


ROTEIRO:

Conteúdos:
- RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIO

Objetivo da aula:
Revisar o conteúdo através da resolução de exercícios.
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Prof. Jurandir
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ABSORVE CALOR  (PROCESSO ENDOTÉRMICO)

LIBERA CALOR (PROCESSO EXOTÉRMICO)

• Sólido: apresenta forma e volume constante.
• Líquido: apresenta forma variável e volume constante.
• Gasoso: apresenta forma e volume variáveis.

condensação

4



condensação

01.Podemos classificar, como processo endotérmico e
exotérmico, respectivamente, as mudanças de estado:
a)  liquefação e solidificação.
b)  condensação e sublimação.
c)  solidificação e evaporação.
d)  fusão e liquefação.
e)  evaporação e fusão.

ATIVIDADE

(PROCESSO ENDOTÉRMICO)

(PROCESSO EXOTÉRMICO)
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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, III e IV apenas estão corretas
c) IV apenas está correta
d) II e III apenas está correta
e) II apenas está correta

F

V
V

V
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03. 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.

LETRA: B
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FENÔMENOS FÍSICOS
São aqueles em que não se altera a composição química 
da matéria, ou seja, não há formação de novas 
substâncias.

FENÔMENOS QUÍMICOS
São aqueles que ocorrem quando há alteração na 
composição química da matéria, isto é, quando há 
formação de novas substâncias com rearranjo de átomos. 
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FENÔMENOS FÍSICOS
Não forma de novas substâncias.

FENÔMENOS QUÍMICOS
forma novas substâncias

DICA CANAL EDUCAÇÃO
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01. Considere os processos seguintes:
I. azedamento do leite;
II. precipitação da chuva;
III. adição de álcool à gasolina;
IV. apodrecimento de uma fruta;
V. enferrujamento de um prego.
Os processos que exemplificam somente fenômenos químicos são
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, IV e V.
d) II, III e V.

FENÔMENO FÍSICO

FENÔMENO QUÍMICO

FENÔMENO FÍSICO

FENÔMENO QUÍMICO

FENÔMENO QUÍMICO

ATIVIDADE
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02. Analise os processos a seguir. Marque aquele que NÃO
representa uma transformação química.
a) Oxidação de ferramenta
b) Queimada da floresta
c) Evaporação do álcool
d) Digestão de sanduíche

Lembre que as mudanças de estado compõem 
transformações físicas, como é o caso da 
evaporação do álcool.
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07. Identifique no exemplos abaixo os fenômenos físicos e fenômenos químicos

a)

b)

c) d)

FENÔMENO QUÍMICO

FENÔMENO FÍSICO

FENÔMENO QUÍMICO

FENÔMENO FÍSICO
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Simples Composta

Substância Pura

Homogênea Heterogênea

Mistura

Sistemas Materiais
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Apresenta características químicas e físicas constantes.
São representadas por fórmulas
Nas mudanças de estado físico a temperatura permanece
constante.

 Substância Pura Simples: São formadas por átomos de um 
mesmo elemento químico. Exs: He, O2  , O3, S8

 Substância Pura Composta: São formadas por elementos 
químicos diferentes. Ex: H2SO4 , 

SUBSTÂNCIA PURA 
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Não apresenta características químicas e físicas constantes.
Nas mudanças de estado físico a temperatura varia.

 FASE DE UMA MISTURA: São as porções que compõem 
a mistura.

 COMPONENTES DE UMA MISTURA: São as substâncias 
que compõem a mistura. , 

MISTURAS 

 EX: água + óleo + gelo.
Nº de fases:    
Nº de componentes: , 

3
2
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Mistura – Material formado por duas ou mais
substâncias puras

 MISTURA HOMOGÊNEA – Apresenta uma única fase visível.
Ex.: Água e sal dissolvido.

 MISTURA HETEROGÊNEA – Apresenta mais de uma fase 
visível.

Ex.: Água e óleo
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MISTURA EUTÉTICA 

•apresentam temperatura de fusão constante
e temperatura de ebulição variável.

DICA CANAL EDUCAÇÃO

17



18



MISTURA AZEOTRÓPICA 

•Apresentam temperatura de fusão variável e
temperatura de ebulição constante.

DICA CANAL EDUCAÇÃO
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 Exemplos Especiais!

SANGUE
(AO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO) LEITE 

GRANITO

3 FASES E 3 COMPONENTES

QUARTZO, MICA E FELDSPATO

MISTURAS HETEROGÊNEAS
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LETRA: E

01. Em qual das sequências abaixo estão 
representados um elemento, uma substância simples e 
uma substância composta, respectivamente:
a) H, Cℓ2, O2

b) H2, Ne, H2O
c) H2, HI, He
d) H2O, O2, H2

e) Cℓ, N2, HI

ATIVIDADE
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02. É característica de substância pura:
a) ser solúvel em água.
b) ter constantes físicas definidas.
c) ter ponto de fusão e ponto de ebulição variáveis.
d) sofrer combustão.
e) ser sólida à temperatura ambiente.

LETRA: B
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03. ÁGUA MINERAL, ETANOL e GÁS OXIGÊNIO são classificados, 
respectivamente, como:
a) substância pura composta, substância pura simples e mistura 
homogênea.
b) substância pura composta, mistura homogênea e substância pura 
simples.
c) mistura heterogênea, substância pura simples e substância pura simples.
d) mistura homogênea, substância pura composta e substância pura 
composta.
e)mistura homogênea, substância pura composta e substância pura simples.

ÁGUA MINERAL ETANOL GÁS OXIGÊNIO

MISTURA HOMOGÊNEA SUBSTÂNCIA 
PURA COMPOSTA

SUBSTÂNCIA 
PURA SIMPLES
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04.O granito é quase sempre compacto, duro e resistente, 
sendo por essas qualidades usado como pedra para a 
contrução civil. Pode-se afirmar que o granito é:
a) um elemento químico
b) uma substância simples
c) uma substância composta
d) um mistura homogênea
e) uma mistura heterogênea.

GRANITO
3 FASES E 3 COMPONENTES

QUARTZO, MICA E FELDSPATO

MISTURA HETEROGÊNEA
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05. Quantas fases estão presentes no sistema:
AREIA + SAL + AÇÚCAR + ÁGUA + GASOLINA ? 

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

NÚMERO DE FASES:

NÚMERO DE COMPONENTES:

3

5

AREIA + (ÁGUA,SAL, AÇÚCAR) + GASOLINA

AREIA + ÁGUA + SAL + AÇÚCAR + GASOLINA
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06.Nas condições normais, quais das substâncias formam 
misturas heterogêneas? 
a) Gasolina e querosene
b) Gasolina e água,
c) Acetona e clorofórmio
d) Etanol e metenol
e) Nitrogênio e oxigênio

Em virtude da polaridade, gasolina e água não se 
dissolvem. Logo, formam uma mistura heterogênea.

LETRA:B
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MODELO ATÔMICO DE DALTON – “BOLA DE BILHAR”

MODELO ATÔMICO DE THOMSON – “PUDIM COM PASSAS”
MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD – “SISTEMA PLANETÁRIO”

DEMÓCRITO E LEUCIPO- IDEIAS FILOSÓFICAS

MODELOS ATÔMICOS 

MODELO ATÔMICO DE BOHR – “NÍVEIS OU CAMADAS”

MODELO ATÔMICO DE SOMMERFELD – “ÓRBITAS ELÍPTICAS E 
SUBNÍVEIS ELETRÔNICOS”

MODELO ATÔMICO ATUAL –

“PRINCÍPIOS DA INCERTEZA”,  CARÁTER DUAL DO ELÉTRON” E CONCEITO DE 
ORBITAL”
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01. No fim do século XIX começaram a aparecer evidências de 
que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. 
Em 1897 tornou-se pública a demonstração da existência de 
partículas negativas, por um inglês de nome:
a) Dalton;
b) Rutherford;
c) Bohr;
d) Thomson;
e) Proust.

ATIVIDADE
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02. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis:
I- O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades 
elétricas (1897).
II- O átomo é uma esfera maciça (1808).
III- O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e 
eletrosfera (1911).
a) I - Dalton, II - Rutherford, III - Thomson.
b) I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford.
c) I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford.
d) I - Rutherford, II - Thomson, III - Dalton.
e) I - Thomson, II - Rutherford, III - Dalton.

LETRA:B
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03. O modelo atômico de Rutherford NÃO inclui 
especificamente:
a) nêutrons.
b) núcleo.
c) próton.
d) elétron.

O modelo de RUTHERFORD não inclui nêutrons. 
Os nêutrons só foram descobertos mais tarde 
pelo físico CHADWICK.
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04. Os nomes abaixo estão qual NÃO está 
relacionado diretamente com o modelo atômico 
atual?
a) De Broglie
b) Thomson
c) Heisenberg
d) Schrödinger

CARÁTER DUAL DO ELÉTRON

PRINCÍPIO DA INCERTEZA

CONCEITO DE ORBITAL

LETRA: B
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05. Os modelos atômicos são elaborados no intuito de explicar a 
constituição da matéria e têm evoluído ao longo do desenvolvimento 
da ciência, desde o modelo filosófico dos gregos, passando pelos 
modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, até o modelo atual. 
O modelo mais recente caracteriza-se pela
a) Conceituação de orbital.
b) indivisibilidade do átomo em partículas menores.
c) forma esférica de tamanho microscópico.
d) distribuição dos elétrons em órbitas circulares em torno do núcleo.
e) distribuição dos elétrons de maneira uniforme na superfície do 
átomo ORBITAL (Erwin Schrödinger )

É a região do espaço ao redor do núcleo onde existe a máxima 
probabilidade de se encontrar o elétron.
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