
 
                                       

➢ Segue atividades semana de “isolamento social” (22 a 26 de junho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Ciências 

Ensino Fundamental, 9º Ano 

 

 FENÔMENOS FÍSICOS E QUÍMICOS 

Fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, pode ser 
classificado em físico ou químico. 
  Fenômeno químico é todo aquele que ocorre com a formação de novas 
substâncias. Um fenômeno químico, como a combustão, transforma uma substância em 
outra, com diferentes propriedades químicas. Exemplo: após a combustão de um fósforo, 
a composição da cinza e da fumaça é totalmente diferente do palito inicialmente presente. 
O fenômeno químico altera a natureza da matéria. 
  Fenômenos físicos causam transformações da matéria sem ocorrer alteração de 
sua composição química. É todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas 
substâncias. 

 
Exemplo: mudanças de estado físico da matéria. A água pode se encontrar no 
estado sólido, líquido ou gasoso, mas sua molécula H2O continua a mesma, ou 
seja, o fenômeno físico altera apenas a forma da matéria. 

 

 

Conheça a história da Química! 

 

Química é a ciência responsável por estudar a matéria que compõe todos os objetos 
e substâncias que existem. Ao longo da história da Química, muitos cientistas fizeram 
descobertas relevantes, que impactam a forma como entendemos o mundo e permitem 
uma série de avanços nas indústrias e na sociedade. 

A Química está presente em atividades humanas desde a antiguidade. Os antigos 
egípcios já fabricavam vidro em 4000 a.c., os gregos já sabiam da existência de átomo em 
500 a.c., os chineses desenvolveram a porcelana no século VI, entre outras civilizações 
que contribuíram para Química ao longo dos séculos. 

Porém, a história da Química enquanto ciência, estudada de maneira científica e 
sistematizada, é mais recente. Apenas no século XVII a Química tornou-se uma ciência 
experimental, em que são realizados experimentos em laboratório com a finalidade de 

https://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/quem-inventou-o-vidro/
http://www.ucb.br/textos/2/785/Laboratorios/?slT=8


comprovar teorias e estabelecer modelos. Nessa época ainda era grande a influência 
da Alquimia nos cientistas. 

Assim, muitos elementos químicos são conhecidos da humanidade desde os 
primórdios. Entretanto, a tabela periódica que conhecemos hoje foi elaborada em 1869. 
Muitos elementos foram acrescentados a ela desde então. 

Outro aspecto importante na história da Química é o desenvolvimento de modelos 
atômicos. Inicialmente concebido com uma estrutura indivisível, o primeiro modelo de 
átomo foi proposto em 1808 pelo químico John Dalton. Algumas décadas depois foram 
descobertos os elétrons e percebeu-se que o átomo é uma estrutura muito mais complexa. 

Os modelos atômicos mais respeitados em suas respectivas épocas foram os 
de Thomson, de Bohr e de Rutherford. Hoje em dia, a estrutura dos átomos é um assunto 
estudado no campo da Física. 

ATIVIDADES 
 

1- Pesquise e dê  exemplos de: 
 
a) Fenômenos químicos: 
b) Fenômenos físicos: 

 
2- Pesquise sobre os modelos atômicos de Thomsom e Dalton, e cite suas principais 

diferenças. 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/alquimia.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/historia-tabela-periodica.htm
http://educacao.globo.com/quimica/assunto/estrutura-atomica/modelos-atomicos.html
http://www.ucb.br/Cursos/20Fisica/

