CFQ 7– Exercícios - Transformações dos materiais
Transformações físicas e químicas
Lê atentamente as questões e procura responder a todas elas de forma clara e
sucinta.

Exercício 1
Nas aulas de ciências físico-químicas falaste em transformações físicas e em
transformações químicas.

1.1-Escreve a definição de:
Transformações químicas:

Transformações físicas:

1.2-Indica se as seguintes transformações são físicas ou químicas, colocando as letras
correspondentes nas respectivas colunas.
a) Fotossíntese

e) Acender um fósforo

b) Fusão do chumbo

f) Electrólise da água

c) Cozer uma batata

g) Formação da ferrugem no ferro

d) Ferver água

h) Triturar o papel

Transformações Químicas

Transformações Físicas
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Exercício 5
Completa os espaços em branco do texto que se segue.

Já deves ter observado cozinheiros a bater claras em castelo. O que acontece neste
caso, é uma transformação química por acção ________________. Este tipo de
transformação pode ocorrer por __________________, sendo um exemplo o acender
de um fósforo, ou por _______________, como no caso da nitroglicerina, substância
líquida muito instável que quando se atira uma gota ao chão, esta explode.

Exercício 6
O esquema seguinte traduz uma transformação química.

Sódio(s ) + Água(l) → Hidróxido de sódio(aq ) + Hidrogénio (g )

1

2

6.1-Faz a legenda do esquema anterior.
1 - ____________________
2 - _____________________

6.2- Que tipo de transformação química se trata?

6.3- Existe afinidade química entre o sódio e a água? Justifica a tua resposta.

6.4- O esquema anterior também pode ser chamado de equação química. Diz o que
representa uma equação química.

