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Introdução 

A linguagem utilizada na química é muito vasta e 

cheia de diferentes nomenclaturas, que tem a 

finalidade de compreender o significado dos 

fenômenos e terminologias usadas. Muitas 

terminologias carregam algum sentido que facilitam 

a compreensão e, com isso, a memorização. No 

entanto, grande parte das definições fundamentais 

da química não fazem sentido para os alunos, o que 

dificulta o avanço nos estudos em química, por 

exigir a memorização.1 Desenvolver estratégias 

utilizando experimentos, jogos e outros recursos 

didáticos é uma saída para dinamizar o processo de 

aprendizagem em química.2 

Estimular a curiosidade, iniciativa e a autoconfiança 

estão entre as vantagens dos jogos didáticos, que 

contribuem para as interações sociais, 

desenvolvimento mental e a concentração.1 É 

importante que a implementação de uma atividade 

com jogos didáticos seja desenvolvida pensando no 

tempo decorrido para término, característica lúdica e 

bom uso das informações que possam subsidiar o 

trabalho docente.3  

Este trabalho propõe utilizar o conceito do jogo de 

dominó para associar as substâncias inorgânicas 

com suas principais propriedades e com alguns 

exemplos de nomenclatura. 

Resultados e Discussão 

Para construção do jogo, as propriedades, algumas 

fórmulas moleculares das substâncias inorgânicas e 

suas nomenclaturas foram organizadas em uma 

tabela (tabela 1). Cada informação abaixo de uma 

determinada função inorgânica refere-se a ela, 

podendo, portanto, combinar-se com outras da 

mesma coluna. As funções abordadas são: Ácidos, 

bases, sais, óxidos, peróxidos, superóxidos e 

hidretos. A tabela 1 mostra como foi feita a 

organização das informações. 

Um levantamento feito através de um questionário 
respondido pelos alunos mostrou que menos de 
10% relataram que após o uso do jogo ainda não 
compreendem bem as funções inorgânicas. A 
aprovação do uso deste recurso foi positiva, tendo 
100% de aceitação por parte dos alunos.  
 

Tabela 1. Funções inorgânicas, suas respectivas 
propriedades, fórmulas moleculares e suas 
nomenclaturas. 

 

 
Figura 1. Momento da atividade com uso do dominó 
das funções inorgânicas. 

Conclusões 

O desenvolvimento do jogo com uso de regras 
simples e já conhecidas pelos alunos facilitou a 
dinâmica da atividade. Os alunos compreenderam 
rapidamente as regras do jogo e, em poucas 
partidas do dominó, muitos já associaram as 
substâncias com suas propriedades. O uso do jogo 
como estratégia para esta área do conhecimento foi 
bem sucedida. 
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Ácidos Bases Sais 

Libera íons H+ como 
único cátion 

Libera íons OH- como 
único ânion 

Formados pelo cátion 
da base com o ânion 

do ácido 

Teste de indicador: 
incolor com 
fenolftaleína 

Teste de indicador: 
rosa a vermelho com 

fenolftaleína 

Conduzem corrente 
elétrica quando 

dissolvidos em água. 

Ácido sulfúrico Hidróxido de sódio Cloreto de sódio 

H2SO4 NaOH NaCl 

Ácido nítrico Hidróxido de potássio Nitrato de potássio 

HNO3 KOH KNO3 

Forma solução 
aquosa pH < 7 

Forma solução aquosa      
pH > 7 

Conduzem corrente 
elétrica quando 

fundidos. 


