
Turma Data  –  –  Professor  

Escola 

Nome N.º 

Ficha de Trabalho 1

do 8.° ano
D

PA
8E

M
A

O
L 

©
 P

or
to

 E
di

to
ra

1

1. Explicação e representação de reações químicas
1.1. Natureza corpuscular da matéria

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 10-18]

1.  Considera as figuras seguintes.

A B

 1.1.  Indica o que representa cada uma das figuras. [Pág. 10] 

   Figura A 

  Figura B  

 1.2.  Qual dos dois materiais das figuras é uma mistura? Justifica. [Pág. 10]

2.  Completa o texto utilizando as palavras que se encontram dentro do retângulo. [Pág. 10]

sulfato de cobre(II)
misturarem-se
substâncias

azul
homogénea
pequenas

macroscópica
água
mistura 

macroscopicamente

  “Se tivermos uma mistura  constituída por água e sulfato de cobre(II), por 
observação  não conseguimos distinguir as duas  que a 
constituem, pois o  dissolve-se bem na , dando aquela 
coloração  a toda a . As partículas do sulfato de cobre(II), ao  

 com a água, tornam-se tão  que deixamos de as conseguir 
ver .” 

3.  Em cada uma das seguintes frases, indica qual dos termos alternativos torna a frase correta. 
[Pág. 16]

 (A) A matéria é constituída por pequenos corpúsculos/substâncias. 

 (B) Os corpúsculos estão em repouso/constante movimento. 

 (C) Entre os corpúsculos existem espaços vazios/densos. 

 (D) A matéria é indivisível/divisível. 
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4.  Completa o texto seguinte. [Pág. 16]

  “Os químicos relacionam ainda a agitação dos corpúsculos com a temperatura. Por exemplo, se 
tentares  

5.  Completa o esquema com as palavras em falta. [Pág. 17]

6.  Na página 17 do teu manual encontram-se três destaques. Transcreve-os. [Pág. 17]

7.  Classifica de verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. [Págs. 17 e 18]

  (A) As moléculas são constituídas por átomos e os átomos são constituídos por iões.

  (B)  Os átomos são constituídos por iões que podem ser protões, neutrões e eletrões.

  (C)  Os iões, os átomos e as moléculas são unidades estruturais das substâncias.

  (D)  Os protões, os neutrões e os eletrões são partículas constituintes dos átomos.

8.  Faz a associação correta entre os elementos da coluna A e os elementos da coluna B. [Pág. 17]

Coluna A Coluna B

Eletrão • • Partícula subatómica com carga elétrica positiva

Núcleo • • Unidade estrutural

Átomo • • Zona do átomo onde se movem os eletrões

Protão • • Partícula subatómica com carga elétrica negativa

Nuvem eletrónica • • Zona central do átomo

Neutrão • • Partícula subatómica sem carga elétrica

As unidades estruturais da matéria podem ser


