
Iniciar Quimlibras 
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tqqqgtglzJ-Êm /tqqqgzlJún 

tgyqz@*Ên /tgzJÊn 

Voltar 
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Como interagir com o Quimlibras: 

 

 

• Clique na tecla CONTINUAR para ir à tela seguinte ou 
clique em VOLTAR para ir à tela anterior; 

 

• Clique no vídeo para começar a sinalização em Libras e a 
legenda em ELiS; 

 

• Clique na opção que achar correta das perguntas do “Para 
começar” ou do “Quiz Interativo”. 

 

 

 Continuar Voltar 
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Voltar 
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1 - Como interagir com o Quimlibras.mp4


qggqlIà /rfcJön tqqqgtglzJ-Êm  

/thzc#@ùn tgqzKám qgggqçJ  

qgggqzqgqlçv$_-ä qgqzqgqlçz$_1-äm qggqçIà 

qsqz@É /yoqlQíû tgqqggqlQ-éämbtgqqsqlQ-à 

qggqlzJàÊ eaq¢q ealqoqçzv&_-áÉ 

qggqzqgqlçz_2_1-êm qggqlIà /qgqv%ìm 

qsqz@É /yoqlQíû tgqthllzQ-ê 

/tgzJÊnéäm /qgqv%ìm qgqgqzzv%-Ëà 

tgqrsql&1%-ém tgyqz@*Ên qggqzqgqlçz_3_1-

êm /qgqv%ìm qggqlIà qsqz@É /yoqlQíû 

tgqqsqlQ-äm thlqgqzv@%-àmä rsqlJáü 

eaglzJä /thzc#@ùn. 

  Voltar 
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A molécula de água é fundamental à vida 

Continuar Voltar 
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Voltar 
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2 - Molécula de água é fundamental à vida.mp4


qggqeazçv&* klwhzc%@-ù  

Voltar 
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Voltar 
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9 Falta de água.mp4


Voltar 
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10 A química estuda a molécula de água.mp4


Voltar 
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11 Representação simbólica da Linguagem Química em Libras de HdoisO.mp4


Voltar 

12 

12 Água no estado líquido.mp4


Voltar 

13 

13 Representação microscópica de moléculas de água em um copo.mp4


Voltar 

14 

14 Representação microscópica da Linguagem química em Libras Molécula de Água.mp4


Quimlibras 

Caro aluno, seja bem-vindo ao Quimlibras!  

 A água é uma substância presente em 70% da superfície 
terrestre, sob a forma de mares, lagos e rios, e é essencial à vida na Terra. 
  
 Ela está no planeta de forma bem diferenciada. Devido a razões 
naturais, algumas regiões têm em abundância e outras não. A falta desse 
recurso compromete não só uma vida saudável, mas também as 
possibilidades de desenvolvimento de uma região.  
 
 Aqui você aprenderá sobre a estrutura química da molécula de 
água e irá compreender a sua relação com os seres vivos. 
 
 Tenha uma boa leitura e um ótimo aprendizado! 
 
 
 Voltar Continuar 
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Voltar 
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3 - Caro aluno.mp4


eaçAûàb/thc_Né /eoqxlJèní yqçCám  

tqqqgtglzJ-Êm. tgqzFÁm /rflJön q¢qlJé 

kq¢qwhkwrgyqq¢qvepqqqqgyq yqzJË klJbwhzJä rflJàm 
/eocv@éùÄ rfqlQ 70% /tgzçJÊnÙ tgqzKám 

qgggqzqgqlçz$_ä whlT<î: qgggqzqgqlçz_2-êm 

tgqzFÁmb/thlzJàë, qggqzqgqlçz_3_2-êm 

tgqzFÁmbtgql#ù, qgggqzqgqlçz_4_2 tgqzFÁmb/tgvJíÌ 

/eocv@éÙÄ tgqzKám rfcKè /thcJí. qggqlIà 

/eocv@éùÄ rfqlJàm /tjqlQÃ. tgqzKám 

thlwgsqzv@%-ê qgqzTàÉ eolQ tgqzFÁm /eoqlzJí 

eoqlqggqzvJI-à /eoqlzJì qgqvçJä rfv@äm 

tgsgzçKé /tqzçJÌä , /rflJön /tdzQönã 

/eocv@éùÄ. tqqqgtglzJ-Êm eozTÀ /rflJön 

/eul%íb/eulJä tqqqgtglzJ-Êm qggqeazçv&* 

qggqlIà /rflJön thzT<Ìm /rfcK>è wgsqzçTé. 

eaçAû qggqv@ám eozTÀ eaglJé. 
  Voltar 
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Água: É uma substância que pode ser encontrada no estado   
líquido, sólido ou gasoso. 

 

Sinal de ÁGUA/ tgqzFÁm 

Voltar 
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Voltar 
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25 - Água GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

tgqzFÁm kzJbwhzJä /klzJä  

egaz%-à qgggqzqgqçv_-ä  

qgqzqgqlçz_2-êm  /rsz_íÄ 

qggqzqgqlçz_3_2-êm /kzv#*-öä 

qgggqzqgqlçz_4_2-êm  qgqztgvl%N-ãÄmÓ. 
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Substância: As substâncias são os materiais que possuem todas 
as propriedades físicas bem definidas, determinadas e 
praticamente constantes, ou seja, são formadas por um único 
tipo de componente (átomos, moléculas ou aglomerados 
iônicos). 

Sinal de SUBSTÂNCIA / kzJbwhzJä 

H2O     H2               O3 Voltar 
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Voltar 
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50 - Substância.mp4


Voltar 

kzJbwhzJä /qgqv$ènb/qggqzçJíÈm  

thtdz$_-äô thlwgsqzv@%-ê thlJé 

/ygqlzJÌmân /klQíÄ /eaglzJä  

/thvJèn /whv%é /eaglJèn 

qgqçJÂm qgqqgqzzv_$-äm eaeozl%@-Êùé 

/eaz_b/q¢qzçJíÈm  

/eolz_ìbeaqqqqgzzv%-úÌm.  

23 



Molécula de água: É uma molécula formada por dois átomos 
de Hidrogênio e um de Oxigênio. 

 

Sinal de MOLÉCULA DE ÁGUA/ qggqeazçv&_ 

Voltar 
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Voltar 
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45 - Molécula de água GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

qggqeazçv&* /eaz_b/q¢qzçJíÈm 

/eaglJèn 

eazJÙb/tqqqgçJóòb/wgsqlJÌÙ. 
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Apresentação do Professor 

Olá! Tubo bem? Meu nome é Rayan e este é o meu sinal em 

Libras. Sou professor de química bilíngue e juntos faremos 

uma viagem pelo interessante mundo da Química.  

Voltar Continuar 
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Voltar 
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4 - Minha apresentação em Libras.mp4


/tglJí eaçAûbtqzçJ q¢qçJé 
qjqyqtqqqgÉyqq¢qv yqvKËá ‘qjqçA<.  

eoqzçQä wgsqvJë /tqqqgzlJún 

eplqggqzl@_-äÌ. wgsqxJâ, thlqgqzv@%âú  

 tgvJù /tqqqgzlJún /qgqçIàÂm. 
  

Voltar 
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Rayan Soares dos Santos: Sou professor de Química bilíngue 
(Português/Libras). Professor Mestre em Ensino de 
Ciências/Química. 

Sinal do RAYAN/ ‘qjqçA< 

Voltar 
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Voltar 
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48 - Rayan GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

thzcJ<ä q¢qlJé qjqyqtqqqgÉyqq¢qv  

keayqqjqeuk egaeak kyqq¢qvwsgeak eoqlzJ<ä 

wgsqvJë /tqqqgzlJún eplqggqzl@%-äÌ 

rhzvKäm /tgzJÊn. wgsqvJë  

q¬qv#ã /ealJûm epzQÌm  
/tqqqgzlJún yqvJË ‘qjqçA<.  

32 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivos do Quimlibras 

 

• Apresentar o foco de estudo da Química. 

 

• Conhecer a linguagem escrita que os químicos usam para 

representar os constituintes. 

 

• Conhecer os átomos e as ligações presentes na molécula 

de água. 
  

 
Voltar Continuar 
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Voltar 
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5 - Objetivos do Quimlibras.mp4


tqqqgtglzJ-Êm /qgqçv_-ùà /rfcJön  

/qgqçv_-ùà tqqqgtglzJ-Êm whlT<î 

qgggqzqgqlçz_ä: qgqzqgqlçz_2-êm qgqtgçl_@à 

/thlzJàì /thc@ämú /tqqqgzlJún. 

qggqzqgqlçz_3_2-êm wgzFám 

/tgqçFb/rfçTbyqv@ém /eolz_ì  

/thzv$èn qjqlJà /rfcz_-áë. 

qgggqzqgqlçz_4_2 whzFám 

eaeozl%@QÊmbeaeozl%@L<Êmb 

eaeozl%@LÊm  

/tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó qggqeazçv&*.  

Voltar 
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Foco: Concentração da atenção, da mente, do interesse, num 
certo aspecto ou assunto. 

 

Sinal de FOCO/ /thlzJàì 

 

Foco na foca 

Foca na Química Voltar 
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Voltar 
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37 - Foco GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

 /thlzJàì /rsgzIàü eoqzçTá 

qgqçIàÂm eaglzJä tgqzqgqzç_-ä  

/qggqlJÂm. 
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Linguagem escrita: A Química é a ciência que possui palavras, 
SINAIS, símbolos, fórmulas e equações que são próprias desse 
campo de conhecimento.  

Sinal de LINGUAGEM ESCRITA/ 

/tgqçFb/rfçTbyqv@ém 

Voltar 

Molécula 

Molécula de Água H2O 

Íons H+  OH- 

Átomo de Hidrogênio 1H1,008 

Átomo de Oxigênio 8O16,00 
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Voltar 

40 

41 - Linguagem escrita GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

/tgqçAb/rfçTbyqv@ém /tqqqgzlJún 

epzJÌm: eoqxcJ, yqvJË, 

tgeozl$%bthkzl@%, thysglz@%-ám,  

thysglz@%-ámb/eolz_,  

thlwgsqzv@%-ê tgvJù epzFám. 

41 



Químico: É o profissional formado em curso superior de 
Química. 

Sinal de QUÍMICO / /thzv$ènb/tqqqgzlJún 

Voltar 
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Voltar 
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47 - Químico GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

eoqlzJ<ä /thzv$ènb/tqqqgzlJún 

/eovJàüáü epl#ém /tdzQã 

/tqqqgzlJún. 
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Representa (r/m/ção): É a linguagem que o químico usa para 
escrever as fórmulas, equações, moléculas, íons. 

 

Sinal de REPRESENTA / qjqlJà 

Voltar 
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Voltar 
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49 - Representação GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

qjqlJà /tgqçAb/rfçT 

/thzv$ènb/tqqqgzlJún  

q¢qlJú yqv@ém: thysglz@%-ám, 

thysglz@%-ámb/eolz_ì, 

/eaz_b/q¢qzçJíÈm, eaqqqqgzzv%-úÌm. 
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Constituinte: Que faz parte de, constitui ou integra algo; 
componente; constitutivo. Por exemplo: Os átomos são os 
constituintes da matéria. O átomo é dividido em duas partes: o 
núcleo tem dois constituintes: prótons e nêutrons, a eletrosfera 
têm os constituintes denominados de elétrons.  

Sinal de CONSTITUINTE/ /rfvz_-áêm 

Voltar 
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Voltar 
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33 - Constituintes GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

yqvJË /rfvz_-áë 

tgqggqzzl@_btgqggqzzç@_ /rfvz_-áë 

yqqqgzFám eaeozl%@-Êùé 

/qgqv$ènb/q¢qzçJíÈm eplrfzv&_-ä 

eaeozl%@-Êmù thlz@btdzç@ qggqçJ 

AìeazJ tgqzKám /rfvz_-áë: 

ealwgsqzv&_-ä, ealq¢qvzç&_-ä.  

/qgqv%ìm eaysqlz%*-ú 

/rfvz_-áë q¢qlJé eaeuzl%*-ú. 

50 



Átomo: É a unidade básica da matéria. O átomo é formado por 
um núcleo que contém prótons e nêutrons e por elétrons que 
circundam o núcleo. 

Sinal de ÁTOMO/ eaeozl%@-ÊmÙ 

Voltar 
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Voltar 
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26 - Átomo GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

eaeozl%@-ÊmÙ qgqçJÂm klthzcz%$-ù  

/qgqv$ènb/q¢qzçJíÈm eplrfzv&_-ä 

eaeozl%@-ÊmÙ AìeazJ tgqzKám 

ealwgsqzv&_-ä, ealq¢qvzç&_-ä,  

eatqqqgz%-úÌm. 
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Ligação (ões) química (s): São uniões estabelecidas entre 
átomos para formarem moléculas, ou ligações iônicas ou 
ligações metálicas. 

Sinal de LIGAÇÃO QUÍMICA/ /tqqqgzv#@önÌmÔ 

Cloreto de Sódio (Natrium) = NaCl 

Molécula de água = H2O 

Voltar 
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Voltar 
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39 - Ligação Química GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

/tqqqgzv#@önÌmÔ /eagz&â qjqlNìm  

eaeozl%@-Êùé /eaz_ìbeplrfzc@_-ãû  

/eaz_b/q¢qzçJíÈ eaq¢q  

/tqqqgzv#@önÌmÔ eaqqqqgzzv%-úÌm  

eaq¢q /tqqqgzv#@önÌmÔ tqqqgzç#äm. 

56 



Molécula de água: É uma molécula formada por dois átomos 
de Hidrogênio e um de Oxigênio. 

 

Sinal de MOLÉCULA DE ÁGUA/ qggqeazçv&_ 

Voltar 
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Voltar 
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45 - Molécula de água GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

qggqeazçv&* /eaz_b/q¢qzçJíÈm 

/eaglJèn 

eazJÙb/tqqqgçJóòb/wgsqlJÌÙ. 
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Ao pensar na molécula de água, você tem alguma 
ideia do que ela é constituída? 

 

Para começar... 

Oxigênio e Hidrogênio 

Carbono e Cloro 

Oxigênio e Carbono 

Hidrogênio e Hidrogênio 

Voltar 
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Voltar 
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6 - Pra começar.mp4


thzç@à... 

qgqzT> /euuuuzv&T<Ìm qggqeazçv&*, 

qgqvJà tgqzKám thlz@ë /qqqqgçTàn 

/rfvz_-áë? whlT<î q¬qzqgqlçz_ä: 

q¬qzqgqlçz_2  wgsqzL<Ìbeaeozl%@-Êm 

wgsqzL>Ìbeaeozl%@-Êm.  

q¬qzqgqlçz_3_2 eazL<beaeozl%@-Êm 

eazL>beaeozl%@-Êm. q¬qzqgqlçz_4_2 

wgsqzL<Ìbeaeozl%@-Êm 

eazL>beaeozl%@-Êm. q¬qzqgqlçz_5_2  

epeozl%@L<-Êm eptgqeozl%@L>-Êm.  

Voltar 
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Constituída: Que se constituiu; formado; organizado. Por 
exemplo: A água é constituída por várias moléculas de água. 

Sinal de CONSTITUÍDA/  epeaq¢qvkwsgqqqqgwsgq¢qqqqqgegayq 

 

Voltar 
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Voltar 
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32 - CONSTITUIDA GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

eoqxcJà epeaq¢qvkwsgqqqqgwsgq¢qqqqqgegayq 

/eaglJèn /egaglz%ìû yqqqgzFám  

tgqzFÁm q¢qlx@éÈ qggqeazçv&*.    
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Você não escolheu a opção correta! 
  

Mas não se preocupe, neste estudo você irá 
compreender quais os átomos que compõem uma 
molécula de água. 
 
Você pode tentar novamente ou continuar.   

Tentar Novamente 
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Voltar 

67 

7 - Resposta errada.mp4


/thvJË qjqzAà eaglzJä 

qggggzwgsqlçz_2-É, qggggzwgsqlçz_3-É, 

qggggzwgsqlçz_5-É, qggggzwgsqlçz_4-É 

qjqzAà eaglzJä. qgqvJà rsqlJáü 

eaglzJäÍ. /tglJà /qoqçQúnÍ, 

qgqvçJàÉ /thc$-äm thzT<Ìm 

eaeozl%@-ÊmÙ qggqeazçv&*. /kzçJä 

qoqzT>ö tgqlzJÌä eaq¢q qggqlzJàÊm.  

Voltar 
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Parabéns!!! 
 
Você já compreende quais átomos compõem uma 
molécula de água. 
 
Siga em frente e conheça mais!   

Continuar 
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Voltar 
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8 - Resposta certa.mp4


/tgzEÌm qgqvJà thzJÉä thzT<Ìm 

/thvJË qjqzAà eaglzJä  

eaeozl%@-ÊmÙ qggqeazçv&*. qgqçIám 

/thzç$-à whzFám /rfcJön 

eaeozl%@-ÊmÙ  

/tqqqgç_-òbwgsqÌb/tqqqgç_-óbwgsqÌ. 

Voltar 
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Quimlibras 
  

 A Química é a ciência que estuda: a matéria, as 

transformações da matéria, e a energia envolvida nessas 

transformações. 

 Um exemplo de matéria é a molécula de água. Imagine 

quando você toma um copo com água, então você já acabou 

de beber várias moléculas de água. Isso mesmo! Várias. Você 

já parou para pensar como é a estrutura de uma molécula de 

água?                    

Voltar Continuar 
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Voltar 
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9 - A Química é a ciência.mp4


tqqqgtglzJ-Êm 

/rfcJön tgvJù /thc$ù epzJÌm 

tgqzKám q¬qzqgqlçz_2 

/qgqv$ènb/q¢qzçJíÈm, q¬qzqgqlçz_3_2 

/tqv_ön /qgqv$ènb/q¢qzçJíÈm, 

q¬qzqgqlçz_4_2 /eoz#ìÂm /rfcv_ùn 

/tqv_ön. yqqqgzFám qgqçJÂm 

/qgqv$ènb/qggqzçJíÈm qggqeazçv&*. 

qgqvJà tglT<îÄm /rfcJön tgqzFÁm 

eplqggqzzçAÌáÂá qggqeazçv&*. qgqvJà 

thzJÊä tglT<îÄm /rfcJön 

/eul%íb/eulJä qggqeazçv&*.  

Voltar 
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Matéria: É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui 
massa. Por exemplo: O universo, o planeta Terra, o livro, a 
caneta, VOCÊ, eu, a molécula de água. 

 

Sinal de MATÉRIA/ /qgqv$ènb/q¢qzçJíÈm 

Voltar 
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Voltar 
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42 - Matéria GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

/qgqv$ènb/qggqzçJíÈm wsgzJàÄ 

/eoqlzJä tgvJù /kcJä  

eaq¢q /tgcJè yqqqgzFám:  

/eovc@Äb/tdzQÁn, /eovc@Ä,  

tgqlz@ê, tqzçJÂm, qgqvJà, qgqçvKá, 

 qggqeavçz&*. 
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Quimlibras 

 Mas, afinal, o que é um átomo  ? Uma ligação simples? 

Uma representação ? Uma molécula de água ?   

Voltar Continuar 

átomo  ligação simples 

representação molécula de água 
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Voltar 
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10 - Mas afinal.mp4


qggqeazçv&* 

/tglJà qgggqzqgqlçz_2 eaeozl%@-Êm? 

qgggqzqgqlçz_3_2 /tqqqgzqgqzv#$önÌmÔ? 

qgggqzqgqlçz_4_2 qjqlJà? wgzqgqlçz_5_2 

qggqeazçv&*? 

Voltar 
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Átomo: É a unidade básica da matéria. O átomo é formado por 
um núcleo que contém prótons e nêutrons e por elétrons que 
circundam o núcleo. 

Sinal de ÁTOMO/ eaeozl%@-ÊmÙ 

Voltar 
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Voltar 
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26 - Átomo GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

eaeozl%@-ÊmÙ qgqçJÂm klthzcz%$-ù  

/qgqv$ènb/q¢qzçJíÈm eplrfzv&_-ä 

eaeozl%@-ÊmÙ AìeazJ tgqzKám 

ealwgsqzv&_-ä, ealq¢qvzç&_-ä,  

eatqqqgz%-úÌm. 
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Ligação simples: Ocorre quando os átomos compartilham um 
par de elétrons. 

 

Sinal de LIGAÇÃO SIMPLES/ tqqqgzqgqzv#$önÌmÔ 

Voltar 
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Voltar 
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40 - Ligação simples GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

tqqqgzqgqzv#$önÌmÔ /eaz_ìb/thc@#ön 

tqqqgzqgqzv#$önÌmÔ /eogz&ìü. 
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Representa (r/m/ção): É a linguagem que o químico usa para 
escrever as fórmulas, equações, moléculas, íons. 

 

Sinal de REPRESENTA / qjqlJà 

H2O 

Voltar 
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Voltar 
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49 - Representação GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

qjqlJà /tgqçAb/rfçT 

/thzv$ènb/tqqqgzlJún  

q¢qlJú yqv@ém: thysglz@%-ám, 

thysglz@%-ámb/eolz_ì, 

/eaz_b/q¢qzçJíÈm, eaqqqqgzzv%-úÌm. 
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Molécula de água: É uma molécula formada por dois átomos 
de Hidrogênio e um de Oxigênio. 

 

Sinal de MOLÉCULA DE ÁGUA/ qggqeazçv&_ 

Voltar 
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Voltar 
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45 - Molécula de água GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

qggqeazçv&* /eaz_b/q¢qzçJíÈ 

/eaglJèn 

eazJÙb/tqqqgçJóòb/wgsqlJÌÙ. 

92 



Molécula de água 

 Veja essas bolinhas e os bastões. A bolinha vermelha 

representa o átomo de Oxigênio, as bolinhas brancas 

representam os átomos de Hidrogênio e os bastões brancos 

representam as ligações simples presentes na molécula de 

água. 

 

Voltar Continuar 

93 



Voltar 

94 

11 - Veja essas bolinhas.mp4


qggqeazçv&* qggqlIà eaeozl%@Q-

ÊmÙbeaeozl%@L<ÊmÙbeaeozl%@L>-ÊmÙ 

egaglQûbegaglL<ûbegaglL>û. 

eaeozl%@-ÊmÙ qgqçAÂm tgqgqlç@_à 

qggqeazçv&* eaeozl%@Q-ÊmÙ,  

/tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó tgqgqlç@_à 

/tqqqgç_-òbwgsqÌb/tqqqgç_-óbwgsqÌ, 

tqqqgzqgqzv#$önÌmÔ qggqeazçv&*. 

Voltar 

95 



Átomo de Hidrogênio: É um elemento químico que é 
representado pelo símbolo “H”. 

 

Sinal de ÁTOMO DE HIDROGÊNIO/ wgsqlJÌÙ 

 

1H1,008 

Voltar 

96 



Voltar 

97 

27 - Átomo de Hidrogênio GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

wgsqlJÌÙ thzqgqç@#bthzqgqç#@ 

/tqqqgzlJún qjqlJà  

theozl$%bthkzl@% wgsqlJÌÙ 

98 



Átomo de Oxigênio: É um elemento químico que é 
representado pelo símbolo “O”. 

 

Sinal de ÁTOMO DE OXIGÊNIO/ eazJÙ 

 

8O16,00 

Voltar 

99 



Voltar 

100 

28 - Átomo de Oxigênio GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

eazJÙ thzqgqç@#bthzqgqç#@  

/tqqqgzlJún qjqlJà  

theozl$%bthkzl@% eazJÙ. 
 

101 



Molécula de água 
  

 A matéria é constituída por átomos, e estes fazem 

ligações para formar as moléculas. Quando o químico 

escreve, desenha, pinta no papel os átomos, as fórmulas 

químicas, ele está representando os constituintes básicos da 

matéria. 

 

 

Voltar Continuar 

102 



Voltar 

103 

12 - A matéria é constituída.mp4


 qggqeazçv&* 

/qgqv$ènb/q¢qzçJíÈm /rfcJàû tglJú  

eaeozl%@Q-ÊmÙbeaeozl%@L<-ÊmÙb 

eaeozl%@L>-ÊmÙ, /tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó 

qggqeazçv&*. /tgvJË wgsqzçTé 

/thzv$ènb/tqqqgzlJún thltgqlz@*-êm 

yqv@ém qggqlz@ùÁm tgqgqlç@_à 

eaeozl%@Q-ÊmÙbeaeozl%@L<ÊmÙb 

eaeozl%@L>-ÊmÙ /rfqlJön  

thysglz@%-ám /tqqqgzlJún /rfqlJön 

qjqlJà /rfvz_-áë 

/qgqv$ènb/q¢qzçJíÈm. 
 

Voltar 

104 



Molécula: As moléculas são espécies químicas eletricamente 
neutras e constituídas por pelo menos dois átomos (de um 
mesmo elemento ou não). 

 

Sinal de MOLÉCULA/ /eaz_b/q¢qzçJíÈm 

Voltar 

105 



Voltar 

106 

44 - Molécula GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

/eaz_b/q¢qzçJíÈm qgqqgqzzv_$-äm 

/tqqqgzlJún eatqqqgz%-úÌm klthzc%@-ù 

epeaq¢qvkwsgqqqqgwsgq¢qqqqqgegayqk qgqqgqzzv_$-äm 

eaeozl%@-Êùé /eaz_ì qgqqgqzzv_$-äm 

/qggqlzJäÃ eaq¢q qgqqgqzzv_$-äm /qjqvJíÃ. 

107 



Molécula de água  

 Vamos organizar as representações dos átomos e as 

suas ligações? Então, primeiro você pega a bolinha 

vermelha que representa o átomo de Oxigênio e encaixa 

um bastão branco que representa a ligação simples, em 

cada lado, depois encaixe as bolinhas brancas que 

representam os átomos de Hidrogênio nas extremidades 

dos bastões.  

  

Voltar Continuar 

108 



Voltar 

109 

13 - Vamos organizar.mp4


 qggqeazçv&* 

/eocJäü /eaglJèn tgqgqlç@_à 

eaeozl%@Q-ÊmÙbeaeozl%@L<ÊmÙb 

eaeozl%@L>-ÊmÙ /tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó? 

tqlqgqzzç_-ám qgqvJà eolJàü 

eaeozl%@-ÊmÙ qgqçAÂm tgqgqlç@_à 

eaeozl%@-ÊmÙ /eav%í whzç\à 

tgqgqlç@_à /tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó 

tqqqgzqgqzv#$önÌmÔ, eaeozl%@-ÊmÙ 

whzç\à /qggqlzJäÃ q qgqtgçl_@à 

wgsqeozl%@L<-Êmbeowgsqlz@%L>Êm-. 

Voltar 

110 



Molécula de água  

 Pronto, agora você tem a representação de uma 

molécula de água em suas mãos.  

Voltar Continuar 

111 



Voltar 

112 

14 - Pronto.mp4


 qggqeazçv&* 

thzJäÊ /egaglzNìû, qgqvJà tgqzKám 

qjqlJà qgqtgçl_@à qggqeazçv&* 

/tgçJÄm eolJàü qgqçAÂm  

eaeozl%@-ÊmÙ, whzç\à  

/tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó. 

Voltar 

113 



Molécula de água 
 Nessa imagem, você pode ver a fórmula estrutural e 
também a fórmula molecular da molécula de água. Na 
primeira, você pode visualizar as duas ligações simples que 
o átomo de Oxigênio faz com cada um dos átomos de 
Hidrogênio. Na segunda, você verá somente que a molécula 
de água tem dois átomos de Hidrogênio e um de Oxigênio, 
mas não conseguirá visualizar as ligações simples entre o 
átomo de Oxigênio e cada um dos átomos Hidrogênio. 
 
 
 

Voltar Continuar 

114 



Voltar 

115 

15 - Nessa imagem.mp4


 qggqeazçv&* 

qgqçQäbtglJú, qgqvJà qggqlIà /rfcJöm 

thysglz@%-ám /eul%íb/eulJä 

/qgqv%ìm thysglz@%-ám /rsz_ìü 

qggqeazçv&*. tqlqgqzzç_-ám qgqvJà  
/klzJä qggqlIà qggqçJë /rfcJöm 

/tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó tqqqgzqgqzv#$önÌmÔ, 

eaeozl%@-ÊmÙ, eaeozl%@-Êm
ÙbwgsqÌ 

qggqeazçv&* qgqtgçl_@à tgqzçJè 

egaglJû qggqlIà tgqzKám qggqçJë 

eaeozl%@Q-ÊmÙbwgsqÌ eaeozl%@L>-

ÊmÙbwgsqÌ eaeozl%@L<-ÊmÙbwgsqÌ 

/qggqlzJäÃ. 
 

Voltar 

116 



Fórmula molecular: É a representação da linguagem química 
escrita que mostra somente os tipos e o número de átomos 
presentes na molécula. Sinal de  

FÓRMULA MOLECULAR/ thysglz@%-ámb/rsz_ìü 

H2O 

Voltar 

117 



Voltar 

118 

35 - Fórmula Molecular GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

 thysglz@%-ámb/rsz_ìü qjqlJà 

/tgqçFb/rfçTbyqv@ém /tqqqgzlJún 

tgqgqlç@_à: qgqqgqzzv_$-äm, kxK<ám 

eaeozl%@-Êùé 

rfzcK<è /eaz_b/q¢qzçJíÈm. 

119 



Fórmula estrutural: É a representação da linguagem química 
escrita que mostra o modo ou arranjo de átomos ou grupos 
organizados no espaço. Sinal de FÓRMULA 

ESTRUTURAL/thysglz@%ámb/eul%íb/eulJä 

Voltar 

120 



Voltar 

121 

36 - Fórmula Estrutal GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

thysglz@%-ámb/eul%íb/eulJä 

qjqlJà /tgqçFb/rfçTbyqv@ém 

/tqqqgzlJún qgqtgçl_@à: eolJ<à 

/tgsglzJäÀ eaeozl%@-Êùé 

/eolz_ì /eaglJèn tgvJù. 

122 



Representações da molécula de água 

Voltar Continuar 

123 



Molécula de água 

 Veja na imagem que a molécula de água foi desenhada 

de três formas:  

 A primeira mostra uma esfera vermelha que representa 

o átomo de Oxigênio e as duas esferas brancas representam os 

átomos de Hidrogênio.  

 

 

Voltar Continuar 

124 



Voltar 

125 

16 - Veja na imagem.mp4


 qggqeazçv&* 

qggqlIà qgqçQäbtglJú qggqeazçv&* 

tht¢qlx@_-úÁm tgqzKám qgggqzqgqlçz_-ä. 

qgggqzqgqlçz_2_3  qgqtgçl_@à qgqçAÂm 

qqqqglJbtglJú qjqlJà  

eaeozl%@-ÊmÙbea qgqçJÂm  

eaeozl%@-ÊmÙ qggqçJë qjqlJà 

wgsqÌqqqqgegaqjqeaygqeuq¢qvqqqqgea. 

Voltar 

126 



Molécula de água 

 A segunda representação mostra a fórmula estrutural da 

molécula: o átomo de Oxigênio é representado na forma escrita 

pela LETRA MAIÚSCULA “O” (que é chamado de Símbolo), este 

está fazendo uma ligação simples com cada um dos átomos de 

Hidrogênio que é representado na forma escrita pela LETRA 

MAIÚSCULA “H”.  

 

 

Voltar Continuar 

127 



Voltar 

128 

17 - A segunda.mp4


tgqzçJè qjqlJà /rfcJöm qgqtgçl_@à 

thysglz@%-ám /eul%íb/eulJä /qgqv%ìm 

qggqeazçv&*: /rfcJöm eaeozl%@-ÊmÙ 

/rfcJöm qjqlJà yqv@ém q¢qlJú 

/tgqv_1_2-äm eazJÙ, rfqzJÍ /qgqlz%-äm 

theozl$%bthkzl@% thlwgsqzv@%-ê 

eazJÙ, /qgqv%ìm /rfcJöm, tgqlzJéÌ 

/tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó tqqqgzqgqzv#$önÌmÔ, 

egaglQûbegaglL<ûbegaglL>û 

wgsqzL<ÌbwgsqzL>Ì qggqcJë /qgqv%ìm 

qjqlJà wgsqlJÌÙ. 

Voltar 

129 



Molécula de água 

 Na terceira representação temos: a fórmula molecular da 

molécula de água que não mostra as ligações entre os átomos 

presentes na molécula. Atenção, não confunda, veja que o índice 

indica a quantidade de átomos de cada elemento presente na 

fórmula. Assim temos dois de Hidrogênio e um de Oxigênio, 

fórmula (H2O). O átomo de Oxigênio tem o índice igual a um, 

mas que não precisa ser escrito, pois já está subentendido. 

 

 H2O 
Voltar Continuar 

130 



Voltar 

131 

18 - Na terceira.mp4


qgggqzqgqlçz_4_2 qjqlJà tgqzKám thysglz@%-ámb 

/rsz_ìü qggqeazçv&* qgqlJë qgqtgçl_@à 

/tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó eaeozl%@Q-Êmb 

eaeozl%@L<-Êmb eaeozl%@L>-Êm. /tglJà 

/tsgzIàü /tglz&ë qgqlJë, /yqzçJÉm 

kxKámb/rsz_ìü rsqzJ kcJéûÄ rfqlJàm 

eaeozl%@Q-Êmbeaeozl%@L<-Êmbeaeozl%@L>-Êm 

egaglQûbegaglL<ûbegaglL>û thysglz@%-ám. 

/rfcJön qggqcJë wgsqzL<ÌmbwgsqzL>Ìm rfqlJàm 

q¢qlJé wgsqÌbtgqzçJäbea tgqzKám eaeozl%@Q-

ÊmÙbeaeozl%@L<-ÊmÙbeaeozl%@L>-ÊmÙ  qgqçJÂm 

wgsqzL<ÌmbwgsqzL>Ìm /tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó 

/q¢qçJÈm, /yqzçJÉäÍ yqv@ém tgqlzJÌm, thzJÉä 

eplrfzv&_-ä. 
 

Voltar 

132 



H2O: É a representação simbólica escrita da linguagem 
química, ou seja, os constituintes presentes na fórmula 
molecular. 

Sinal de H2O / wgsqÌbtgqzçJäbea 

H2O 

Voltar 

133 



Voltar 

134 

38 - H2O GLOSSÁRIO QUIMLIBRAS.mp4


Voltar 

wgsqÌbtgqzçJäbea qjqlJà 

theozl$%bthkzl@% 

/tgqçAb/rfçTbyqv@ém /tqqqgzlJún  

rfzcK<è /rfvz_-áë 

thysglz@%-ámb/rsz_ìü. 
 

135 



Quiz Interativo 

 Você já sabe que a molécula de água é formada por 
átomos de Oxigênio e Hidrogênio. Clique sobre a imagem que 
representa esta molécula. 
 
  1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

Voltar 

136 



Voltar 

137 

19 - Quiz Interativo.mp4


/thzc$ön yqçCám qgqvçJù  

qgqvJà thzJÉä thzT<Á  

/rfcJön qggqeazçv&* tgqzFÁm 

qgqtgçl_@à eaeozl%@-Êm. 

qoqlJàb/eiqlJíû  

qgqçQä /rfcJön qggggzqgqlçz_ä. 

Voltar 

138 



Parabéns!!! 
 
 Você acertou. A bolinha vermelha representa o átomo de 
Oxigênio, as bolinhas brancas representam os átomos de 
Hidrogênio.  Os bastões brancos representam as ligações 
simples. 
 
 
  

Continuar 

139 



Voltar 

140 

20 - Quiz Reposta certa.mp4


/tgzJÌm qgqvJà eaglzJä 
 eaeozl%@-ÊmÙ qgqçAÂm qgqtgçl@_à 

eaeozl%@-ÊmÙ thzç\à qggqçJë  

/tqqqgç_-òb/tqqqgç_-ó wgsqzL>Ìb 

wgsqzL<Ì. 

Voltar 

141 



  
 Não foi desta vez! 

 
 Lembre-se que a molécula de água é constituída por  
 dois  átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. 
 
 
  

Tentar novamente 

142 



Voltar 

143 

21 - Quiz Reposta errada.mp4


qjqlAà wgsqc@êm  

qggqlT<àm qggqeazçv&*  

/rfvz_-áë eaeozl%@-ÊmÙ 

wgsqzL>ÌbwgsqzL<Ì.  
 

Voltar 

144 



Quiz Interativo 

 Indique a opção correta de acordo com o número de 
átomos de cada elemento presente na molécula de água. 
 
 Onde: H = Hidrogênio 
  O = Oxigênio 
 
  H2O  - 1 átomo de H e 2 átomos de O 

H2O - 2 átomos de H e 1 átomo de O 

H2O - 2 átomos de H e 2 átomos de O  

H2O - 1 átomo de H e 1 átomo de O 

Voltar 

145 



Voltar 

146 

22 - Quiz Interativo 2.mp4


qggqlIà /thvJË qggggzqgqlçz_ä qgqvJà yqzçJÊm 

qggggzrsqçl_-äüm /thvJË /qgqzç_ìm kxK<ám 

qggqeazçv&*. /eoqlzJä wgsqÌqqqqgegaqjqeaygqeuq¢qvqqqqgea  

/rsz_ìü wgsqÌ, eaqoqäqqqqgygqeuq¢qvqqqqgea /rsz_ìü ea, 

tgqzKám qggggzqgqlçz_ä: qggggzqgqlçz_2 wgsqÌbtgqzçJäbea 

tgqzKám qgqçJÂmÙ eaeozl%@-ÊmÙbwgsqÌ, tgqlzJéÌ 

tgqzçJè eabeaeozl%@-ÊmÙ, qggggzqgqlçz_3_2 

wgsqÌbtgqzçJäbea /thvJË /qgqzç_ìm tgqzçJè 

tgqzKám eaeozl%@-ÊmbwgsqÌ tgqzçJè eaeozl%@-

ÊmÙbea qggggzqgqlçz_4_2 wgsqÌbtgqzçJäbea tgqzKám 

/qgqzç_ìm tgqzçJè eaeozl%@-ÊmÙbwgsqÌ tgqzçJè 

eaeozl%@L<-ÊÙ qggggzqgqlçz_4_2 wgsqÌbtgqzçJäbea 

tgqzKám /qgqzç_ìm tqzçJè eaeozl%@-ÊmbwgsqÌ 

tgqlzJéÌ eaeozl%@-Êm qgqçJÂmÙ /thvJË 

/qgqzç_ìm eaglzJä. 

Voltar 

147 



Você não escolheu a opção correta!  
 
 A fórmula é a combinação de símbolos químicos e 
índices que expressam os números reais dos átomos de cada 
elemento presentes em uma molécula. 
 
 O número de átomos deste elemento é representado 
pelo número subscrito a direita. O número subscrito é 
chamado de índice e indica a quantidade 
de átomos do elemento presente em cada molécula. 

Vamos lá!! 
Tente novamente, você consegue! 

Tentar Novamente 

148 



Voltar 

149 

23 - Quiz Interativo 2 Resposta errada.mp4


kvJü5 rsqlJáü eaglzJä tgqlzJÌm, 

thlJà thysglz@%-ám rfqlJàm /qgqzç_ìm 

theozl$%bthkzl@% /tqqqgzlJún kxKám 

rfqlJàm qgqtgçl_@à kcJéÄ rgfgv@äÙ 

eaeozl%@-Êm qggqeavçz&* kxKám 

eaeozl%@-Êm rfqlJàm qggggzegagçl_-äûm 

qjqlJà kxKámbrsqzJ tglJà rsqzJ 

rfqlJàm thqggqzzl@_bthqggqzzl@_ q¢qlJé 

qqqqgq¢qvegaqqqqgepeu yqvJË kxKám kcJéÄ 

eaeozl%@Q-Êmbeaeozl%@L<-

Êmbeaeozl%@L>-Êm qggqeazçv&* /eocJäü 

tgqlzJäÌ qoqzT>ö qggqlzJàÊm tgqzDàÌ. 
 

Voltar 

150 



Parabéns!!!  
 
 No exemplo da molécula de água, H2O, 
significa que cada molécula de água é constituída 
por 2 (dois) átomos de Hidrogênio e 1 (um) átomo 
de Oxigênio. Veja que o número 1 é omitido. 
 

H2O 

Continuar 

151 



Voltar 

152 

24 - Quiz Interativo 2 Resposta certa.mp4


/tgzJÌm yqqqgzFám  

qggqeazçv&* rfqlJàm wgsqÌbtgqzçJäbea 

rfqlJàm thqggqzzl@_bthqggqzzl@_ 

egaglL<ûb egaglQûbegaglL>û 

qggqeazçv&* /rfcJön /rfvz_-áë 

eaeozl%@Q-Êbeaeozl%@L<-Êb 

eaeozl%@L>-Ê wgsqzL<ÌbwgsqzL>Ì 

rfqlJàm wgsqÌbrsqzJäbea qggqlIà 

kxKám wgsqÌbtgqzçJäbea rsqzJä qgqçJ. 

Voltar 

153 
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