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Durante o preparo dos alimentos é normal observarmos 
gotículas de água na parte inferior da tampa das panelas. 
Outra situação é, em dias frios, visualizarmos janelas de 
vidro com gotículas de água. Utilizando as diferentes 
fontes de pesquisa (livro didático, internet...), pesquise o 
fenômeno físico relacionado a essas situações.
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 Mudanças de fase
 Estados físicos da matéria
 Mudança de fase
 Diagramas de fase
 Pressão atmosférica
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Quando é analisado microscopicamente um corpo nos estados 
sólido, líquido e gasoso, nota-se que:
• No estado sólido, as partículas que constituem o corpo 
possuem uma grande vibração em torno de sua posição;
• No estado líquido, as partículas, além de vibrarem, 
apresentam movimento de translação no interior do líquido;
• No estado gasoso, as partículas, além de vibrarem 
intensamente, também transladam com grande velocidade no 
interior da massa gasosa.
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FONTE: Imagem da internet
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Quando alteramos as condições físicas de pressão e 
temperatura, podemos alterar o estado de agregação da 
matéria. Processos de mudança de estado são:
• Fusão: passagem de sólido para líquido;
• Solidificação: passagem de líquido para sólido;
• Vaporização: passagem de líquido para vapor;
• Condensação: passagem de vapor para líquido;
• Sublimação: passagem de sólido para vapor ou vapor para 
sólido, processo também conhecido como cristalização.
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FONTE: Imagem da internet
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FONTE: Imagem da internet
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FONTE: Imagem da internet
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Diagrama de fases é o nome 
do gráfico que contém 
simultaneamente as curvas 
da variação das 
temperaturas de ebulição, 
solidificação e de 
sublimação de determinada 
substância química em 
função da pressão de vapor. 

FONTE: Imagem da internet
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Em um diagrama de fases podemos verificar que:
• no ponto triplo coexistem as três fases do equilíbrio;
• na curva de solidificação coexistem a fase sólida e a fase 
líquida;
• na curva de sublimação coexistem a fase sólida e a fase 
vapor;
• na curva de ebulição coexistem a fase líquida e a fase 
vapor. 
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FONTE: Imagem da internet
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 A pressão atmosférica é a pressão que toda a atmosfera 
terrestre exerce sobre tudo que existe na Terra e varia de 
acordo com a altitude em que os corpos se encontram. 

 Ao nível do mar, a pressão atmosférica equivale a 
aproximadamente 1 bar (ou 1 atm)
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FONTE: Imagens da internet
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(Uepg 2015) Com base na tabela abaixo, que apresenta a 
temperatura de fusão e ebulição de algumas substâncias a 1 
atm, analise as informações apresentadas e assinale o que 
for correto.

EXEMPLO

Substância PF (°C) PE (°C)
Água 0 100
Cloro -101 -35 

Oxigênio -218 -183
Ácido sulfúrico 10 338
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01) À temperatura ambiente, todas as substâncias são 
líquidas.
02) Na temperatura de 150 °C, apenas o ácido sulfúrico é 
líquido.
04) Numa mesma temperatura em que se pode encontrar a 
água e o ácido sulfúrico no estado sólido já se pode 
encontrar o cloro e o oxigênio no estado gasoso.
08) A temperatura de ebulição dos gases cloro e oxigênio 
tende a aumentar em altitudes elevadas.
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1) A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou 
gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para 
outro através de processos que recebem nomes específicos. Um desses 
casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome correto dessa transformação.
a) Sublimação
b) Vaporização
c) Solidificação
d) Condensação
e) Fusão
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2) (Unespar 2016) Com relação à mudança de estado físico da matéria, 
julgue os itens abaixo em (V) verdadeiro ou (F) falso.
( ) Calor sensível é a quantidade de energia que um objeto deve receber ou 
ceder para variar sua temperatura.
( ) Calor latente é a quantidade de energia necessária para provocar 
mudança de estado físico.
( ) Fusão é a mudança do estado gasoso para o estado líquido.
( ) Calor latente e calor sensível possuem o mesmo significado.
( ) Durante a mudança de estado físico, apesar de ceder ou receber 
energia, a temperatura da substância permanece constante.
( ) Ebulição e evaporação são duas formas pelas quais 
uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso.
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3) (ENEM) O ciclo da água é fundamental para a preservação da 
vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a 
água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas 
transformações é fundamental para se entender o ciclo 
hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da 
terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi 
absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido 
podem ter energia necessária para começar a subir para a 
atmosfera.

Disponível em: http://www.keroagua.blogspot.com. Acesso em: 30 mar. 2009 (adaptado).
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A transformação mencionada no texto é a
a) fusão.
b) liquefação.
c) evaporação.
d) solidificação.
e) condensação. 
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4) (IFSC) Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água 
bem gelada. Antes de beber observou que o copo ficou todo “suado” por 
fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do 
copo.
É CORRETO afirmar que tal fenômeno é explicado:
a) pela sublimação da água existente no copo.
b) pela porosidade do copo que permitiu que parte da água gelada 
passasse para o lado de fora do copo.
c) pela vaporização da água do copo para fora do copo.
d) pelas correntes de convecção formada em função do aquecimento da 
água gelada pelo meio ambiente.
e) pela condensação dos vapores de água da atmosfera em contato com o 
copo gelado. 
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5) (IFSC) A matéria pode se apresentar, basicamente, em três estados 
físicos: sólido, líquido e gasoso. Sabemos que a matéria pode mudar de 
estado, dependendo do fornecimento ou retirada de energia.

Assinale a alternativa CORRETA. Quando uma substância está no estado 
líquido e muda para o gasoso, dizemos que ela sofreu
a) sublimação.
b) liquefação.
c) fusão.
d) vaporização.
e) condensação. 
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6) (Colégio Naval) Analise a tabela abaixo, considerando os pontos de fusão 
(PF) e ebulição (PE), a 1 atm de pressão, das substâncias a seguir.

Substância PF (°C) PE (°C)
Cloro -101,0 -34,6
Flúor -219,6 -188,1 

Bromo -7,2 58,8
Mercúrio -38,8 356,6

Iodo 113,5 184
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Sendo assim, é correto afirmar que, a 50 °C, encontram-se no estado 
líquido:
a) cloro e flúor.
b) cloro e iodo.
c) flúor e bromo.
d) bromo e mercúrio.
e) mercúrio e iodo.
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Utilizando as diferentes fontes de pesquisa (livro didático, 
internet...), pesquise sobre a relação existente entre a 
altitude e a pressão atmosférica para o caso de um 
alpinista que sobe o Monte. Everest. Essa relação é 
diretamente ou inversamente proporcional?
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Exercícios de revisão de 
conteúdos

26


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26

