
 

 

Tarefa 01 – Professor Arthur 
 
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. Fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é, aquele no qual ocorre uma reação 

química. Baseado nessa informação, analise a(s) proposição(ões) abaixo e escolha aquela(s) que 
corresponde(m) a um fenômeno químico. 
01. A combustão de álcool ou gasolina nos motores dos automóveis. 
02. A precipitação de chuvas. 
04. A queima do gás de cozinha. 
08. A formação de gelo dentro de um refrigerador. 
16. A formação da ferrugem sobre uma peça de ferro deixada ao relento. 
32. A respiração animal. 

 
05. 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 
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06. Qual dos seguintes conjuntos é constituído, apenas, por fenômenos químicos? 
a) queimar uma vela, fumar um cigarro, escrever no papel. 
b) acender uma lâmpada, ferver água, tocar uma nota no violão. 
c) explodir uma carga de dinamite, fazer vinho a partir do suco de uva, queimar álcool. 
d) congelar água, fundir ferro, misturar água com açúcar. 
e) cozinhar um ovo, digerir os alimentos, queimar açúcar numa panela. 

 
07. Considerando-se as transformações: 

a) a água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. 
b) as chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas em gesso macio e sujeito a 

erosão. 
c) uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença de umidade, transformando-se em 

ferrugem. 
 
É correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados, respectivamente, como: 
a) físico, químico e físico 
b) físico, químico e químico. 
c) físico, físico e químico. 
d) químico, químico e físico. 
e) químico, físico e físico 

 
08. Utilizando-se dos conhecimentos da Química, analise as situações cotidianas descritas, a seguir, e responda 

às proposições. 
I.  “Um automóvel em movimento” 
II. “Uma parede sendo pintada com cal” 
III. “Uma pessoa preparando um refresco artificial a partir do pó” 
 
a) Identifique um fenômeno químico ou um fenômeno físico em cada uma das situações. 
b) Identifique, em uma das situações, a ocorrência de uma reação química e escreva sua equação. 
c) Identifique uma situação em que ocorre um fenômeno reversível e outra em que ocorre um 

irreversível. Justifique a sua resposta. 
 
09. Analise o esquema a seguir: 

I. água + (corrente elétrica)  gás hidrogênio + gás oxigênio 
II. gelo + (calor)  água 
III. água oxigenada + (luz)  água e gás oxigênio 
 
Classifique cada transformação em fenômeno físico ou químico. 

 
10. Por volta de 1400 a.C., um povo vivia na Anatólia, região do Oriente Médio hoje ocupada pela Turquia. 

Esse povo, denominado hitita, conseguiu aperfeiçoar a técnica da metalurgia do ferro. Eles aprenderam 
que, para retirar as impurezas do ferro e obter um material mais resistente e maleável, deveriam aquecer, 
martelar e resfriar várias vezes. 
Os hititas conquistaram e dominaram um vasto império por dois séculos. Esse período ficou conhecido 
como a “idade do ferro”. A prática da metalurgia gerou fontes de informações sobre as transformações 
químicas.  
 
Considere as afirmativas abaixo:  
I. Metalurgia é a técnica de transformar um minério em um metal ou mistura de metais.  
II. A queima ou combustão de qualquer minério na presença de oxigênio é uma transformação física.  
III. A fusão do ferro é uma transformação física com absorção de energia; portanto, um processo 

endotérmico.  
IV. Toda a combustão só se inicia mediante o fornecimento externo de calor, sendo, por isso, um processo 

endotérmico.  
V. A equação da reação de combustão do ferro metálico é: 4Fe(s) + 3O2(g) 


2Fe2O3(s)  

 
Marque a alternativa CORRETA:  
a) As afirmativas I, III e V são verdadeiras.  
b) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras.  
c) As afirmativas II e V são verdadeiras.  
d) As afirmativas II, IV e V são verdadeiras.  
e) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  
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11. Das transformações abaixo, assinale aquela que NÃO representa um fenômeno química: 
a) Gelo  calor  água líquida. 
b) Água   elétrica corrente  gás hidrogênio + gás oxigênio. 
c) Papel  fogo  CO2 + água + cinzas. 
d) Vinho   ofermentaçã  vinagre. 

 
12. As equações abaixo representam transformações que ocorrem na natureza: 
 

água  carbônico gás  carvão ar   madeira

carbônico gáságuagesso sulfúrico) (ácido ácida chuva  mármore

líquida águagelo







 

 
Sobre essas transformações, é CORRETO afirmar que 
a) a transformação física apresentada ocorre com liberação de energia. 
b) a transformação química requer energia para que ocorra; a física, não. 
c) a formação de gases evidencia a ocorrência de reação química. 
d) a água líquida é obtida apenas a partir de transformação química. 

 
13. Considere os experimentos equacionados: 

I. água   elétrica  corrente  gás hidrogênio + gás oxigênio 
II. gelo  calor  água líquida 
III. papel  fogo  gás carbônico + água 
IV. iodo(s)  calor  Iodo(g) 
V. vinho   vinagre 
VI. barra de ferro   ferrugem 
 
Assinale os experimentos que representam fenômenos químicos. 
a) I, II, III e IV 
b) I, III, V e VI 
c) II, III, V e VI 
d) I, IV, V e VI 

 
14. Ao se adicionar sódio metálico em água, ocorre reação deste com a água, com liberação de gás hidrogênio 

(H2), conforme representada pela equação: 
 

Na0(s) + H2O (l) NaOH(aq) + 1/2H2(g) 
 
O fenômeno descrito pode ser classificado como: 
a) físico, porque ocorre a dissolução do sódio metálico. 
b) químico, porque ocorre a formação de íons Na+em solução e desprendimento de gás hidrogênio. 
c) físico, porque evaporando-se a água, pode-se recuperar o sódio metálico. 
d) físico e químico, porque alterou a estrutura do sódio metálico e produziu hidrogênio a partir da água 

líquida. 
e) físico, porque não alterou as propriedades físicas do sódio metálico. 

 
15. Em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo transformação química? 

1. “O reflexo do rosto dela nas águas azuis do lago era encantador” 
2. “O fogo queimava as pequenas toras de madeira, que aqueciam muito mais que nossos corpos, 

aquecia nossos corações” 
3. “O desgelo das geleiras, representava o derretimentop dos sonhos daquele homem” 
4. “Ao voltar a minha antiga casa, a imagem que primeiro tocou minhas retinas foi a do velho portão 

enferrujado. Tínhamos envelhecido!” 
 
Ocorreu transformação química em: 
a) 1 e 2 
b) 2 e 3 
c) 3 e 4 
d) 2 e 4 
e) 1 e 3 


