
1. Acreditavam na existência da pedra filosofal, desenvolveram
os primeiros processos químicos em seus laboratórios rudimen-
tares.
2. Quando uma porção de átomos possui as mesmas proprieda-
des químicas, constitui um...
6. Podemos considerar como substância... a porção da matéria
formada por átomos de mais de um elemento químico.
7. Podemos considerar como... tudo o que possui massa e ocu-
pa um lugar no espaço (possui volume).
9. A matéria é constituída por...

Horizontal
3. Podemos considerar como substância... a porção da matéria
formada por átomos do mesmo elemento químico.
4. Filósofo grego que, juntamente com Leucipo, propôs a ideia
de átomo.
5. Exemplo de substância simples, possui fórmula O2.
8. Exemplo de substância composta, possui fórmula H2O.
10. Para a adequada realização dos experimentos e interpreta-
ção de resultados obtidos, os químicos precisam seguir o...
11. Ciência que, de forma geral, estuda a matéria, suas substân-
cias constituintes e transformações.
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Misturas e Mudanças de Estados Físicos da Matéria

Vertical
1. Com algumas exceções, misturas apresentam pontos de fu-
são e ebulição...
2. Mudança do estado sólido para o estado líquido.
4. Mistura que apresenta apenas uma fase.
6. A união de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou
compostas, constitui uma...
8. Mistura que apresenta ponto de fusão constante.
10. Estado físico da matéria com moderado grau de agregação.
11. Substâncias possuem pontos de fusão e ebulição...

Horizontal
3. Estado físico da matéria com elevado grau de agregação.
5. Mudança do estado sólido para o estado gasoso.
7. Mudança do estado gasoso para o estado líquido.
9. Estado físico da matéria com o menor grau de agregação.
12. Mistura de apresenta ponto de ebulição constante.
13. Mudança do estado líquido para o estado gasoso.
14. Mistura que apresenta duas ou mais fases.
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Processos de Separação de Misturas

Vertical
1. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-lí-
quido ou líquido-líquido, que utiliza a diferença de densidade
entre os componentes.
2. Tipo de destilação utilizada no fracionamento do petróleo.
3. Tipo de separação utilizada em misturas heterogêneas sóli-
do-sólido que possuem grandes diferenças de tamanho.
6. Processo de separação de misturas homogêneas sólido-lí-
quido, no qual a fase líquida é perdida na forma de vapor.

Horizontal
2. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-lí-
quido ou sólido-gás, na qual a fase sólida fica retida em um
meio fltrante.
4. Processo utilizado para separar os componentes do sangue.
5. Processo de separação usada para misturas homogêneas
sólido-líquido, no qual todos os componentes são mantidos.
7. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-
sólido com o auxílio de pinças ou das mãos.
8. Processo de separação utilizado para separar componentes
metálicos.
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Estudo do Átomo

Horizontal
1. Na representação do átomo, o número atômico indica a
quantidade de...
4. Cientista responsável pela organização da eletrosfera do
átomo em camadas eletrônicas.
6. Primeiro cientista a formular uma teoria atômica.
8. Íon que perde elétron.
9. Como o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons
é igual ao número de...
10. Íon que ganha elétron.
11. Quando o número de elétrons do átomo é alterado, ele se
converte em um...

 Vertical
2. Cientista que descobriu o elétron, cujo modelo atômico é
conhecido por "pudim de passas".
3. O núcleo do átomo é constituído por prótons e...
5. Cientista responsável pela teoria atômica semelhante ao
modelo planetário
6. Um dos filósofos gregos responsáveis pela palavra "átomo".
7. O átomo é constituído basicamente por dois setores: eletro-
sfera e...
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Nomenclatura dos Elementos Químicos

Horizontal
1. Elemento abundante na areia.
4. Elemento utilizado na prevenção de cáries.
8. Elemento químico mais leve da tabela periódica.
10. Elemento químico presente no aço.
11. Um dos principais elementos constituintes do corpo humano.
12. Elemento presente nos fios elétricos.

Vertical
2. Elemento adicionado ao sal de cozinha, par evitar problemas na
tireoide.
3. Elemento contido nas latas de refrigerante.
5. Elemento essencial no processo respiratório.
6. Elemento químico radioativo, com símbolo U.
7. Com o símbolo Hg, é o único metal na fase líquida, à temperatura
ambiente.
9. Elemento abundante no esqueleto
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Tabela Periódica

Vertical
1. As linhas da tabela periódica indicam as camadas ou os...
2. Ao todo, a tabela apresenta... famílias.
5. A família 1 da tabela é também chamada de metais...
6. Nome usual da família 18.
7. As famílias reúnem elementos com propriedades químicas...
8. Na tabela periódica, as colunas indicam os grupos ou as...

Horizontal
3. A família 16 pode ser denominada...
4. Nome usual da família 17.
9. Um dos principais cientistas responsáveis pela organização
periódica dos elementos.
10. As famílias 3 a 12 contém os elementos de...
11. São... as camadas presentes na tabela periódica.
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Propriedades Periódicas

Vertical
1. O valor de eletronegatividade não é definido para os...
2. A primeira energia de ionização é... que a segunda retirada de
elétron.
3. Propriedade que descreve a energia necessária para a remoção
de um ou mais elétrons de um átomo.
4. Propriedade que descreve a variação do tamanho dos átomos
dos elementos químicos.
8. Ao perder um ou mais elétrons, o raio do átomo de um elemento
químico...

Horizontal
5. Ao receber um ou mais elétrons, o raio do átomo de um elemento
químico...
6. Propriedades... são aquelas que, ao longo da tabela, se repetem
periodicamente.
7. Além das propriedades periódicas, existem, ainda, as proprieda-
des... que não se repetem periodicamente.
9. Força de atração sobre os elétrons que participam de uma liga-
ção.
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Ligações Químicas

Vertical
1. Ligação característica de ligas formadas por metais.
2. Em ligações iônicas, ocorre a formação de...
3. Ligação que geralmente ocorre entre ametais.
7. Subpartícula atômica envolvida em uma ligação.

Horizontal
4. Na ligação covalente, elétrons são... entre os ametais.
5. Compostos iônicos são bons condutores de eletricidade quando
estão na fase... ou quando estão dissolvidos em água.
6. Ligação que geralmente ocorre entre metais e ametais.
7. Compostos iônicos possuem... pontos de fusão e ebulição.
8. Em ligações iônicas, ocorre a... de elétrons de um metal para um
ametal.
9. Ligas metálicas geralmente são... condutores térmicos e elétri-
cos.
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Reações Químicas

Vertical
1. Sinal gráfico que separa os membros de uma equação química.
3. Representação gráfica de uma reação química.
5. Os valores inseridos durante o balanceamento são denomina-
dos...

Horizontal
2. Toda equação química deve estar...
4. Quando substâncias químicas interagem formando novas sub-
stâncias, ocorreu uma...
6. Antes de interagirem, as substâncias são denominadas...
7. As substâncias obtidas após reação são denominadas...
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Funções Inorgânicas - Ácidos

Horizontal
1. Na escala de pH, o ácido assume valores... de 7.
5. Uma característica dos ácidos é o seu sabor...
6. Ácido presente em baterias automotivas.
8. O íon H+ pode ser denominado...
10. Classificação dos ácidos que possuem oxigênio na estrutura.

Vertical
2. Processo responsável pela liberação do H+ em solução aquosa.
3. Compostos que, em presença de água, liberam H+ como único cátion.
4. Ácido presente no suco gástrico.
7. Classificação dos ácidos que não possuem oxigênio na estrutura.
9. Em presença do indicador fenolftaleína, o ácido fica...
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Funções Inorgânicas - Bases

Vertical
1. Processo responsável pela liberação de OH- em solução
aquosa.
2. Bases são reconhecidas pelo seu sabor...
4. O íon OH- pode ser denominado...
5. Nomenclatura usual do hidróxido de sódio.
8. Na escala de pH, as bases assumem valores... de 7.

Horizontal
3. Base utilizada como antiácido estomacal.
6. Base utilizada na correção do pH do solo.
7. Em presença do indicador fenolftaleína, a base assume colo-
ração...
9. Compostos que, em presença de água, liberam OH- como
único ânion.



18

Funções Inorgânicas - Sais

Vertical
1. Quando as quantidades de íons H+ e OH- são diferentes, a neutrali-
zação é considerada...
2. Sal utilizado como fermento e contido em antiácidos estomacais.
4. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -oso.
6. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -ídrico.
8. A reação de neutralização ocorre entre uma base e um...

Horizontal
3. Reação de formação de um sal.
5.  Sal comumente utilizado no cozimento de alimentos.
7. Se as quantidades de íons H+ e OH- são iguais, a neutralizaçao é
considerada...
8. Além do sal, na neutralização é produzida...
9. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -ico.
10. Um sal oriundo de neutralização total é classificado como...
11. Se o sal possui moléculas de água presos em sua parede cristali-
na, ele é classificado como...
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Funções Inorgânicas - Óxidos

Vertical
1. Nomenclatura do CO2.
2. Óxidos são compostos formados pela união entre um elemento e...
6. Principal problema ambiental causado pelo gás carbônico.

Horizontal
3. Principal problema ambiental causado pelos óxidos ácidos.
4. Classificação do óxido que se comportam como óxidos ácidos ou
básicos, dependendo do meio.
5. Nos óxidos, o oxigênio é sempre o elemento mais...
7. Principal peróxido, de fórmula H2O2.
8. O monóxido de carbono, CO, é classificado como óxido...
9. O gás carbônico é classificado como óxido...
10. Óxidos básicos, em presença de água, geram...
11. Devido à maior eletronegatividade do elemento, não existem óxi-
dos de...
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Química Verde

Vertical
1. Termo utilizado para descrever o asseguramento do crescimento
econômico da geração atual, sem o esgotamento dos recursos para
as gerações futuras.
2. A Química... é responsável pelo estudo dos ciclos biogeoquímicos
que ocorrem no planeta, além dos impactos causados pela atividade
humana.
3. A Química... procura repensar/reinventar os processos químicos,
de forma a reduzir o consumo e produção de substâncias nocivas e
demais impactos ambientais.
4. Na questão energértica, a Química Verde sugere... o consumo da
energia, dando prioridade às fontes renováveis.
6. A Química Verde se desdobra em... princípios.

Horizontal
5. Um dos princípios da Química Verde indica que as substâncias
produzidas nas reações devem ser...
7. Exemplo de catalisadores biológicos.
8. Outro princípio da Química Verde orienta a... de etapas reacionais
na produção de alguma substância.
9. Substância empregada na aceleração de uma reação, aumentan-
do sua eficiência.
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Introdução à Química Orgânica

Vertical
1. Número de ligações que o carbono pode realizar.
3. Classificação do carbono que se liga a outros dois carbonos.
4. Número de ligações que o nitrogênio realiza.
6. Número de ligações que o hidrogênio realiza.
8. Classificação do carbono que está ligado a quatro ligantes diferentes
entre si.
12. Ligação relacionada ao estabelecimento de duplas ou triplas ligações.

Horizonral
2. Nomenclatura dada à ligação do tipo simples.
5. Classificação do carbono que se liga a outros quatro carbonos.
7. Número de ligações pi existentes quando o carbono tem hibridização
do tipo sp2.
9. Número de ligações que o oxigênio realiza.
10. Número de ligações pi existentes quanto o carbono tem hibridização
do tipo sp.
11. Classificação do carbono que se liga a um ou nenhum outro carbono.
13. O carbono pode estabelecer ligações simples, duplas ou...
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Classificação de Cadeias Orgânicas

Vertical
1. Cadeia que apresenta um ciclo e uma cadeia aberta ao
mesmo tempo.
3. Cadeias aromáticas que apresentam mais de um anel.
5. Na classificação de cadeias, consideram-se como ramifica-
ções somente átomos de...
6. Cadeia que apresenta apenas ligações simples entre carbo-
nos.
9. Cadeia que apresenta mais de duas extremidades termina-
das em carbono.

 Horizontal
2. Cadeia que apresenta ligações pi entre carbonos.
4. Quanto à presença de um átomo de cloro na extremidade
da cadeia, pode-se classificá-la como...
7. Cadeia que possui átomos diferentes de carbono integran-
do a cadeia principal.
8. Cadeia na qual os átomos de carbono ligam-se entre si,
mantendo as extremidades livres.
10. Uma cadeia fechada pode ser alicíclica ou...
11. Fenônemo apresentado por cadeias aromáticas. Dica: se
inicia com a letra R.
12. Cadeia na qual os átomos de carbono ligam-se entre si,
sem extremidades livres.
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Nomenclatura de Alcanos e Cicloalcanos

Horizontal
1. Número de ligações entre carbonos presentes na molécula do etano.
5. Hidrocarbonetos são os compostos formados exclusivamente por carbono
e...
6. Prefixo utilizado para alcanos cíclicos.
9. Tipo de ligação entre os carbonos que caracteriza um alcano.
10. Número de hidrogênios presentes na molécula do metano.
12. Nome do alcano linear composto por cinco carbonos.
13. Número de carbonos presentes na molécula do cicloexano.

Vertical
2. Sufixo utilizado para nomear um alcano.
3. Menor alcano cíclico possível.
4. Número de hidrogênios presentes na molécula do ciclobutano.
7. Nome do alcano cíclico formado por sete carbonos.
8. Número de hidrogênios presentes na molécula do butano.
11. Número de ligações entre carbonos presentes na molécula do decano.
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Nomenclatura de Alcanos Ramificados

     Horizontal
1. A numeração do alcano ramificado se inicia sempre pela extremidade
mais...da ramificação.
4. Não existem ramificações nas...da cadeia aberta.
5. Nome da ramificação formada por dois carbonos.
7. Número total de carbonos presentes no 2-metil-butano.
8. Número de hidrogênios presentes na molécula do etil-ciclobutano.
10. Em um ciclocalcano ramificado, a numeração se inicia pelo carbono...
12. Menor alcano ramificado de cadeia aberta possível (dica: se inicia com a
letra M).

Vertical
2. Caso haja mais de uma ramificação, a nomenclatura deve seguir ordem...
3. Ramificação formada por três carbonos.
6. Prefixo utilizado quando existem duas ramificações do tipo metil em uma
cadeia.
9. Prefixo utilizado quando uma ramificação se repete três vezes na cadeia.
11. Número de carbonos presentes na molécula do 3-etil-2-metil-pentano.
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Nomenclatura de Alcenos e Cicloalcenos

Vertical
1. Nomenclatura dada ao alcadieno composto por quatro carbonos (dica: existe nu-
meração nesta nomenclatura).
3. Tipo de ligação que caracteriza um alceno.
5. Número de ligações pi presentes na molécula do buteno.
8. Nomenclatura no menor alceno possível.
9. Nome do cicloalceno formado por por seis carbonos.
10. Número de hidrogênios presentes no propeno.
11. Sufixo utilizado para nomear um alceno.

Horizontal
2. Número de carbonos presentes na molécula do oct-3-eno.
4. Número de ligações pi presentes no cicloexadieno.
6. Nomenclatura do alceno de cadeia normal formado por cinco carbonos e ligação pi
no segundo carbono (dica: existe numeração nesta nomenclatura).
7. Classificação do alceno que possui duas ligações duplas.
12. Número de hidrogênios presentes na molécula do hexa-1,3-dieno.
13. Menor cicloalceno possível.
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Nomenclatura de Alcenos Ramificados

Vertical
1. Em um cicloalceno ramificado, a numeração leva em conta o sentido que
mantenha a insaturação e a ramificação...
2. Número de hidrogênios presentes na molécula do etil-ciclobuteno.
4. Menor alceno ramificado de cadeia aberta possível (dica: se inicia com a le-
tra M).
5. Número máximo de ramificações que a molécula do pent-2-eno pode incor-
porar.

Horizontal
3. Número total de ligações sigma presentes na molécula do 2-metil-but-2-
eno.
6. Possui prioridade na numeração, em caso de empate de posicionamento
entre a ramificação e a insaturação.
7. Número máximo de ligações duplas que a molécula do metilbenzeno pode
incorporar.
8. Número de carbonos presentes na molécula do 3-etil-2,3-dimetil-hept-1-
eno.
9. Número de carbonos presentes na molécula do 2,3-dimetil-pent-1-eno.
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Radicais Orgânicos

Vertical
1. Radical de três carbonos ligado à cadeia principal pelo car-
bono primário.
2. Número de combinações possíveis que um radical de qua-
tro carbonos pode se ligar à cadeia principal.
3. Radical composto por um anel benzênico, que se liga à ca-
deia principal através de um grupo metil.
6. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 4 de um ben-
zeno.
7. Radical de três carbonos ligado à cadeia principal pelo car-
bono secundário.
11. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 3 de um ben-
zeno.
 Horizontal
4. Radical de quatro carbonos ligados à cadeia principal pelo
carbono secundário (dica: se inicia com a letra S).
5. Radical de cinco carbonos conectados à cadeia principal
em formato de cruz (dica: se inicia com a letra N).
8. Radical de dois carbonos, que contém uma dupla ligação.
9. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 2 de um ben-
zeno.
10. Radical de quatro carbonos ligados à cadeia principal pelo
carbono terciário (dica: se inicia com a letra T).
12. Radical composto por um anel benzênico ligado direta-
mente à cadeia principal.
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Funções Orgânicas - Álcool

Vertical
1. Para ser um álcool, o carbono ligado ao grupamento funcio-
nal deve ser...
3. Nome do álcool composto por seis carbonos na cadeia prin-
cipal, grupo metil no segundo carbono e hidroxila conectada no
terceiro carbono (dica: existem números na nomenclatura).
4. Sufixo usual utilizado para nomear um álcool.
5. Menor álcool possível.
9. Sufixo oficial utilizado para nomear um álcool.
11. Grupo funcional que caracteriza um álcool.

Horizontal
2. Nome do grupamento funcional que caracteriza um álcool.
6. Número de hidrogênios presentes no butan-2-ol.
7. Álcool utilizado como combustível.
8. Nome do álcool de três carbonos, contendo uma hidroxila
em cada um dos carbonos (dica: existem números na nomen-
clatura).
10. Nome do álcool cíclico contendo cinco carbonos.
12. Nome usual do propanol.
13. Número de carbonos presentes no 3-etil-4-metil hexan-2-
ol.
14. Em caso de empate de posição entre insaturação e grupo
funcional, a... tem prioridade.
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Funções Orgânicas - Fenol e Enol

Vertical
1. Nomenclatura do fenol cujo grupo funcional está ligado a uma cadeia formada por
dois aneis benzênicos condensados.
4. Sufixo usado para nomear um enol.
6. Nomenclatura do fenol mais simples.

Horizontal
2. Grupo funcional que caracteriza fenois e enois.
3. Nomenclatura do enol formado por quatro carbonos e grupo funcional no segundo
carbono (dica: existe numeral nesta nomenclatura).
5. Prefixo usado para nomear um fenol.
7. Para ser um fenol, o grupo funcional deve estar ligado a um carbono...
8. Para ser um enol, o grupo funcional deve estar ligado a um carbono...
9. Nomenclatura do enol mais simples.



46

Funções Orgânicas - Cetona

Vertical
1.A classificação do carbono que apresenta a função cetona é
sempre...
3.Nomenclatura da cetona cíclica formada por cinco carbonos
(dica: se inicia com a letra C).
5.Nomenclatura da menor cetona possível.
6.Sufixo utilizado para a cadeia que apresenta a função ceto-
na duplicada.
 Horizontal
2.Menor cetona cíclica possível (dica: se inicia com a letra C).
4. Número de hidrogênios presentes na molécula do ciclobuta-
nona.
7. Número de hidrogênios presentes na butanona.
8. Nomenclatura da cadeia formada por seis carbonos satura-
dos, com a cetona localizada no terceiro carbono (dica existe
número nesta nomenclatura).
9. Sufixo utilizado para nomear uma cetona.
10. Nome do grupamento funcional que caracteriza uma ceto-
na.
11. Nomenclatura usual da propanona.
12. Número de carbonos presentes da molécula do 3-etil-hep-
tan-4-ona.



47

Funções Orgânicas - Aldeído

Vertical
1. Classificação do carbono que contém a função aldeído.
2. Número de carbonos presentes no menor aldeído aromático.
3. Nome do grupo funcional que caracteriza um aldeído.
5. Nome usual do metanal.
7. Nomenclatura do aldeído de cadeia linear contendo quatro
carbonos saturados.
9. Menor aldeído possível.
11. Sufixo utilizado para nomear um aldeído.

Horizontal
4. Nomenclatura do menor aldeído de cadeia ramificada.
6. Número de hidrogênios presentes no pentanodial.
8. Número de carbonos presentes no ciclobutanal.
10. Nomenclatura do menor aldeído aromático (dica: se inicia
com a letra B).
12. Nomenclatura do aldeído de cadeia linear contendo seis
carbonos saturados.
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Funções Orgânicas - Ácido Carboxílico

Vertical
1. Nomenclatura oficial do ácido carboxílico presente no vinagre (dica:
duas palavras).
3. Nomenclatura do ácido carboxílico formado por um alceno contendo
três carbonos (dica: duas palavras).
4. Nomenclatura do menor ácido carboxílico aromático (dica: duas pala-
vras).
6. Classificação do carbono que contém o grupo funcional do ácido car-
boxílico.
7. Nomenclatura do menor ácido carboxílico conhecido (dica: duas pala-
vras).
9. Nomenclatura do ácido carboxílico de cadeia linear, formado por sete
carbonos saturados (dica: duas palavras).

Horizontal
2. Sufixo utilizado para nomear um ácido carboxílico.
5. Grupo funcional que caracteriza o ácido carboxílico.
7. Nomenclatura do ácido carboxílico de dois carbonos, contendo duas
vezes o grupo funcional característico (dica: duas palavras).
8. O grupo funcional do ácido carboxílico é formado pela união de uma
carbonila e uma...
10. Nomenclatura usual do ácido carboxílico presente no vinagre (dica:
duas palavras).
11. Nomenclatura do menor ácido carboxílico ramificado (dica: duas pala-
vras).
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Funções Orgânicas - Éster

Vertical
1. Nome do éster formado por seis carbonos, com o grupo funcional conti-
do no terceiro carbono (dica: três palavras).
3. A formação de um éster se dá pela reação entre as funções orgânicas
ácido carboxílico e...
4. Número de carbonos presentes no propanoato de butila.
8. Ésteres são amplamente utilizados como aromatizantes na indústria...

Horizontal
2. O subproduto reacional da formação de um éster.
5. Número de carbonos presentes no estanoato de propila.
6. Nome do éster formado a partir do ácido etanoico e o pentanol (dica:
três palavras).
7. Éster formado a partir da reação entre o ácido benzoico e o etanol (dica:
três palavras).
9. Nome da reação inversa à formação de um éster.
10. Nomenclatura do éster formado por dois carbonos (dica: três palavras).
11. Nome da reação de formação de um éster.
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Funções Orgânicas - Haleto Orgânico

Vertical
1. Haleto utilizado como solvente orgânico, cuja fórmula é CCl4 (di-
ca: se inicia com a letra T).
2. Nomenclatura do haleto orgânico fluorado, formado por três car-
bonos, com a função localizada no primeiro carbono (dica: se inicia
com a letra F).
4. Termo atribuído aos haletos orgânicos que causam problemas
ambientais (dica: se inicia com a letra C).
5. Número de ligações que o grupo funcional dos haletos pode reali-
zar.
8. Família dos elementos que caracterizam os haletos.

Horizontal
3. Nomenclatura do haleto orgânico cuja estrutura possui dois áto-
mos de carbono e um átomo de iodo.
6. Menor haleto orgânico clorado possível (dica: se inicia com a le-
tra C).
7. Nomenclatura do haleto formado por um átomo de carbono de
três átomos de cloro (dica: se inicia com a letra T).
9. Menor haleto orgânico aromático possível contento o elemento
bromo (dica: se inicia com a letra B).
10. Nomenclatura do haleto orgânico de cadeia linear, formado por
quatro átomos de carbono e um átomo de bromo localizado no se-
gundo carbono (dica: existência de número na nomenclatura).
11. Haletos orgânicos agridem o meio ambiente ao reagirem e de-
gradarem moléculas de...
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Funções Orgânicas - Amina

Vertical
1. Nomenclatura da menor amina terciária.
2. Número de átomos de carbono presentes na molécula da dieti-
lamina.
3. Molécula inorgânica que dá origem ao grupo funcional das ami-
nas.
4. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado a
três átomo de carbono.
6. Nomenclatura da menor amina primária.
7. Para a nomenclatura de aminas, os radicais devem seguir or-
dem...
8. Número de átomos de carbono presentes na molécula do etil-fe-
nil-metilamina.

Horizontal
5. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado a
um átomo de carbono.
9. Nomenclatura da menor amina primária aromática (dica: se ini-
cia com a letra F).
10. Nomenclatura da menor amina secunária.
11. Elemento químico principal que caracteriza a função amina.
12. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado
a dois átomos de carbono.
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3. Proposta de sequência didática de aplicação dos jogos
Abaixo está descrita uma sequência didática para a utilização dos jogos deste livreto, com o objetivo de tornar a sua aplica-

ção simples e viável para o professor. Como toda atividade lúdica, é interessante que o professor primeiramente apreenda os obje-

tivos iniciais dos jogos, para então utilizá-los em sala de aula.

Os jogos aqui propostos se apresentam como uma ferramenta interessante de revisão dos conteúdos previamente ministra-

dos, bem como uma alternativa às avaliações padronizadas. Os jogos devem ser fotocopiados (xerox), um para cada aluno. O qua-

dro abaixo indica o passo a passo recomendado:

Ordem Ação Tempo estimado

1º Momento Introdução ao conteúdo de Química (Ex.: hidrocarbonetos). Tempo variável, conforme a
complexidade do conteúdo.

2º Momento
Após o momento expositivo e esclarecimentos às dúvidas,  realizar o

convite e a aplicação do jogo didático escolhido (caça-palavras ou
palavras cruzadas).

Cinco minutos para o convite + 15
minutos para execução do jogo.

3º Momento Debater as repostas do jogo, recuperando os conceitos envolvidos em
cada palavra abordada durante a atividade. Dez minutos.

4º Momento
Entregar, como atividade para casa, um jogo que não foi utilizado em

classe (por exemplo, se a palavra cruzada foi utilizada em sala, o aluno
leva o caça-palavras).

**

5º Momento No início da próxima aula, realizar o debate sobre as repostas do jogo
levado para casa. Dez minutos.

Os jogos aqui propostos parecem ter maior potencialidade de ação educativa quando utilizados no momento de revisão dos

conteúdos explanados em sala de aula. Ou seja: é possível explorar suas capacidades de ferramenta de letramento científico ao

longo de todo o bimestre. Vale ressaltar que é notório o fato dessa sequência não poder ser utilizada em todas as aulas, devido ao

tempo consumido; para dirimir este fator, é sugerida a aplicação da atividade na aula que encerra determinado assunto, antes do

prosseguimento para um novo conteúdo.
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RESPOSTAS DOS JOGOS
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Introdução à Química - Respostas

Vertical
1. Acreditavam na existência da pedra filosofal, desenvolve-
ram os primeiros processos químicos em seus laboratórios
rudimentares.
2. Quando uma porção de átomos possui as mesmas propri-
edades químicas, constitui um...
6. Podemos considerar como substância... a porção da maté-
ria formada por átomos de mais de um elemento químico.
7. Podemos considerar como... tudo o que possui massa e
ocupa um lugar no espaço (possui volume).
9. A matéria é constituída por...

Horizontal
3. Podemos considerar como substância... a porção da maté-
ria formada por átomos do mesmo elemento químico.
4. Filósofo grego que, juntamente com Leucipo, propôs a
ideia de átomo.
5. Exemplo de substância simples, possui fórmula O2.
8. Exemplo de substância composta, possui fórmula H2O.
10. Para a adequada realização dos experimentos e interpre-
tação de resultados obtidos, os químicos precisam seguir o...
11. Ciência que, de forma geral, estuda a matéria, suas sub-
stâncias constituintes e transformações.
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Misturas e Mudanças de Estados Físicos da Matéria - Respostas

Vertical
1. Com algumas exceções, misturas apresentam pontos de fu-
são e ebulição...
2. Mudança do estado sólido para o estado líquido.
4. Mistura que apresenta apenas uma fase.
6. A união de duas ou mais substâncias, sejam elas simples
ou compostas, constitui uma...
8. Mistura que apresenta ponto de fusão constante.
10. Estado físico da matéria com moderado grau de agrega-
ção.
11. Substâncias possuem pontos de fusão e ebulição...

Horizontal
3. Estado físico da matéria com elevado grau de agregação.
5. Mudança do estado sólido para o estado gasoso.
7. Mudança do estado gasoso para o estado líquido.
9. Estado físico da matéria com o menor grau de agregação.
12. Mistura de apresenta ponto de ebulição constante.
13. Mudança do estado líquido para o estado gasoso.
14. Mistura que apresenta duas ou mais fases.
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Processos de Separação de Misturas - Respostas

Vertical
1. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-líqui-
do ou líquido-líquido, que utiliza a diferença de densidade entre
os componentes.
2. Tipo de destilação utilizada no fracionamento do petróleo.
3. Tipo de separação utilizada em misturas heterogêneas sólido-
sólido que possuem grandes diferenças de tamanho.
6. Processo de separação de misturas homogêneas sólido-líqui-
do, no qual a fase líquida é perdida na forma de vapor.

Horizontal
2. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-líqui-
do ou sólido-gás, na qual a fase sólida fica retida em um meio
fltrante.
4. Processo utilizado para separar os componentes do sangue.
5. Processo de separação usada para misturas homogêneas sóli-
do-líquido, no qual todos os componentes são mantidos.
7. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-sóli-
do com o auxílio de pinças ou das mãos.
8. Processo de separação utilizado para separar componentes
metálicos.
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Estudo do Átomo - Respostas

Horizontal
1. Na representação do átomo, o número atômico indica a quan-
tidade de...
4. Cientista responsável pela organização da eletrosfera do áto-
mo em camadas eletrônicas.
6. Primeiro cientista a formular uma teoria atômica.
8. Íon que perde elétron.
9. Como o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons é
igual ao número de...
10. Íon que ganha elétron.
11. Quando o número de elétrons do átomo é alterado, ele se
converte em um...

 Vertical
2. Cientista que descobriu o elétron, cujo modelo atômico é co-
nhecido por "pudim de passas".
3. O núcleo do átomo é constituído por prótons e...
5. Cientista responsável pela teoria atômica semelhante ao mo-
delo planetário
6. Um dos filósofos gregos responsáveis pela palavra "átomo".
7. O átomo é constituído basicamente por dois setores: eletro-
sfera e...



71

Nomenclatura dos Elementos Químicos - Respostas

Horizontal
1. Elemento abundante na areia.
4. Elemento utilizado na prevenção de cáries.
8. Elemento químico mais leve da tabela periódica.
10. Elemento químico presente no aço.
11. Um dos principais elementos constituintes do corpo humano.
12. Elemento presente nos fios elétricos.

Vertical
2. Elemento adicionado ao sal de cozinha, par evitar problemas na ti-
reoide.
3. Elemento contido nas latas de refrigerante.
5. Elemento essencial no processo respiratório.
6. Elemento químico radioativo, com símbolo U.
7. Com o símbolo Hg, é o único metal na fase líquida, à temperatura
ambiente.
9. Elemento abundante no esqueleto



72

Tabela Periódica - Respostas

Vertical
1. As linhas da tabela periódica indicam as camadas ou os...
2. Ao todo, a tabela apresenta... famílias.
5. A família 1 da tabela é também chamada de metais...
6. Nome usual da família 18.
7. As famílias reúnem elementos com propriedades químicas...
8. Na tabela periódica, as colunas indicam os grupos ou as...

Horizontal
3. A família 16 pode ser denominada...
4. Nome usual da família 17.
9. Um dos principais cientistas responsáveis pela organização
periódica dos elementos.
10. As famílias 3 a 12 contém os elementos de...
11. São... as camadas presentes na tabela periódica.
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Propriedades Periódicas - Respostas

Vertical
1. O valor de eletronegatividade não é definido para os...
2. A primeira energia de ionização é... que a segunda retirada de
elétron.
3. Propriedade que descreve a energia necessária para a remoção
de um ou mais elétrons de um átomo.
4. Propriedade que descreve a variação do tamanho dos átomos
dos elementos químicos.
8. Ao perder um ou mais elétrons, o raio do átomo de um elemento
químico...

Horizontal
5. Ao receber um ou mais elétrons, o raio do átomo de um elemen-
to químico...
6. Propriedades... são aquelas que, ao longo da tabela, se repe-
tem periodicamente.
7. Além das propriedades periódicas, existem, ainda, as proprieda-
des... que não se repetem periodicamente.
9. Força de atração sobre os elétrons que participam de uma liga-
ção.
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Ligações Químicas - Respostas

Vertical
1. Ligação característica de ligas formadas por metais.
2. Em ligações iônicas, ocorre a formação de...
3. Ligação que geralmente ocorre entre ametais.
7. Subpartícula atômica envolvida em uma ligação.

Horizontal
4. Na ligação covalente, elétrons são... entre os ametais.
5. Compostos iônicos são bons condutores de eletricidade quan-
do estão na fase... ou quando estão dissolvidos em água.
6. Ligação que geralmente ocorre entre metais e ametais.
7. Compostos iônicos possuem... pontos de fusão e ebulição.
8. Em ligações iônicas, ocorre a... de elétrons de um metal para
um ametal.
9. Ligas metálicas geralmente são... condutores térmicos e elétri-
cos.
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Reações Químicas - Respostas

Vertical
1. Sinal gráfico que separa os membros de uma equação química.
3. Representação gráfica de uma reação química.
5. Os valores inseridos durante o balanceamento são denomina-
dos...

Horizontal
2. Toda equação química deve estar...
4. Quando substâncias químicas interagem formando novas sub-
stâncias, ocorreu uma...
6. Antes de interagirem, as substâncias são denominadas...
7. As substâncias obtidas após reação são denominadas...
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Funções Inorgânicas - Ácidos - Respostas

Horizontal
1. Na escala de pH, o ácido assume valores... de 7.
5. Uma característica dos ácidos é o seu sabor...
6. Ácido presente em baterias automotivas.
8. O íon H+ pode ser denominado...
10. Classificação dos ácidos que possuem oxigênio na estrutura.

Vertical
2. Processo responsável pela liberação do H+ em solução aquosa.
3. Compostos que, em presença de água, liberam H+ como único cá-
tion.
4. Ácido presente no suco gástrico.
7. Classificação dos ácidos que não possuem oxigênio na estrutura.
9. Em presença do indicador fenolftaleína, o ácido fica...
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Funções Inorgânicas - Bases - Respostas

Vertical
1. Processo responsável pela liberação de OH- em solução
aquosa.
2. Bases são reconhecidas pelo seu sabor...
4. O íon OH- pode ser denominado...
5. Nomenclatura usual do hidróxido de sódio.
8. Na escala de pH, as bases assumem valores... de 7.

Horizontal
3. Base utilizada como antiácido estomacal.
6. Base utilizada na correção do pH do solo.
7. Em presença do indicador fenolftaleína, a base assume co-
loração...
9. Compostos que, em presença de água, liberam OH- como
único ânion.
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Funções Inorgânicas - Sais - Respostas

Vertical
1. Quando as quantidades de íons H+ e OH- são diferentes, a neutra-
lização é considerada...
2. Sal utilizado como fermento e contido em antiácidos estomacais.
4. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -oso.
6. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -ídrico.
8. A reação de neutralização ocorre entre uma base e um...

Horizontal
3. Reação de formação de um sal.
5.  Sal comumente utilizado no cozimento de alimentos.
7. Se as quantidades de íons H+ e OH- são iguais, a neutralizaçao é
considerada...
8. Além do sal, na neutralização é produzida...
9. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -ico.
10. Um sal oriundo de neutralização total é classificado como...
11. Se o sal possui moléculas de água presos em sua parede cristali-
na, ele é classificado como...



79

Funções Inorgânicas - Óxidos - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura do CO2.
2. Óxidos são compostos formados pela união entre um elemento e...
6. Principal problema ambiental causado pelo gás carbônico.

Horizontal
3. Principal problema ambiental causado pelos óxidos ácidos.
4. Classificação do óxido que se comportam como óxidos ácidos ou
básicos, dependendo do meio.
5. Nos óxidos, o oxigênio é sempre o elemento mais...
7. Principal peróxido, de fórmula H2O2.
8. O monóxido de carbono, CO, é classificado como óxido...
9. O gás carbônico é classificado como óxido...
10. Óxidos básicos, em presença de água, geram...
11. Devido à maior eletronegatividade do elemento, não existem óxi-
dos de...
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Química Verde - Respostas

Vertical
1. Termo utilizado para descrever o asseguramento do crescimento eco-
nômico da geração atual, sem o esgotamento dos recursos para as gera-
ções futuras.
2. A Química... é responsável pelo estudo dos ciclos biogeoquímicos que
ocorrem no planeta, além dos impactos causados pela atividade humana.
3. A Química... procura repensar/reinventar os processos químicos, de
forma a reduzir o consumo e produção de substâncias nocivas e demais
impactos ambientais.
4. Na questão energértica, a Química Verde sugere... o consumo da ener-
gia, dando prioridade às fontes renováveis.
6. A Química Verde se desdobra em... princípios.

Horizontal
5. Um dos princípios da Química Verde indica que as substâncias produzi-
das nas reações devem ser...
7. Exemplo de catalisadores biológicos.
8. Outro princípio da Química Verde orienta a... de etapas reacionais na
produção de alguma substância.
9. Substância empregada na aceleração de uma reação, aumentando sua
eficiência.
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Introdução à Química Orgânica - Respostas

Vertical
1. Número de ligações que o carbono pode realizar.
3. Classificação do carbono que se liga a outros dois carbonos.
4. Número de ligações que o nitrogênio realiza.
6. Número de ligações que o hidrogênio realiza.
8. Classificação do carbono que está ligado a quatro ligantes diferentes
entre si.
12. Ligação relacionada ao estabelecimento de duplas ou triplas liga-
ções.

Horizonral
2. Nomenclatura dada à ligação do tipo simples.
5. Classificação do carbono que se liga a outros quatro carbonos.
7. Número de ligações pi existentes quando o carbono tem hibridização
do tipo sp2.
9. Número de ligações que o oxigênio realiza.
10. Número de ligações pi existentes quanto o carbono tem hibridização
do tipo sp.
11. Classificação do carbono que se liga a um ou nenhum outro carbo-
no.
13. O carbono pode estabelecer ligações simples, duplas ou...
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Classificação de Cadeias Orgânicas - Respostas

Vertical
1. Cadeia que apresenta um ciclo e uma cadeia aberta ao
mesmo tempo.
3. Cadeias aromáticas que apresentam mais de um anel.
5. Na classificação de cadeias, consideram-se como ramifi-
cações somente átomos de...
6. Cadeia que apresenta apenas ligações simples entre car-
bonos.
9. Cadeia que apresenta mais de duas extremidades termi-
nadas em carbono.

 Horizontal
2. Cadeia que apresenta ligações pi entre carbonos.
4. Quanto à presença de um átomo de cloro na extremidade
da cadeia, pode-se classificá-la como...
7. Cadeia que possui átomos diferentes de carbono integran-
do a cadeia principal.
8. Cadeia na qual os átomos de carbono ligam-se entre si,
mantendo as extremidades livres.
10. Uma cadeia fechada pode ser alicíclica ou...
11. Fenônemo apresentado por cadeias aromáticas. Dica: se
inicia com a letra R.
12. Cadeia na qual os átomos de carbono ligam-se entre si,
sem extremidades livres.
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Nomenclatura de Alcanos e Cicloalcanos - Respostas

Horizontal
1. Número de ligações entre carbonos presentes na molécula do etano.
5. Hidrocarbonetos são os compostos formados exclusivamente por car-
bono e...
6. Prefixo utilizado para alcanos cíclicos.
9. Tipo de ligação entre os carbonos que caracteriza um alcano.
10. Número de hidrogênios presentes na molécula do metano.
12. Nome do alcano linear composto por cinco carbonos.
13. Número de carbonos presentes na molécula do cicloexano.

Vertical
2. Sufixo utilizado para nomear um alcano.
3. Menor alcano cíclico possível.
4. Número de hidrogênios presentes na molécula do ciclobutano.
7. Nome do alcano cíclico formado por sete carbonos.
8. Número de hidrogênios presentes na molécula do butano.
11. Número de ligações entre carbonos presentes na molécula do deca-
no.
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Nomenclatura de Alcanos Ramificados - Respostas

     Horizontal
1. A numeração do alcano ramificado se inicia sempre pela extremidade
mais...da ramificação.
4. Não existem ramificações nas...da cadeia aberta.
5. Nome da ramificação formada por dois carbonos.
7. Número total de carbonos presentes no 2-metil-butano.
8. Número de hidrogênios presentes na molécula do etil-ciclobutano.
10. Em um ciclocalcano ramificado, a numeração se inicia pelo carbono...
12. Menor alcano ramificado de cadeia aberta possível (dica: se inicia com a
letra M).

Vertical
2. Caso haja mais de uma ramificação, a nomenclatura deve seguir ordem...
3. Ramificação formada por três carbonos.
6. Prefixo utilizado quando existem duas ramificações do tipo metil em uma
cadeia.
9. Prefixo utilizado quando uma ramificação se repete três vezes na cadeia.
11. Número de carbonos presentes na molécula do 3-etil-2-metil-pentano.
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Nomenclatura de Alcenos e Cicloalcenos - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura dada ao alcadieno composto por quatro carbonos (dica: existe nume-
ração nesta nomenclatura).
3. Tipo de ligação que caracteriza um alceno.
5. Número de ligações pi presentes na molécula do buteno.
8. Nomenclatura no menor alceno possível.
9. Nome do cicloalceno formado por por seis carbonos.
10. Número de hidrogênios presentes no propeno.
11. Sufixo utilizado para nomear um alceno.

Horizontal
2. Número de carbonos presentes na molécula do oct-3-eno.
4. Número de ligações pi presentes no cicloexadieno.
6. Nomenclatura do alceno de cadeia normal formado por cinco carbonos e ligação pi
no segundo carbono (dica: existe numeração nesta nomenclatura).
7. Classificação do alceno que possui duas ligações duplas.
12. Número de hidrogênios presentes na molécula do hexa-1,3-dieno.
13. Menor cicloalceno possível.
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Nomenclatura de Alcenos Ramificados - Respostas

Vertical
1. Em um cicloalceno ramificado, a numeração leva em conta o sentido que
mantenha a insaturação e a ramificação...
2. Número de hidrogênios presentes na molécula do etil-ciclobuteno.
4. Menor alceno ramificado de cadeia aberta possível (dica: se inicia com a le-
tra M).
5. Número máximo de ramificações que a molécula do pent-2-eno pode incor-
porar.

Horizontal
3. Número total de ligações sigma presentes na molécula do 2-metil-but-2-
eno.
6. Possui prioridade na numeração, em caso de empate de posicionamento
entre a ramificação e a insaturação.
7. Número máximo de ligações duplas que a molécula do metilbenzeno pode
incorporar.
8. Número de carbonos presentes na molécula do 3-etil-2,3-dimetil-hept-1-
eno.
9. Número de carbonos presentes na molécula do 2,3-dimetil-pent-1-eno.
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Radicais Orgânicos - Respostas

Vertical
1. Radical de três carbonos ligado à cadeia principal pelo
carbono primário.
2. Número de combinações possíveis que um radical de
quatro carbonos pode se ligar à cadeia principal.
3. Radical composto por um anel benzênico, que se liga à
cadeia principal através de um grupo metil.
6. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 4 de um
benzeno.
7. Radical de três carbonos ligado à cadeia principal pelo
carbono secundário.
11. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 3 de um
benzeno.
 Horizontal
4. Radical de quatro carbonos ligados à cadeia principal pe-
lo carbono secundário (dica: se inicia com a letra S).
5. Radical de cinco carbonos conectados à cadeia principal
em formato de cruz (dica: se inicia com a letra N).
8. Radical de dois carbonos, que contém uma dupla liga-
ção.
9. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 2 de um
benzeno.
10. Radical de quatro carbonos ligados à cadeia principal
pelo carbono terciário (dica: se inicia com a letra T).
12. Radical composto por um anel benzênico ligado direta-
mente à cadeia principal.
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Funções Orgânicas - Álcool - Respostas

Vertical
1. Para ser um álcool, o carbono ligado ao grupamento funci-
onal deve ser...
3. Nome do álcool composto por seis carbonos na cadeia
principal, grupo metil no segundo carbono e hidroxila conec-
tada no terceiro carbono (dica: existem números na nomen-
clatura).
4. Sufixo usual utilizado para nomear um álcool.
5. Menor álcool possível.
9. Sufixo oficial utilizado para nomear um álcool.
11. Grupo funcional que caracteriza um álcool.

Horizontal
2. Nome do grupamento funcional que caracteriza um álcool.
6. Número de hidrogênios presentes no butan-2-ol.
7. Álcool utilizado como combustível.
8. Nome do álcool de três carbonos, contendo uma hidroxila
em cada um dos carbonos (dica: existem números na no-
menclatura).
10. Nome do álcool cíclico contendo cinco carbonos.
12. Nome usual do propanol.
13. Número de carbonos presentes no 3-etil-4-metil hexan-2-
ol.
14. Em caso de empate de posição entre insaturação e gru-
po funcional, a... tem prioridade.
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Funções Orgânicas - Fenol e Enol - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura do fenol cujo grupo funcional está ligado a uma cadeia formada
por dois aneis benzênicos condensados.
4. Sufixo usado para nomear um enol.
6. Nomenclatura do fenol mais simples.

Horizontal
2. Grupo funcional que caracteriza fenois e enois.
3. Nomenclatura do enol formado por quatro carbonos e grupo funcional no se-
gundo carbono (dica: existe numeral nesta nomenclatura).
5. Prefixo usado para nomear um fenol.
7. Para ser um fenol, o grupo funcional deve estar ligado a um carbono...
8. Para ser um enol, o grupo funcional deve estar ligado a um carbono...
9. Nomenclatura do enol mais simples.
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Funções Orgânicas - Cetona - Respostas

Vertical
1.A classificação do carbono que apresenta a função cetona
é sempre...
3.Nomenclatura da cetona cíclica formada por cinco carbo-
nos (dica: se inicia com a letra C).
5.Nomenclatura da menor cetona possível.
6.Sufixo utilizado para a cadeia que apresenta a função ceto-
na duplicada.
 Horizontal
2.Menor cetona cíclica possível (dica: se inicia com a letra
C).
4. Número de hidrogênios presentes na molécula do ciclobu-
tanona.
7. Número de hidrogênios presentes na butanona.
8. Nomenclatura da cadeia formada por seis carbonos satu-
rados, com a cetona localizada no terceiro carbono (dica
existe número nesta nomenclatura).
9. Sufixo utilizado para nomear uma cetona.
10. Nome do grupamento funcional que caracteriza uma ce-
tona.
11. Nomenclatura usual da propanona.
12. Número de carbonos presentes da molécula do 3-etil-
heptan-4-ona.
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Funções Orgânicas - Aldeído - Respostas

Vertical
1. Classificação do carbono que contém a função aldeído.
2. Número de carbonos presentes no menor aldeído aromáti-
co.
3. Nome do grupo funcional que caracteriza um aldeído.
5. Nome usual do metanal.
7. Nomenclatura do aldeído de cadeia linear contendo quatro
carbonos saturados.
9. Menor aldeído possível.
11. Sufixo utilizado para nomear um aldeído.

Horizontal
4. Nomenclatura do menor aldeído de cadeia ramificada.
6. Número de hidrogênios presentes no pentanodial.
8. Número de carbonos presentes no ciclobutanal.
10. Nomenclatura do menor aldeído aromático (dica: se inicia
com a letra B).
12. Nomenclatura do aldeído de cadeia linear contendo seis
carbonos saturados.
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Funções Orgânicas - Ácido Carboxílico - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura oficial do ácido carboxílico presente no vinagre (dica:
duas palavras).
3. Nomenclatura do ácido carboxílico formado por um alceno contendo
três carbonos (dica: duas palavras).
4. Nomenclatura do menor ácido carboxílico aromático (dica: duas pala-
vras).
6. Classificação do carbono que contém o grupo funcional do ácido car-
boxílico.
7. Nomenclatura do menor ácido carboxílico conhecido (dica: duas pala-
vras).
9. Nomenclatura do ácido carboxílico de cadeia linear, formado por sete
carbonos saturados (dica: duas palavras).

Horizontal
2. Sufixo utilizado para nomear um ácido carboxílico.
5. Grupo funcional que caracteriza o ácido carboxílico.
7. Nomenclatura do ácido carboxílico de dois carbonos, contendo duas
vezes o grupo funcional característico (dica: duas palavras).
8. O grupo funcional do ácido carboxílico é formado pela união de uma
carbonila e uma...
10. Nomenclatura usual do ácido carboxílico presente no vinagre (dica:
duas palavras).
11. Nomenclatura do menor ácido carboxílico ramificado (dica: duas pala-
vras).
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Funções Orgânicas - Éster - Respostas

Vertical
1. Nome do éster formado por seis carbonos, com o grupo funcional
contido no terceiro carbono (dica: três palavras).
3. A formação de um éster se dá pela reação entre as funções orgâni-
cas ácido carboxílico e...
4. Número de carbonos presentes no propanoato de butila.
8. Ésteres são amplamente utilizados como aromatizantes na indús-
tria...

Horizontal
2. O subproduto reacional da formação de um éster.
5. Número de carbonos presentes no estanoato de propila.
6. Nome do éster formado a partir do ácido etanoico e o pentanol (di-
ca: três palavras).
7. Éster formado a partir da reação entre o ácido benzoico e o etanol
(dica: três palavras).
9. Nome da reação inversa à formação de um éster.
10. Nomenclatura do éster formado por dois carbonos (dica: três pala-
vras).
11. Nome da reação de formação de um éster.
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Funções Orgânicas - Haleto Orgânico - Respostas

Vertical
1. Haleto utilizado como solvente orgânico, cuja fórmula é CCl4
(dica: se inicia com a letra T).
2. Nomenclatura do haleto orgânico fluorado, formado por três
carbonos, com a função localizada no primeiro carbono (dica: se
inicia com a letra F).
4. Termo atribuído aos haletos orgânicos que causam problemas
ambientais (dica: se inicia com a letra C).
5. Número de ligações que o grupo funcional dos haletos pode
realizar.
8. Família dos elementos que caracterizam os haletos.

Horizontal
3. Nomenclatura do haleto orgânico cuja estrutura possui dois
átomos de carbono e um átomo de iodo.
6. Menor haleto orgânico clorado possível (dica: se inicia com a
letra C).
7. Nomenclatura do haleto formado por um átomo de carbono de
três átomos de cloro (dica: se inicia com a letra T).
9. Menor haleto orgânico aromático possível contento o elemento
bromo (dica: se inicia com a letra B).
10. Nomenclatura do haleto orgânico de cadeia linear, formado
por quatro átomos de carbono e um átomo de bromo localizado
no segundo carbono (dica: existência de número na nomenclatu-
ra).
11. Haletos orgânicos agridem o meio ambiente ao reagirem e
degradarem moléculas de...



111

Funções Orgânicas - Amina - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura da menor amina terciária.
2. Número de átomos de carbono presentes na molécula da dieti-
lamina.
3. Molécula inorgânica que dá origem ao grupo funcional das ami-
nas.
4. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado
a três átomo de carbono.
6. Nomenclatura da menor amina primária.
7. Para a nomenclatura de aminas, os radicais devem seguir or-
dem...
8. Número de átomos de carbono presentes na molécula do etil-
fenil-metilamina.

Horizontal
5. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado
a um átomo de carbono.
9. Nomenclatura da menor amina primária aromática (dica: se ini-
cia com a letra F).
10. Nomenclatura da menor amina secunária.
11. Elemento químico principal que caracteriza a função amina.
12. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado
a dois átomos de carbono.
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