
 

 

Tarefa 18 - Física– Prof. Yuri – 8° Ano 
 
01. a) I. Sublimação; II. Solidificação; III. Evaporação; IV. Fusão.  

Nesse caso mesmo que o aluno não saiba o que é uma naftalina é possível encontrar a solução através das 
outras situações. Na situação II uma vasilha de água no freezer irá congelar, ou seja, solidificação. No caso 
III, ao deixar no sol a água vai evaporar, e o derretimento de um objeto está associado a fusão. 

 
02. 

a) Qual é a temperatura de fusão da substância?  
A fusão corresponde no gráfico ao primeiro platô, ele é alcançado na temperatura de 40°C. 

b) Qual é a temperatura de ebulição da substância?  
A ebulição é o segundo platô que é alcançado na temperatura de 60°C. 

c) Quanto tempo durou a fusão?  
A fusão ocorre do minuto 1 ao 3, ou seja, dois minutos. 

d) Quanto tempo durou a ebulição?  
A ebulição ocorre do minuto 5 ao 8, ou seja, 3 minutos. 

e) Em quais temperaturas a substância coexiste em dois estados físicos? Explique.  
A temperatura coexiste em dois estados físicos em qualquer mudança de fase, ou seja, nas situações 
em que ocorre a fusão e a ebulição. 

f) Qual(is) o(s) estado(s) físico(s) em que a substância se encontra após 2, 4, 6 e 9 minutos?  
Após 2 minutos: Solido + liquido 
Após 4 minutos: Líquido 
Após 6 minutos: Líquido + gasoso 
Após 9 minutos: Gasoso 

g) Durante quanto tempo a substância permaneceu totalmente no estado líquido?  
Ele fica no estado líquido entre os minutos 3 e 5, ou seja, 2 minutos. 

h) Essa substância é mais volátil que a água? Justifique. (Dado: temperatura de ebulição da água = 100 
ºC). 
Sim, pois apresenta uma temperatura de ebulição menor que a temperatura da água. 

 
03. 

b) 105 cal e 100 cal.  
Pelo gráfico a massa de água se liquefaz após receber 105cal e pra aquecer de 0°C até 100°C as 
calorias vão de 105 cal até 205 cal, ou seja, 100cal para que o processo ocorra. 

 
04. Aplicando Q= m.c. ΔT para todos os casos encontramos os valores que faltam. 

Para I temos: m=100g 
Para II temos: m=200g 
Para III temos: c=0,3cal/g°C 
Para IV temos: Q= 600cal 
Para V temos: Q= 500cal 
Logo o de maior massa será o II, o de maior calor especifico será o V e o de maior calor é o IV. 

 
05. b) Y ou U.  

A sublimação é a passagem do sólido para o vapor, dessa forma só pode ser a trajetória Y ou U. 
 
06. d) No trecho DE, há uma mudança de fase.  

No trecho DE observamos que não há variação de temperatura, o que indica que está ocorrendo uma 
mudança de fase. 

 
07. A afirmação I está errada pois a temperatura de fusão e ebulição da substância pelo gráfico são -20°C e 

80°C respectivamente. Logo a afirmação II está correta. 
Para a afirmação III podemos aplicar a fórmula Q= m. L para a fusão. Pelo gráfico a fusão requer 200cal 
(de 100 a 300cal no gráfico). Dessa forma: 
Q= m .L 
200 = 10 .L 
L = 20cal/g°C 
Logo a afirmação III está correta. 
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08. b) A água está na fase gasosa no ponto Z.  
O ponto Z corresponde ao estado líquido. 

 
 


