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DIAGRAMA DE FASE 8º ANO – FÍSICA – GABRIEL NEIVA 
 

Lista 05 – Atividades 
 

01. Os metais Gálio e Rubídio têm seus pontos de fusão e ebulição descritos na tabela: 

 
a) O que acontecerá se ambos os metais ficarem expostos à temperatura ambiente, estando esta a 

27 °C? 
b) Qual o estado físico dos dois metais num deserto onde a temperatura chega a mais de 40 °C? 

 
02. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. 

Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de 
estado físico chamada de: 
a)   Solidificação.  b)   Condensação.  c)   Fusão.  d)  Sublimação.     e)  Evaporação. 

 
03. Considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura a seguir: 

 
O que representam os pontos A, B, C e D? 

 
04. Duas pessoas, uma na cidade de Santos, no litoral paulista, e a outra na cidade de La Paz, capital da 

Bolívia, a 3 600 m de altitude em relação ao nível do mar, colocam simultaneamente a mesma 
quantidade de gelo a – 20 °C em panelas abertas e levam essas panelas ao fogo para observar a fusão 
do gelo e a vaporização da água líquida. O gráfico representa o diagrama de fases da água. 

 
Considerando as informações do gráfico e que as chamas utilizadas pelas duas pessoas apresentam 
uma mesma potência térmica constante, conclui-se que 
a) em Santos, a água vaporizará a uma temperatura menor do que em La Paz. 
b) em La Paz, o gelo atingirá a temperatura de fusão antes do que em Santos. 
c) o gelo iniciará a fusão, em La Paz, a uma temperatura maior do que em Santos. 
d) para iniciar a fusão do gelo, será necessário fornecer mais calor a ele em Santos do que em La Paz. 
e) tanto em Santos como em La Paz, a água sofrerá a mesma variação de temperatura entre o 

término da fusão e o início da vaporização. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. Um experimento frequentemente divulgado é o que mostra um fio que transpassa um bloco de gelo 
sem, no entanto, dividi-lo em duas partes, o que ocorre quando as duas extremidades do fio estão 
sujeitas a forças, como mostra a figura a seguir. 

 
 

Isso ocorre, porque 
a) o calor do fio funde o gelo, que volta a congelar assim que o fio não tiver mais calor para ceder. 
b) a pressão exercida pelo fio aquece o gelo, que volta a congelar assim que o calor é dissipado para 

o meio. 
c) a força exercida nas extremidades do fio faz com que o gelo derreta à temperatura ambiente, mas 

volte a congelar a zero grau, assim que a força deixa de atuar. 
d) a pressão exercida pelo fio diminui o ponto de fusão do gelo, que volta a congelar quando a pressão 

deixa de atuar. 


