
 

 

Tarefa 7 professor Gustavo 
 
01. O(s) fenômeno(s) a seguir, que envolve(m) reação(ões) química(s), é(são) 

01.  digestão dos alimentos; 
02.  enferrujamento de uma calha; 
04.  explosão de uma dinamite; 
08.  fusão do gelo; 
16.  queda da neve; 
32.  combustão do álcool de um automóvel; 
64.  sublimação da naftalina. 

 
02. A seguinte tabela envolve exemplos de processos e suas respectivas transformações. Alguns estão 

corretos: 
PROCESSO TIPO DE TRANSFORMAÇÕES 
I. Oxidação do ferro................................. Física 
II. Ebulição da água................................... Física 
III. Combustão do enxofre ao ar................. Química 
IV. Lapidação do diamante......................... Química 
V. Fusão do chumbo.................................. Física 
 
Os itens corretos são: 
a) I, IV e V   
b) II, III e IV   
c) II, IV e V 
d) III, IV e V   
e) II, III e V 

 
03. Entre as transformações citadas a seguir, aquela que não representa um fenômeno químico é: 

a) o cozimento de um ovo; 
b) a queima do carvão; 
c) o amadurecimento de uma fruta; 
d) o azedamento do leite; 
e) a formação de orvalho. 

 
04. Em quais das situações abaixo há transformações de materiais à custa de reações químicas? 

 

I. Uma padaria utiliza forno a lenha para produzir pão. 
II. Uma queda d'água move um moinho e este tritura cereais. 
III. Um fósforo é utilizado para acender um cigarro. 
IV. Um frasco de perfume exala seu cheiro. 
V. Um alimento apodrece no chão. 
 

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

 
05. Muitos processos químicos e físicos fazem  parte do cotidiano, como, por exemplo: 

 

I. queima da gasolina; 
II. dissolução de açúcar no café; 
III. derreter gelo; 
IV. escurecimento de uma maçã cortada; 
V. desbotamento de pintura. 
 

Indique a alternativa que contém somente processos químicos: 
a) II, III e IV 
b) I, II e V 
c) II, III e IV 
d) I, IV e V 
e) I, II e III 
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06. De acordo com a tabela, podemos dizer que o estado físico a 25°C para cloro, hidróxido de sódio e 
naftaleno é, respectivamente, 
 
Substância    Temperatura      Temperatura   
                       de fusão (°C)      de ebulição (°C) 
Cl2                               - 101,60                  - 34,5 
NaOH                   318,40                  1390 
Naftaleno             80,55                     218 
 
a) gasoso, líquido e sólido. 
b) gasoso, sólido e  sólido. 
c) líquido, gasoso e  sólido. 
d) sólido, sólido e  sólido. 
e) sólido, líquido e gasoso. 

 
07. Quitéria, para combater traças e baratas, foi aconselhada a colocar no guarda-roupa algumas bolinhas de 

naftalina (C10H8). Com o passar do tempo, notou que as bolinhas diminuíam de tamanho.  
Buscando nos livros alguma explicação para o curioso fato, encontrou que esse fenômeno é causado pela: 
a) evaporação. 
b) sublimação. 
c) fusão. 
d) condensação. 

 
08. A matéria apresenta-se na natureza em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Estes estados 

possuem características distintas em relação à energia de suas partículas, bem como aspectos 
macroscópicos de forma e volume. É característica do estado gasoso: 
a) forma fixa e volume variável. 
b) forma variável e volume fixo. 
c) forma e volume variáveis. 
d) forma e volume fixos. 
e) alto estado de agregação. 

 
09. Considere o quadro abaixo, que apresenta algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de fusão 

(TF) e de ebulição (TE), ao nível do mar. 

1,1187,16acético Ácido
0,13896,318sódio de Hidróxido

3,620,63oClorofórmi
0,1000Água
C)TE(ºC)TF(ºSubstância

  

 
Considerando-se esses dados, é INCORRETO afirmar: 
a) O clorofórmio a 70 ºC é gasoso. 
b) A 85ºC, o hidróxido de sódio é sólido. 
c) A 25ºC, duas das substâncias são líquidas. 
d) A substância mais volátil é o clorofórmio. 

 
10. Considere o quadro, que apresenta algumas substâncias com suas respectivas temperaturas de fusão (TF) 

e de ebulição (TE) ao nível do mar e a solubilidade em água, a 25 ºC. 
 

Insolúvel0,1834,218Oxigênio
Insolúvel0,2200,82Naftaleno
Insolúvel5,340,101Cloro
Solúvel0,33810,0sulfúrico Ácido

deSolubilidaC)TE(ºC)TF(ºSubstância



  

 
Considerando-se esses dados, é CORRETO afirmar que: 
a) à temperatura em que o naftaleno ferve, o ácido sulfúrico se encontra na forma de vapor. 
b) o estado físico da substância cloro, à temperatura ambiente, é sólido. 
c) o processo mais adequado para se separar uma mistura de ácido sulfúrico com água, é por decantação 

fracionada. 
d) a mistura de cloro com oxigênio, à temperatura ambiente, forma um sistema homogêneo. 

 
 
 
 



Exercícios Complementares 

 

 3

Gabarito 
 
01. 01 – 02 – 04 - 32 

digestão dos alimentos; 
enferrujamento de uma calha 
explosão de uma dinamite; 
combustão do álcool de um automóvel; 
São exemplos de reações químicas.  
 

02. E 
Oxidação do ferro – químico 
Lapidação do diamante – físico 
 

03. E 
O orvalho é um fenômeno físico no qual a umidade do ar precipita por condensação na forma de gotas, 
pela diminuição da temperatura ou em contato com superfícies frias. 
 

04. D  
 

05. D 
II. dissolução de açúcar no café - físico 
III. derreter gelo - físico 
 

06. B 
 

07. B 
A naftalina sofre sublimação em pressão atmosférica.  
 

08. C 
Gasoso 
Forma: variável 
Volume: variável  
 

09. C 
A 25°C água, clorofórmio e ácido acético são líquidos. 
 

10. D 
A mistura de gases formam misturas homogêneas.  
 
 

 


