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Sólido

fusão

solidificação

vaporização

liquefação

líquido gasoso

sublimação
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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.



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
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Açúcar sendo aquecido

EXEMPLOS DE FENÔMENOS QUÍMICOS
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Dissolução de um comprimido 
efervescente em água Queima de papel
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EXEMPLOS DE FENÔMENOS QUÍMICOS



Queima da parafina.
Prego enferrujado 
(ferro + oxigênio).
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EXEMPLOS DE FENÔMENOS QUÍMICOS



Leite transformado em coalhada pela ação de microorganismos.
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EXEMPLOS DE FENÔMENOS QUÍMICOS



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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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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1. 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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Simples Composta

Substância Pura

Homogênea Heterogênea

Mistura

Sistemas Materiais


