
 

 

Tarefa 25 – Professor Dimi 

 
01. Assinale com (F) os fenômenos físicos e com (Q) os fenômenos químicos.  

(   ) Evaporação da água  
(   ) sublimação da naftalina  
(   ) queima do gás de cozinha  
(   ) aquecimento do ar pelo Sol  
(   ) apodrecimento de uma fruta  

(   ) fermentação do açúcar para produzir álcool  
(   ) fusão do gelo 

 
02. Converter em litros:  

a) 3,5 dm³ =  
b) 5 m³ =  

c) 2,6 dm³ =  
d) 3,4 m³ =   
e) 28 cm³ =  
f) 4,3 m³ =  
g) 13 dm³ = 

 
03. Quais dos processos a seguir podem ser classificados como fenômenos químicos?  

I. A fusão do gelo.  
II. A transformação de uma pepita de ouro em uma joia.  
III. A digestão dos alimentos.  
IV. A queima do etanol nos motores dos automóveis.  

V. A sublimação da pastilha de naftalina colocada nos armários para proteger as roupas contra traças e 
baratas.  

 

a) I, II, V  
b) III, IV, V 
c) I, IV, V 
d) III, IV 
e) IV, V  

 

04. Pablo dividiu um queijo de 1 kg em oito partes iguais. Qual é a massa, em grama, de cada uma dessas 
partes? 

 
05. Luana fez um bolo e gastou 280 gramas de farinha de trigo. Ela precisa fazer mais cinco bolos. Quantos 

quilogramas de farinha de trigo serão necessários para Luana fazer os bolos? 
 

06. Uma caminhoneta tem massa igual a 800 quilogramas. Após receber quatro caixas iguais, passa a ter 

massa igual a uma tonelada. Qual é a massa de cada uma dessas caixas? 
 
07. Qual é o estado da matéria que apresenta o maior e o menor grau de agitação entre as suas partículas? 
 
08. Qual é o estado da matéria que apresenta o maior e a menor distância intermolecular, ou seja, maior e 

menor distância entre as partículas? 
 

09. Pesquisar: O que é o petróleo? Sua origem e os possíveis impactos ambientais que o seu vazamento pode 
causar. 

 
10. Pesquisar: Quais são os tipos de combustíveis que o ser humano utiliza em sua dia a dia, ou seja, para lhe 

dar o conforto da vida moderna? 
 

 


