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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: 



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
3



04.Considere os fenômenos seguintes:

I. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre liberação de gás.

II. Ao se colocar água oxigenada sobre uma ferida, ocorre efervescência.

III. Através de um canudinho para refrigerante, ao soprar sobre água de cal,

ocorre turvação.

IV. Ao se colocar fermento na massa de pão, observa-se, pouco tempo depois,

a expansão da massa.

V. Quando se deixa cair, sobre a língua, gotas de limão, tem-se uma forte

sensação de sabor azedo.

São fenômenos físicos:

a) I e II b) II e III

c) I e IV d) III e V e) I e V
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05. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado

para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a

80°C. Sabe-se que bolinhas de naftalina, à temperatura ambiente, têm

suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer

sem deixar resíduo.

Esta observação pode ser explicada pelo fenômeno da:

a) fusão.

b) sublimação.

c) solidificação.

d) liquefação.

e) ebulição.
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06.Considere as seguintes afirmações:

I. na fusão de substâncias sólidas há absorção de calor;

II. combustões de compostos orgânicos são fenômenos endotérmicos;

III. na temperatura de ebulição de substâncias químicas ocorre mudança de

estado físico.

São verdadeiras SOMENTE

a) I

b) II

c) III

d) I e II

e) I e III
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07. No gráfico adiante, de mudança de fase de agregação de uma

substância, provocada pelo aumento de temperatura, o nome

correto das transformações ocorridas nos intervalos X e Y são:

a) solidificação e condensação.

b) fusão e ebulição.

c) liquefação e vaporização.

d) sublimação e sublimação.

e) fusão e liquefação.
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