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1. Transformações Químicas: Leia atentamente e com calma as informações. Faça um resumo das 
informações e anote em seu caderno de ciências. 

Transformações químicas são ações que resultam na formação de 
novas substâncias. Além da mudança de estado, as variações de 
cheiro, de cor, de densidade e de temperatura podem ser 
evidências de transformações químicas. Nelas é possível acontecer 
liberação de gases e até explosões. 

É possível confirmar a origem de novas substâncias comparando-
se as características apresentadas por produtos e reagentes. 

 

PRODUTO é a nova substância, enquanto REAGENTE é a substância que lhe dá origem, ou seja, a substância 
inicial. 

Uma transformação química ocorre quando as substâncias iniciais se rompem e os átomos presentes se 
rearranjam e formam novas substâncias. 

A fumaça e o calor produzidos em uma fogueira são evidências de que ocorreu uma 
transformação. As moléculas de gás carbônico que são liberadas, foram produzidas 
pela queima do carvão e pelo consumo de oxigênio do ar por meio da combustão. 

As transformações químicas diferenciam-se das transformações físicas pelo fato de 
que as transformações físicas apenas alteram estado e as substâncias continuam 
sendo as mesmas. 

 

TIPOS DE TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS 

As mudanças em um material podem acontecer das seguintes formas: por junção de substâncias, por ação da 
luz, por ação do calor, por ação mecânica e por ação da corrente elétrica. 

• POR JUNÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

Esse tipo de transformação decorre da mistura de 
substâncias. Como exemplo, podemos citar a 
mistura de iodeto de potássio com nitrato de 
chumbo, o que resulta no produto iodeto de 
chumbo. 

Nessa transformação química ocorre uma reação de 
dupla troca entre as espécies envolvidas e o 
aparecimento de um precipitado de cor amarela, na 
medida que se adiciona iodeto de potássio à solução 
de nitrato de chumbo. 

 

 



• POR AÇÃO DA LUZ 

Também chamada de fotólise, um exemplo de transformação 
química que acontece em virtude da iluminação é a fotossíntese.  

Na Fotossíntese a ação de obter glicose através da luz do Sol é um 
processo que acontece a partir dos reagentes dióxido de carbono e 
água. Como produto, são obtidos oxigênio e matéria orgânica por 
uma reação de oxirredução. 

 
 

• POR AÇÃO DO CALOR 
Também chamada de termólise, o exemplo mais simples de transformação química por 
ação do calor que pode ser citado é o cozimento de alimentos. É através do calor do fogo 
que a maior parte dos alimentos são transformados e podem ser consumidos.  

 

 

• POR AÇÃO MECÂNICA 

A transformação química por ação mecânica é acontece quando há atrito entre as 
substâncias, tal como acender um fósforo. A reação química é desencadeada pelo atrito e 
ocorre a decomposição do clorato de potássio, presente na cabeça do fósforo, em cloreto de 
potássio e oxigênio. 

 

 

• POR AÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA 

A eletrólise é um exemplo de transformação química por 
ação de eletricidade, que resulta em uma reação de 
oxirredução. Nesse processo, materiais de grande 
importância econômica são produzidos e purificados. A 
eletrólise de uma solução de sulfato de cobre dá origem ao 
produto cobre após a ação da corrente elétrica. 

 

 

 

 

2. Exercícios Resolvidos. Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 

Três das evidências da ocorrência de transformação química são a produção de gás e as mudanças de cor e 
cheiro. Assinale a alternativa em que essas três evidências são observadas, conjuntamente. 
 
A) uma esponja de aço exposta ao ar úmido fica enferrujada. 
B) a massa de um bolo é assada em um forno de fogão a gás. 
C) cal hidratada, Ca(OH)2 por aquecimento, transforma-se em cal viva, CaO. 
D) cubos de gelo acrescentados a um copo de água líquida desaparecem. 
 

Resposta: Alternativa B. A massa de um bolo é assada em um forno de fogão a gás. A massa de um bolo muda 
de cor depois que ele está assado; A mistura dos ingredientes faz com que haja um cheiro característico do 
bolo quando está pronto; O fermento faz o bolo crescer pela produção e liberação do gás carbônico. 

 

 



3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

Exercício 01 - Uma transformação química pode ser exemplificada pela: 

A) evaporação da água do mar. 
B) fusão do gelo. 
C) digestão dos alimentos. 
D) sublimação do naftaleno. 

 

4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 

dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 

respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01 

Resposta: Alternativa C: digestão dos alimentos.  

Quando fazemos a digestão, ocorre a transformação daquilo que comemos em substâncias assimiláveis pelo 
nosso organismo, que corresponde a uma transformação química. 

 


