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Atividade Complementar 18: Fenômenos Físico e Químico 

Nome: _________________________________________________________________________Turma:________ 

 

Assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=b40mZMirlKI para aprender como fazer um vulcão com 

materiais encontrados em uma cozinha.  

Nas atividades complementares 16 e 17 vimos que ao juntarmos duas ou mais substâncias formamos misturas 

que podem ser homogêneas ou heterogêneas. Mas nem sempre é assim, algumas vezes as substâncias, quando 

misturadas, reagem quimicamente. Ou seja, elas se transformam em alguma coisa diferente. Trata-se do exemplo 

apresentado no vídeo. 

Vamos relembrar o experimento? 

 
Quando eles misturaram o vinagre, o corante e o detergente, nada aconteceu. Formou-se uma mistura 

homogênea, na qual o vinagre, o corante e o detergente continuaram sendo as mesmas substâncias. Foi quando 

acrescentaram o bicarbonato de sódio que, como um passe de mágica, formou-se uma espuma colorida que 

transbordou do copo! Mas isso não é mágica, é ciência! O bicarbonato de sódio ao reagir quimicamente com o vinagre, 

deixou de ser bicarbonato transformando-se em gás carbônico e água! O gás que borbulha da mistura junto com o 

detergente forma a espuma que transborda. 

 

Denomina-se de fenômeno toda transformação 

que ocorre com a matéria. Se a transformação não 

produz novas substâncias, ou seja, apenas altera sua 

forma ou estado (líquido, gasoso e sólido), trata-se de um 

fenômeno FÍSICO. Por exemplo, quando o gelo derrete 

formando água líquida.  

 

Quando a transformação produz novas substâncias, ou seja, altera a composição química dos ingredientes, 

fala-se de fenômeno QUÍMICO. Por exemplo, a reação química descrita acima entre o bicarbonato e o vinagre 

formando gás carbônico e água.  

Um fenômeno químico é acompanhado de alterações visíveis, por exemplo, produção de chamas, produção 

de fumaça, efervescência (desenvolvimento de bolhas em um líquido), produção de luz ou calor etc. 

 

Vamos treinar? Classifique os fenômenos a seguir em FÍSICOS ou QUÍMICOS 

a) Quebrar um copo de vidro ________________ 

b) Acender um fósforo _____________________ 

c) Dissolver açúcar em água ________________ 

d) Queimar papel ______________________ 

e) Explosão de um carro ___________________ 

f) Ferver a água _________________________ 

g) Gelo derretendo no copo ________________ 

h) Diluição de suco concentrado em água ______ 

 

  Nos organismos ocorrem muitas reações químicas, que em seu conjunto, é chamado de metabolismo. Tais 

reações químicas mantêm a estrutura de nosso corpo, ao produzir novas moléculas e células, como também mantêm 

a produção de energia para realizarmos todas as atividades físicas e mentais. 

 

Sugestão de material 

Leitura e áudio → https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fenomenos-fisicos-quimicos.htm 

Referência 

Imagem do gelo → <a href="https://br.freepik.com/vetores/agua">Água vetor criado por brgfx - br.freepik.com</a> 

 
<a href="https://br.freepik.com/vetores/agua">Água vetor criado por brgfx - br.freepik.com</a> 

Quando o gelo derrete, a água que está em seu estado sólido passa 
para o seu estado líquido. Em ambos estados a água continua sendo 
água.  

https://www.youtube.com/watch?v=b40mZMirlKI
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fenomenos-fisicos-quimicos.htm

