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Lista de Exercícios – Fenômenos Físicos e Químicos 

 

01 - (UFSCAR SP)    
Utilizando um exemplo de situação do cotidiano, um jovem estudante deseja explicar à sua 
família o que é que se entende por fenômeno químico. Entre as situações indicadas a 
seguir, é correto escolher como exemplo 

 
a) o borbulhar de gás quando se abre um refrigerante. 
b) o brilho de pedras quando polidas com cera de parafina. 
c) o aroma que exala de uma carne assando na churrasqueira. 
d) a espuma que se forma na lavagem das mãos com sabonete. 
e) a mudança de cor quando se adiciona café a uma xícara de leite. 

 
02 - (UFV MG)    
O aterro sanitário é uma técnica que consiste na compactação de resíduos sólidos no solo, 
os quais são periodicamente cobertos com terra ou um material inerte. Ao longo dos 
trabalhos de deposição e após a conclusão de um setor do aterro, são produzidos gases pela 
decomposição do lixo. Um desses gases é o metano (CH4) que pode sofrer combustão 
completa de acordo com a equação química não balanceada: 

 
CH4(g) + O2(g)   CO2(g) + H2O(v) 

 
Com base nas informações acima e nos conhecimentos sobre o assunto, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
a) A decomposição de material orgânico, que dá origem ao metano, corresponde a um 

fenômeno químico. 
b) A reação de combustão completa do gás metano ocorre mesmo na ausência de oxigênio. 
c) Os menores coeficientes inteiros de CH4, O2, CO2 e H2O que acertam a equação são 1, 1, 1 

e 2, respectivamente. 
d) A partir de uma determinada massa dos reagentes obtém-se uma menor massa dos 

produtos. 
 
03 - (UCB DF)    
No cotidiano, é comum a utilização do termo “química” com tom depreciativo. Frases do 
tipo “este produto tem muita química” ou “esse remédio é natural, não tem química” 
traduzem o entendimento errado acerca de o que é a matéria, as suas transformações e o 
que se denomina química. O mundo natural e material é composto integralmente por 
átomos, e tudo o que nos cerca se transforma pelas propriedades intrínsecas do material e 
das energias que fluem entre os corpos. Em outras palavras, o mundo material é 
integralmente químico. O estudo da matéria e suas transformações, por sua vez, foi 
estruturado em áreas científicas mais restritas, tais como a Química e a Física. 
Considerando esse tema, em relação à Química e às transformações da matéria, julgue os 
itens a seguir. 

 
00. Uma maçã, que é um material totalmente natural, não possui substâncias químicas. 
01. Substâncias químicas são aquelas artificiais, ou seja, produzidas pelo homem. 
02. O derretimento de uma pedra de gelo é um exemplo de transformação química. 
03. Todo material é composto por átomos, assim, em todos os materiais, há “química”. 
04. O apodrecimento de um alimento é essencialmente um fenômeno químico. 
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04 - (PUC RS)    
O modo como as reações químicas são realizadas pode afetar várias de suas características, 
como a velocidade ou o rendimento. Um exemplo é a reação de combustão do carvão, que 
é realizada de maneira muito diferente nas churrasqueiras e nas usinas termelétricas. Uma 
das diferenças é que as termelétricas usam carvão mineral, cuja composição química é 
distinta da do carvão vegetal empregado para churrasco. Outra diferença é que as 
termelétricas trituram o carvão, formando um pó.  

 
A partir dessa informação, é correto afirmar:  

 
a) É mais difícil queimar carvão em blocos grandes do que carvão em pó, porque a superfície 

de contato entre os reagentes é muito menor no caso do carvão em blocos.  
b) A queima de carvão em pó, por ser mais rápida, libera mais calor do que a queima do 

mesmo tipo de carvão na forma de blocos.  
c) A queima de carvão em uma atmosfera de oxigênio puro ocorreria mais depressa do que 

em ar atmosférico, pois a maior quantidade de moléculas de oxigênio faz com que a energia 
de ativação da reação fique mais baixa.  

d) Quando as pessoas põem fogo no carvão da churrasqueira com ajuda de álcool ou outros 
materiais facilmente inflamáveis, estão na realidade empregando catalisadores.  

e) A queima de carvão é um processo exotérmico, pois esse processo tem H positivo. 
 
05 - (UEG GO)    
As diversas espécies químicas presentes no planeta são formadas a partir de reações 
químicas. Os compostos formados são classificados como substâncias simples ou 
compostas, e as reações que lhes dão origem são exemplos de fenômenos químicos. A 
tabela abaixo apresenta alguns casos. 

 

grafite de QuebraCloro

queimada de SurgimentoNitrogênio

alimento um de CozimentoÁgua

fruta uma de QuedaOzônio

diamante do Formaçãocarbono de Dióxido

Fenômenoquímica Espécie

 

 
De posse dos dados apresentados acima e de seus conhecimentos adicionais sobre química,  

 
a) mostre a fórmula molecular das espécies químicas que são exemplos de substâncias 

simples.  
b) Identifique os fenômenos químicos.  

 
06 - (UECE)    
Analise os itens a seguir e escreva nos parênteses F quando se tratar de um fenômeno 
físico ou Q quando se tratar de um fenômeno químico.  

 
(  )  A fervura da água a 100ºC.  
(  )  A obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico.  
(  )  O cozimento de um ovo em uma panela de pressão.  
(  )  O amadurecimento de uma fruta na árvore.  
(  )  A permanência do óleo de cozinha na fase de cima de um recipiente com água a que foi 

adicionado.  
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A sequência correta de cima para baixo é  

 
a) F, Q, F, F, Q.  
b) F, Q, F, Q, F.  
c) Q, F, Q, F, Q.  
d) F, F, Q, Q, F.  

 
07 - (Unimontes MG)    
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. 

 
08 - (UFPE)    
Atualmente, muito se tem falado sobre o aquecimento global. Pesquisadores do clima 
mundial afirmam que este aquecimento está ocorrendo em função do aumento de 
poluentes, principalmente de gases derivados da queima de combustíveis (1) fósseis na 
atmosfera. Como conseqüência deste fenômeno, temos observado o derretimento das 
calotas polares (2), uma maior evaporação das águas dos oceanos (3), a morte de espécies 
animais e vegetais, etc. Os fenômenos 1, 2 e 3 são, respectivamente: 

a) químico, químico e químico. 
b) físico, físico e físico. 
c) químico, químico e físico. 
d) químico, físico e físico. 
e) físico, químico e químico. 

 
09 - (UFRR)     

As transformações podem ser divididas em: químicas e físicas.  
Assinale a alternativa que apresente apenas transformações químicas: 

a) fusão do gelo, condução de corrente elétrica por um metal. 
b) evaporação da água dos oceanos para obtenção de sal, obtenção de iogurte. 
c) enferrujamento de um prego, queima da gasolina em um motor. 
d) dissolução de sal de cozinha em água, fusão do ferro. 
e) sublimação da naftalina, combustão. 

 
10 - (UESPI)        

Toda ocorrência capaz de transformar a matéria é chamada de fenômeno. Qual dos processos 
abaixo envolve transformação química? 

a) Respiração 
b) Evaporação do álcool 
c) Fusão de uma placa de chumbo 
d) Dissolução de açúcar em água 
e) Sublimação do gelo seco (CO2 sólido) 



www.quifacil.com.br 
 

 
11 - (EFEI SP)        

Quando uma substância muda de tamanho, forma, aparência ou volume, sem alterar sua 
composição, temos um fenômeno: 

a) Físico. 
b) Químico. 
c) Nuclear. 
d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
12 - (PUC Camp SP)    
Uma revista traz a seguinte informação científica:  

 
O gás carbônico no estado sólido é também conhecido como “gelo seco”. Ao ser colocado na temperatura 
ambiente, ele sofre um fenômeno chamado sublimação, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o 
estado gasoso. 

 
É correto afirmar que a sublimação é um fenômeno 

 
a) químico, uma vez que o gás carbônico se transforma em água. 
b) físico, uma vez que ocorreu transformação de substância. 
c) físico, uma vez que não ocorreu transformação de substância. 
d) químico, uma vez que ocorreu transformação de substância. 
e) químico, uma vez que não ocorreu transformação de substância. 

 
13 - (UEA AM)    
Assinale a alternativa que indica a ocorrência de um fenômeno químico. 

 
a) A quebra de um ovo ao cair no chão. 
b) A separação entre a gema e a clara de um ovo. 
c) A guarda de um ovo na geladeira após ser lavado com água. 
d) A flutuação de um ovo quando colocado em um copo com salmoura. 
e) O cozimento de um ovo em água fervente. 

 
14 - (UCB DF)    
O fenômeno central de interesse da química é o processo de transformação da matéria, 
comumente denominado reação química. Em relação às evidências macroscópicas e 
microscópicas das transformações químicas, assinale a alternativa correta. 

 
a) A ebulição de substâncias é um exemplo clássico de reação química. 
b) A fermentação não é um processo químico. 
c) O enferrujamento é um processo de oxirredução, portanto um fenômeno químico. 
d) Os processos químicos não estão atrelados com a liberação ou absorção de energia. 
e) Todas as reações químicas são processos rápidos e reversíveis. 

 
15 - (UFSC)    
A química é uma ciência capaz de explicar diversos fenômenos do cotidiano. Sendo assim, 
o conhecimento dos princípios químicos é uma ferramenta essencial para entender o 
mundo e os fenômenos que nos cercam. 

 
Sobre o assunto, é correto afirmar que: 
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01. a formação de gotículas de água na superfície externa de uma garrafa plástica contendo 
refrigerante alguns minutos após ter sido removida da geladeira é proveniente da lenta 
passagem da água pelos poros do material polimérico que a constitui. 

02. a conversão de carboidratos em lipídios para armazenamento de energia, que é comum no 
organismo humano, caracteriza um fenômeno químico. 

04. a liquefação da manteiga ao ser inserida em uma frigideira quente é explicada pela 
diminuição na pressão de vapor dos lipídios que a constituem, resultando no rompimento 
das ligações de hidrogênio que unem as moléculas lipídicas em fase condensada. 

08. o som produzido pelo bater das asas de um besouro ao passar próximo ao ouvido humano 
caracteriza um fenômeno químico. 

16. o cozimento acelerado de vegetais em uma panela de pressão colocada sobre uma chama 
ocorre devido à substituição das interações dipolo-dipolo nas moléculas de carboidratos 
por ligações de hidrogênio em função do rompimento de ligações covalentes nas moléculas 
constituintes desses alimentos. 

32. o odor exalado pela mistura de cebola e alho aquecidos em frigideira é decorrente do 
aumento da pressão de vapor de substâncias que compõem esses vegetais, resultando na 
transferência de moléculas para a fase gasosa, as quais então chegam aos sensores olfativos. 
 
16 - (IFSC)    
As reações químicas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que podem dar a 
dica de que elas estão ocorrendo. 
Assinale a alternativa em que a imagem NÃO apresenta uma reação química. 

 

a)

  

b)

  

c)

  

d)
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e)

  
 
17 - (ENEM)    

Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes 
efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha de cana-de-açúcar, 
utilizada na produção de etanol, há emissão de poluentes como CO2, SOx, NOx e materiais 
particulados (MP) para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode, muitas 
vezes, ser acompanhada da emissão de vários poluentes. 

CARDOSO, A. A.; MACHADO, C. M. D.; PEREIRA, E. A. Biocombustível: o mito do 
combustível limpo. Química Nova na Escola, n. 28, maio 2008 (adaptado). 

 
Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, há transformação química 
quando 

 
a) o etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável. 
b) a palha de cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem. 
c) a palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia. 
d) os poluentes SOx, NOx e MP são mantidos intactos e dispersos na atmosfera. 
e) os materiais particulados (MP) são espalhados no ar e sofrem deposição seca. 

 
18 - (Unievangélica GO)    
O derretimento das calotas polares pode ocorrer devido ao aquecimento global, causado 
geralmente pelo aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera, resultado 
principalmente das queimadas e veículos automotores. Os fenômenos que são aqui 
mencionados podem ser físicos e químicos. 

 
Com base nos conhecimentos de Química e nos fatores presentes no texto, 

 
a) o derretimento das calotas polares refere-se a fenômenos químicos que transformam água 

pura em água salgada do mar. 
b) o derretimento do gelo não é uma transformação, e sim uma separação de misturas. 
c) nas queimadas nota-se a transformação de algumas matérias, ao que se dá o nome de 

fenômeno químico. 
d) os gases formados na combustão não têm influência no derretimento das calotas polares. 

 
19 - (UDESC SC)    
Uma companhia de reciclagem comprou algumas toneladas de garrafas PETs (poli (etileno 
tereftalato)) de uma Cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Antes de o material 
ser usado, o laboratório físico-químico desta companhia colheu uma amostra e a submeteu 
a uma série de testes. Um desses testes consiste em colocar uma fração da amostra em um 
equipamento e aquecê-la até o plástico derreter. 

 
Assinale a alternativa que descreve a transformação que ocorreu com a amostra. 

 
a) A amostra sofreu solidificação, cujo fenômeno é classificado como químico. 
b) A amostra foi fundida, cujo fenômeno é classificado como físico. 



www.quifacil.com.br 
 

c) A amostra entrou em ebulição, que é um fenômeno classificado como físico. 
d) A amostra sofreu um fenômeno físico denominado condensação. 
e) A amostra passou do estado sólido para o estado gasoso, fenômeno denominado 

sublimação. 
 
20 - (IFGO)    

Considere a seguinte frase de Carl Gustav Jung: “O encontro de duas personalidades 
assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas: se alguma reação ocorre, ambos 
sofrem uma transformação.”. 

Nesta frase, o autor relaciona o encontro de dois seres humanos com o processo das 
reações químicas e as transformações. Dos processos a seguir, assinale aquele que não 
pode ser classificado como uma reação química. 

 
a) Digestão de alimentos. 
b) Produção de sabão a partir de óleo e soda cáustica. 
c) Queima de papel. 
d) Fotossíntese. 
e) Fusão da água. 

 
21 - (UNIFOR CE)    
Combustão ou queima envolve a interação entre uma substância (o combustível) e um gás 
(o comburente), geralmente o oxigênio, para liberar calor e luz. Durante a reação de 
combustão, são formados diversos produtos resultantes da combinação dos átomos dos 
reagentes. No caso da queima em ar de hidrocarbonetos (metano, propano, gasolina, 
etanol, diesel etc.) são formados centenas de compostos, por exemplo CO2, CO, H2O, 
H2,CH4, NOx, SOx, fuligem etc., sendo que alguns desses compostos são os principais 
causadores do efeito estufa, da chuva ácida e de danos aos ciclos biogeoquímicos do 
planeta.  

(fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/ Combust%c3%a3o)  
 

Os processos ocorrentes envolvendo a combustão podem ser considerados:  
 
a) processos físicos.  
b) processos físico-químicos.  
c) processos químicos.  
d) processos biológicos.  
e) processos matemáticos. 

 
22 - (UNIUBE MG)    
Foi realizada uma festa de formatura do terceiro ano do ensino médio de uma escola de 
Uberaba. Dois formandos estavam muito entusiasmados com a festa, que aconteceu em 
um dia quente de primavera. Percebendo os fenômenos químicos e físicos que ocorriam ao 
seu redor, afirmaram: 

 
I) O gelo, que está nos copos, após a ingestão dos sucos, está derretendo com muita 

facilidade. 
II) A carne do churrasco está ao ponto. 
III) Para acender o fogo na churrasqueira foi utilizado um pouco de etanol em gel, facilitando, 

assim, o processo. 
IV) A água da piscina não estava quente, porém visivelmente evaporava com facilidade devido 

à alta temperatura ambiente. 
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Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ções) em que há presença de um 
fenômeno químico: 

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

 
23 - (UPE PE)    
Uma turma de estudantes de uma escola participou de uma atividade denominada “Tudo o 
que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo” em um laboratório de uma universidade. 
Essa atividade envolvia a realização de quatro experimentos (I, II, III e IV). O relato dos 
procedimentos dessa atividade experimental está descrito a seguir: 

 
I. Submergiu-se uma palha de aço em uma solução de sulfato de cobre, e, rapidamente, a 

superfície desse material ficou com uma tonalidade vermelhoamarronzada. 
II. Arrastou-se um bastão de vidro no fundo do béquer contendo uma solução saturada de 

CuSO4, e, instantaneamente, observou-se uma rápida deposição de muitos cristais. 
III. Adicionou-se, sob agitação, magnésio em pó a um balão de destilação contendo uma 

solução de brometo de etila em éter etílico. Inicialmente, a mistura ficou heterogênea, com 
um tom cinza, mas, muito rapidamente, tornou-se límpida, incolor e transparente. 

IV. Transferiu-se um pequeno volume de ácido sulfúrico concentrado para um béquer 
comprido contendo um pouco (uma colher) de sacarose (C12H22O11). Imediatamente, 
verificou-se a produção de fumaça e a formação de um sólido preto que ocupou todo o 
volume da vidraria. 

 
Em quais desses experimentos ocorreu uma transformação química? 

 
a) I e II, apenas.  
b) I e IV, apenas.  
c) II e III, apenas. 
d) III e IV, apenas. 
e) I, III e IV, apenas. 

 
24 - (Unicastelo SP)    
Um exemplo de transformação química evidenciada pelo “desaparecimento” de sólido é a 
que ocorre quando se 

 
a) dilui uma solução aquosa concentrada de sal comum. 
b) adiciona vinagre ao leite de magnésia. 
c) filtra a água barrenta de um poço. 
d) concentra uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico. 
e) junta água ao leite em pó. 

 
25 - (UFT TO)    
No nosso dia-a-dia, convivemos com vários processos que são denominados de 
fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos físicos são aqueles em que ocorrem 
mudanças de fase da matéria sem alterar sua composição química. Já os fenômenos 



www.quifacil.com.br 
 

químicos são aqueles que ocorrem com alteração da composição química das substâncias. 
Qual das alternativas a seguir contém somente fenômenos químicos? 

 
a) Formação da ferrugem, apodrecimento de uma fruta, queima da palha de aço, fotossíntese 

pelas plantas. 
b) Queima da pólvora, evaporação da água, combustão da gasolina, formação de gelo. 
c) Secagem da roupa no varal, metabolismo do alimento em nosso organismo, centrifugação 

de sangue. 
d) Combustão do etanol, destilação do petróleo, explosão de fogos de artifício, fusão do sal de 

cozinha. 
e) Formação de geada, secagem de roupas, formação de nuvens, derretimento do gelo. 
 
GABARITO:  

 
1) Gab: C 

 
2) Gab: A 

 
3) Gab: FFFVV 

 
4) Gab: A 

 
5) Gab:  
a) O3 = ozônio; N2 = nitrogênio e Cl2 = cloro 
b) Formação do diamante, cozimento de um alimento e surgimento de queimada. 

 
6) Gab: D 

 
7) Gab: C 

 
8) Gab: D 

 
9) Gab: C 
 
10) Gab: A 
 
11) Gab: A 

 
12) Gab: C 

 
13) Gab: E 

 
14) Gab: C 

 
15) Gab: 34 

 
16) Gab: E 

 
17) Gab: C 

 
18) Gab: C 
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19) Gab: B 

 
20) Gab: E 

 
21) Gab: C 

 
22) Gab: E 

 
23) Gab: E 

 
24) Gab: B 

 
25) Gab: A 

 

  


