


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.



A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente 

do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não 

deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso 

que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. 

Para a sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência 

de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de 

pressão e um diagrama de fase da água são apresentados abaixo.

A vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos e isto se 

deve à 
a) pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. 

b) temperatura de seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. 

c) quantidade de calor adicional que é transferida à panela. 

d) quantidade de vapor que está sendo liberada pela válvula. 
e) espessura da sua parede, que é maior que a das panelas comuns



Nos locais relacionados na tabela, foram colocadas batatas para cozinhar em panelas 

abertas idênticas, contendo o mesmo volume de água. É de se esperar que as batatas 

fiquem cozidas em menos tempo: 

a) No Rio de Janeiro, pois a temperatura de ebulição da água é menor do que nos outros 

locais. 

b) No Monte Everest, pois quanto maior for a altitude, maior é a temperatura de ebulição 

da água. 

c) Em São Paulo, pois quanto maior for a poluição atmosférica, menor será a temperatura 

de ebulição da água. 

d) Na Cidade do México, por estar mais próxima do equador. 
e) No Rio de Janeiro, pois, ao nível do mar, a água ferve a uma temperatura mais elevada.



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.
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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.
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Um recipiente contém água inicialmente à temperatura e pressão ambientes. Para que 

essa água entre em ebulição deve-se:

a) aumentar a pressão e diminuir a temperatura
b) baixar a pressão e a temperatura

c) baixar a temperatura e manter a pressão

d) aumentar a pressão e a temperatura

e) baixar a pressão se for mantida a temperatura



Ao nível do mar, a água ferve a 100°C e congela a 0°C. Assinale a alternativa que 

indica o ponto de congelamento e o ponto de fervura da água, em Guaramiranga 

(CE), cidade localizada a cerca de 1.000 m de altitude.

a) A água congela abaixo de 0°C e ferve acima de 100°C.

b) A água congela acima de 0°C e ferve acima de 100°C.

c) A água congela abaixo de 0°C e ferve abaixo de 100°C.

d) A água congela acima de 0°C e ferve abaixo de 100°C.

e) A água congela a 0°C e ferve a 100°C.

Guaramiranga




