
 

 

Química – Prof. Dimi 

 
7º ano – aula 05 e 06 – 01/03/2021 

 
ELEMENTO QUÍMICO  

 
É o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico.  
Os elementos químicos são representados por símbolos, que podem ser constituído por uma ou duas letras. 

Quando o símbolo do elemento é constituído por uma única letra, esta deve ser maiúscula. 
 

 
 

Se for constituída por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda minúscula. 
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AS TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA 

 
Toda e qualquer alteração que a matéria venha a sofrer é denominada de transformação ou fenômeno.  

  
Transformação Física → são reversíveis, isto é, podem ser desfeitas com certa facilidade, ou ainda, não 

produzem um novo tipo de substância. Exemplos: uma pedra de gelo derretendo, o sal que dissolvemos na 

água pode ser recuperado com a evaporação da água.  
 

 
 

A matéria pode ser encontrada em três estados físicos: 

 
ESTADO SÓLIDO → possui forma e volume constante. 

 

 
 
ESTADO LÍQUIDO → possui forma variável (forma do recipiente) e volume constante. 

 

 
 
ESTADO GASOSO → possui forma e volume variáveis. 

 

 
 
MUDANÇAS DE ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA → podemos alterar o estado físico de uma matéria 

modificando a temperatura e a pressão. 

 

 
 
 
 



Exercícios Complementares 
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Exercício:  

 
01. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir, a 1 atm de pressão: 

 

 
 

A 50°C, encontram-se no estado líquido:  
a) cloro e flúor. 

b) cloro e iodo. 
c) flúor e bromo.  
d) bromo e mercúrio. 

e) mercúrio e iodo.  
 

Transformação Química → são aquelas que produzem um novo tipo de substância. Exemplos: a queima 

da madeira produz a cinza, uma fruta amadurecendo.  
 

 
 

Exercício:  
 

01. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia-a-dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem 
transformações químicas. 

 

 
 

a) 1, 3 e 4.  
b) 2 e 4. X 

c) 1, 3 e 5. 
d) 3 e 5. 
e) 2 e 3. 

 
02. Fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é, é aquele no qual ocorre uma 

transformação química.  
 
Em qual alternativa não ocorre um fenômeno químico?  
a) A formação do gelo no congelador. 
b) Queima do carvão. X  
c) Amadurecimento de uma fruta. 
d) Azedamento do leite.  

e) A combustão da parafina em uma vela.  
 
03. Em qual dos eventos mencionados abaixo, não ocorre transformação química?  

a) emissão de luz por um vagalume.  
b) fabricação de vinho a partir da uva.  
c) crescimento da massa de pão.         

d) explosão de uma panela de pressão.X 
e) produção de iogurte a partir do leite.  
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04. Aquecendo uma fita de magnésio (Mg) até a combustão, notamos o desprendimento de fumaça, restando 

um pó branco (MgO). Isto é exemplo de fenômeno...  
a) físico, pois alterou a estrutura do magnésio.  
b) químico, pois houve a formação de nova substância. X 
c) físico, pois podemos juntar o pó branco e a fumaça, recuperando o magnésio.  
d) químico, pois não alterou a estrutura das substâncias.  
e) físico, pois houve a formação de nova substância.  

 
05. Dentre as transformações abaixo, assinale a alternativa que apresenta um fenômeno químico:  

a) Obtenção da amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. X 
b) Obtenção do gelo a partir de água pura.  
c) Obtenção de oxigênio líquido a partir de ar atmosférico.  
d) Solidificação da parafina.  
e) Sublimação da naftalina.  

 
06. Os símbolos dos elementos químicos flúor, prata, ferro, fósforo e magnésio são, respectivamente:  

a) F, P, Pr, K e Hg.  
b) Fr, Ag, F, Po e Mo.   
c) F, Ag, Fe, P e Mg. X 
d) Fe, Pt, Fm, F e Mg.   
e) F, Pr, Fe, P e Mn.  

 
 


