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Trabalho de pesquisa 

Tema: Ácidos em diversos contextos 

Ácidos são espécies químicas com características únicas 
e estão presentes em diversos fenômenos da natureza. 
A medida de acidez é realizada através da escala de pH, 
medida está essencial para diversas atividades da 
sociedade.  

O reconhecimento de ácidos e da acidez é 
indispensável para diversos processos, como na 
agricultura, na indústria e na medicina. Em 
contrapartida, ácidos também estão envolvidos em 
problemas ambientais, como a chuva ácida. 
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3%B4meno%20atmosf%C3%A9rico%20que%20ocorre%20especialmente%20em,como%20o%20di%C3%B3xido%20de%20

enxofre. 

 

Sugestões de pesquisa 

O que são ácidos, quais suas características e propriedades? O que é pH? 

Qual a relação entre acidez e o corpo humano? 

Qual a relação entre acidez e a agricultura? 

Principais ácidos e sua utilização 

Ácidos e a chuva ácida. 
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------------------------------------Siga as Instruções--------------------------------------- 
A partir da definição dada, propõe-se que busque informações suficientes para argumentar sobre o 
tema lendo sobre o assunto nas fontes sugeridas, produzindo um trabalho de pesquisa sob as seguintes 
normas. 
Orientações:  
1. Capa: Identificação do trabalho (escola, aluno, ano, turma e título). 
2. Introdução e Objetivo: Introdução e explicação do que se trata o trabalho e o que você pretende 

desenvolver com ele (em média 10 linhas). 
3. Desenvolvimento: Esta seção é destinada a escrever sobre o assunto do trabalho e todo resultado 

da pesquisa feita. 
4. Conclusão: apresentação da conclusão de sua própria autoria e seu ponto de vista sobre o assunto, 

indicando o que aprendeu com a pesquisa (em média, 10 linhas). 
5. Referências: Anotar todas as fontes utilizadas na pesquisa. 
Leita todo o material pesquisado, marque as principais partes dos textos, separando informações 
importantes. Faça um resumo dos textos com as suas próprias palavras. 
Cuidado com os erros ortográficos. Faça uma escrita cautelosa. Peça para que seus colegas leem seu 
trabalho a fim de ajudar na procura por erros ortográficos. Faça uso das sugestões de correções 
ortográficas de editores de textos atualizados. 
É recomendado que o trabalho seja desenvolvido digitalmente.  Neste caso, utilize fonte ARIAL ou TIMES 
NEW ROMAN – tamanho 12. 
Se possível utilize imagens, ilustrações, gráficos, tabelas, estruturas ou simbologias científicas. 
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