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ATIVIDADE PARA FÉRIAS  – CIÊNCIAS / QUÍMICA 

 
1 - Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou este 
experimento: colocou em uma proveta 50mL de água e em seguida mergulhou uma 
pedra, cuja massa é de 10g, e anotou o volume da água na proveta, que foi 75mL, 
conforme mostra o esquema. O valor da densidade dessa pedra é, em g/mL: 
 

 

 
2 - Na tabela abaixo temos as densidades de alguns materiais sólidos. Se eles forem 
adicionados à água líquida e pura, à temperatura ambiente, qual deles flutuará? 
Justifique sua resposta. 
 
Pau-brasil .............................. 0,4 g/cm3  
Alumínio ................................ 2,70 g/cm3  
Diamante .................................3,5 g/cm3  
Chumbo...................................11,3 g/cm3  
Carvão ..................................... 0,5 g/cm3  
Mercúrio .................................13,6 g/cm3  
Água ......................................... 1,0 g/cm3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - (FMU-SP) Um vidro contém 200 cm3 de mercúrio de densidade 13,6 g/cm3 . 
Determine a massa de mercúrio contido no vidro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 - Quando a matéria sofre uma transformação qualquer, diz-se que ela sofreu um 
fenômeno, que pode ser físico ou químico. 
 
Nesse sentido, considere as seguintes transformações: 
 
— derretimento das geleiras;  
— degradação dos alimentos no organismo;  
— ação de um medicamento no organismo;  
— produção de energia solar.  
 
Com relação a essas transformações, é correto afirmar:  
 
a) Todas são fenômenos químicos.  
b) Todas são fenômenos físicos.  
c) O derretimento das geleiras e a degradação dos alimentos no organismo são 
fenômenos químicos.  
d) A ação de um medicamento no organismo e a produção de energia solar são 
fenômenos físicos.  
e) O derretimento das geleiras e a produção de energia solar são fenômenos físicos. 
 
5 - A gasolina é obtida a partir do petróleo, em um processo chamado destilação 
fracionada. Nesse processo, as substâncias componentes da gasolina são apenas 
separadas de muitas outras que constituem o petróleo. Portanto, a destilação 
apresenta características de um processo físico ou químico? Explique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 - (MACKENZIE-SP) Considere os seguintes processos:  
 
I) (     ) Destilação fracionada do petróleo.  



II) (     ) Evaporação da acetona.  
III) (     ) Queima da gasolina.  
IV) (     ) Eletrólise da água.  
V) (     ) Degelo das geleiras do Ártico. 
VI) (     ) Vinho se transformando em vinagre. 
VII) (     ) Enferrujamento da janela de ferro. 
VIII) (     ) Obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. 
IX) (     ) Derretimento da parafina. 
X) (     ) Azedar do leite. 
  
Classifique-os como fenômenos químicos (Q) e fenômenos físicos (F).   
 
7 - Um grupo de pesquisadores foi encarregado de analisar uma amostra de um 
determinado líquido. Para tal verificação, foram divididos em três grandes grupos, com 
diferentes tarefas a serem executadas. 
 

GRUPOS TAREFA 

A Identificar diferentes substâncias presentes na amostra através de 
aparelhos do laboratório. 

B Analisar a amostra em microscópio e verificar a existência de seres 
microscópicos vivos ou não. 

C Analisar pontos de fusão, ebulição, volume da substância sólida, 
líquida e gasosa. 

 

Com base nos grupos formados, as tarefas distribuídas estão relacionadas com 
as três áreas das Ciências da Natureza, respectivamente: 
 

A 
 

B 
 

C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - A respeito das normas básicas de segurança em laboratórios de química, a figura 
abaixo apresenta uma série de situações de risco.  
 



 

 
A respeito das situações apresentadas por A, B, C, D e E, assinale a alternativa 
CORRETA.  
 
A) (   ) A aluna representada em C corre o risco de queimar o seu cabelo. Não deveria 
estar trabalhando sentada. Usa calçados inadequados para o laboratório. Deveria 
estar usando jaleco comprido e de mangas compridas e óculos de proteção.  
B) (   ) Em relação ao aluno representado por A, exceto pela bola, não há problemas 
relacionados com a segurança, que o impeçam de frequentar a aula.  
C) (   ) A aluna vista na letra B não representa risco de acidentes e está com o jaleco 
de acordo com as normas de segurança recomendadas para um laboratório de 
química.  
D) (   ) O aluno representado em D não infringe regras básicas de segurança para um 
laboratório de química.  
E) (   ) Exceto por estar trabalhando sentado, o aluno visto em E não representa riscos 
aos demais colegas de laboratório.  
 
Justifique sua resposta. 
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