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Conteúdos:
- Conceitos fundamentais de química
- Estados físicos da matéria
- Fenômenos Físicos e químicos

OBJETIVO da aula:
- Apresentar a importância da química e

conhecer os conceitos e correlaciona-los com
o cotidiano do aluno.

DATA: 



02. Considere as afirmações abaixo:

I. A sublimação da naftalina é um processo exotérmico.

II. A condensação do vapor d'água é um processo exotérmico.

III. A fusão do gelo é um processo endotérmico.

IV. A evaporação da água é um processo endotérmico.

Assinale a alternativa correta:

a) I e III apenas estão corretas

b) II e III apenas estão corretas

c) IV apenas está correta

d) III apenas está correta

e) II apenas está correta
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TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA

Transformação Química

A matéria altera a sua natureza.

Transformação Física

A matéria não perde suas 

propriedades elementares.

Ex.: queima de madeiraEx.: mudança de estado físico
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FENÔMENO QUÍMICO
A composição da matéria é alterada, sua 
composição antes de ocorrer o fenômeno é 
totalmente diferente. 

FENÔMENO QUÍMICO
Não Forma novas substâncias

5



Açúcar sendo aquecido

EXEMPLOS DE FENÔMENOS QUÍMICOS
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Dissolução de um 
comprimido 
efervescente em água

EXEMPLOS DE FENÔMENOS QUÍMICOS

Queima de papel
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Queima da parafina. Prego enferrujado 
(ferro + oxigênio).

EXEMPLOS DE FENÔMENOS QUÍMICOS

8



Leite transformado em coalhada pela ação de microorganismos.

EXEMPLOS DE FENÔMENOS QUÍMICOS
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FENÔMENO FÍSICO – A composição da
matéria é preservada, ou seja, permanece a
mesma antes e depois do fenômeno embora
possa ter sua aparência modificada.

FENÔMENO FÍSICO
Não forma novas substâncias
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Imã atraindo limalha 
de ferro.

EXEMPLOS DE FENÔMENOS FÍSICOS

A naftalina passa diretamente 
do estado sólido para o 
gasoso, ou seja, sublima.
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EXERCÍCIO DE CLASSE

1)Nos exemplos abaixo coloque (F) para fenômeno
físico e (Q) para fenômeno químico.

a)( ) Fracionamento do petróleo
b)( ) Combustão da gasolina
c)( ) Fusão do gelo
d)( ) Oxidação de uma barra de ferro
e)( ) azedamento do leite
f)( ) enegrecimento de um objeto de prata
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g) ( ) obtenção de sal nas salinas

h) ( ) digestão dos alimentos

i) ( ) derretimento do gelo

j) ( ) passagem de corrente elétrica num fio de cobre

k) ( ) condensação da água

l) ( ) sublimação da naftalina

m)( ) combustão da gasolina.
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EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

01.Indicar a alternativa que represente um processo

químico.

a) Dissolução de cloreto de sódio em água.

b) Fusão de aspirina.

c) Destilação fracionada de ar líquido.

d) Corrosão de uma chapa de ferro.

e) Evaporação da água do mar.
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02.A alternativa que NÃO envolve reação química é

a) caramelização do açúcar.

b) combustão da lenha.

c) dissolução em água de um comprimido efervescente.

d) explosão da dinamite.

e) precipitação da chuva.
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03. Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de

fenômenos que envolvem reações químicas:

I - adição de álcool à gasolina.

II - fermentação da massa na fabricação de pães.

III - obtenção de sal por evaporação da água do mar.

IV - precipitação da chuva.

V - queima de uma vela.

O número de ERROS cometidos pelo estudante é:

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3
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