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QUESTÕES 
 

Questão 1 
Quando tomamos um banho muito quente por muito tempo percebemos que o espelho 

torna-se embaçado. Classifique o fenômeno descrito e nomeie a transformação. 
 

Questão 2 
Ao retirar uma lata de refrigerante da geladeira e deixá-la na mesa, um estudante do 

Olimpo percebeu que a lata ficava “suada”. Classifique o fenômeno descrito e nomeie 
a transformação.  

 
Questão 3 

O Sr. Oibaf foi levar a sua avó para o médico. O dia estava meio frio e ele decidiu 
pegar um casaco no guarda roupa de sua avó. Ao abrir o guarda roupa percebeu que 

haviam bolinhas de naftalina e perguntou para avó se não havia perigo da naftalina 
molhar a madeira do guarda roupa. Sua avó explicou que não havia esse problema 

pois a naftalina era um material que sofria sublimação. Explique o que é sublimação e 

classifique o fenômeno. 
 

Questão 4 
Classifique os fenômenos a seguir em Físicos ou Químicos. 

a) Derretimento de um iceberg 
b) Fermentação das uvas 

c) Queima de papel 
d) Congelamento de um suco 

e) Explosão de uma granada 
 

Questão 5 
Classifique os fenômenos Físicos a seguir em endotérmicos ou exotérmicos: 

 
a) Fusão 

b) Condensação 

c) Cristalização 
d) Ebulição 

e) Solidificação 
 

Questão 6 
Explique o que é uma mistura homogênea. 

 
Questão 7 

Explique o que é uma mistura heterogênea. 
 

Questão 8 
A classificação das misturas é dada através do número de fases. Explique o que é uma 

fase. 
 

Questão 9 

Classifique as misturas abaixo: 
a) Água e álcool 

b) Água e óleo 
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c) Granito e areia 
d) Água e pouco sal. 

 
Questão 10: 

Determine o número de fases e componentes dos sistemas a seguir: 
a) Água, álcool e óleo. 

b) Água, areia e granito. 
c) Areia, álcool e granito 

d) Água, álcool e gelo. 
 

Questão 11: 

Explique uma solução. 
 

Questão 12: 
Uma solução é composta por soluto e solvente. Explique o que é cada um dos 

componentes de uma solução. 
 
 


