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Textos de referência – 1° Bimestre 6° Ano – Física – Prof. Girão 
 

Estados e Transformações 

Estados físicos da matéria 

Essencialmente, na natureza encontramos 

substâncias nos estados sólido, líquido e gasoso. Esse 

último, compreende as formas de vapor e gás. A 

diferenciação entre essas duas terminologias, bem como 

outros conceitos mais aprofundados sobre estados 

físicos, fogem do escopo deste segmento educacional e, 

portanto, não serão abordados. 

Deve-se compreender que substâncias no estado 

sólido têm átomos próximos entre si, de modo que a 

disposição destes permanece fixa; caso contrário tem-se 

a ruptura do material. Dessa forma, os objetos no 

estado sólido tendem a permanecer com sua forma 

constante. 

Já as substâncias no estado líquido têm átomos um 

pouco mais distantes e, por isso, experimentam forças 

menos intensas entre os átomos. Dessa forma, os 

líquidos podem adquirir a forma do recipiente que os 

contém. 

Substâncias no estado gasoso têm átomos livres de 

interações que os mantenham fixos e, portanto, nem ao 

menos precisam permanecer no recipiente que os 

contém, caso o recipiente esteja aberto. 

Muitos fatores influenciam o estado físico das 

substâncias; os fatores que mais nos interessam são: 

temperatura e pressão. 

A temperatura é responsável pelo grau de agitação 

das partículas que compõem a substância. Quanto mais 

agitadas, maior a tendência de espaçamento e 

separação dessas partículas. É por essa razão que, em 

geral, sólidos sob aquecimento tenham tendência de se 

tornarem líquidos e que líquidos aquecidos possam se 

transformar em vapor. 

A pressão exerce maior influência sobre líquidos e 

vapor, sendo responsável por determinar a transição 

entre esses dois estados físicos nas situações em que a 

temperatura permanece a mesma.  

 

Mudanças de Estados físicos da matéria 

 

Adaptado de: https://www.guiaestudo.com.br/estados-fisicos-da-agua 

(Acesso em 11/02/2020) 

Questões propostas 

1. Defina fusão. 

Mudança do estado sólido para o estado líquido. 

2. A fusão é um processo reversível? Dê um 

exemplo. 

Sim. Uma barra de ferro pode ser derretida (fundida) e, 

após resfriamento, voltar a ser sólida. 

3. Como se chama o processo reverso da fusão? 

Solidificação. 

4. Dê um exemplo. 

A lava vulcânica, que após escoamento fica sólida. 

5. Defina Vaporização. Dê três exemplos 

envolvendo a água. 

Mudança do estado líquido para o estado de vapor. 

Em especial, a vaporização da água pode ter três tipos 

distintos: 

- Evaporação (processo lento, depende da concentração 

de vapor de água no ambiente e pode ocorrer em 

diversas temperaturas) 

- Ebulição (processo um pouco mais rápido, ocorre 

quando a água é aquecida até sua temperatura de 

ebulição) 
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- Calefação (processo super rápido, que ocorre quando a 

água encontra uma superfície em alta temperatura e 

passa quase instantaneamente para o estado de vapor). 

6. A vaporização é um processo reversível? 

Justifique. 

Sim. Um exemplo que mostra a reversibilidade desse 

processo é o ciclo da água na natureza. A água evapora, 

forma as nuvens que posteriormente levam a água no 

estado líquido de volta à superfície terrestre. 

7. É possível uma substância sólida transformar-

se em vapor sem antes passar pelo estado 

líquido? 

Sim. 

8. Como se chama esse processo? 

Sublimação. 

Muitas substâncias podem sofrer sublimação, em 

condições muito especiais de temperatura e pressão 

(normalmente temperaturas baixas e pressão menor 

que a atmosférica, razões essas que justificam o fato de 

a sublimação ser um fenômeno menos visto, no 

cotidiano, do que as demais mudanças). No cotidiano, 

os exemplos mais eminentes são: a naftalina e o gelo 

seco (que é gás carbônico sólido, que passa para o 

estado de vapor sem passar pelo estado líquido, fazendo 

um efeito de fumaça esbranquiçada). 

9. Qual é a principal diferença entre uma 

transformação física e uma transformação 

química? 

Em uma transformação química, os átomos constituintes 

das substâncias envolvidas se recombinam, formando 

novas substâncias. Nas transformações físicas, as 

substâncias existentes no início do processo são 

rigorosamente as mesmas que existem no final. 

 

Características Gerais dos Materiais e Suas 

Transformações 

• Fracionamento 

• Deformação 

• Misturas: 

o Sólido-sólido 

o Sólido-líquido 

o Sólido-gasoso 

o Líquido-líquido 

o Líquido-gasoso 

o Gasoso-gasoso 

• Misturas homogêneas e heterogêneas. 

• Desdobramentos de misturas 

10. Defina fracionamento de um material. 

Fracionar é o mesmo que “extrair pedaços”. 

11. Cite três exemplos de fracionamento de 

materiais: um sólido, um líquido e um gasoso. 

Sólido: rasgar uma folha de papel, Líquido: distribuir á 

água contida em uma garrafa em vários copos, Gasoso: 

encher uma bola de basquete usando uma bomba. 

12. Defina deformação de um material sólido. 

Deformar é o mesmo que mudar a forma de um 

material mediante aplicação de uma força. 

13. Cite um exemplo cotidiano em que aconteça a 

deformação de um material sólido. 

Amassar uma folha de papel. 

14. Combinando os três estados físicos de dois em 

dois, cite pelo menos um exemplo de mistura 

em cada caso. 

1) Sólido-sólido: areia com brita; ouro e prata em joias 

(ouro branco). 

2) Sólido-líquido: areia e óleo; água e um pouco de sal 

de cozinha 

3) Sólido-gasoso: isopor; (tente encontrar outro =)) 

4) Líquido-líquido: água e óleo, água e álcool. 

5) Líquido-gasoso: bolhas de ar no óleo; gás oxigênio 

usado para respiração dos peixes na água. 

6) Gasoso-gasoso: ar atmosférico. 

 

15. Classifique cada uma das misturas anteriores 

como homogênea ou heterogênea. 

1) Sólido-sólido: areia com brita (heterogênea); ouro e 

prata em joias (ouro branco) (homogêneo). 

2) Sólido-líquido: areia e óleo (heterogênea); água e 

um pouco de sal de cozinha (homogêneo). 

3) Sólido-gasoso: isopor (heterogênea); (tente 

encontrar outro =)). 

4) Líquido-líquido: água e óleo (heterogênea), água e 

álcool (homogêneo). 

5) Líquido-gasoso: bolhas de ar no óleo (heterogênea); 

gás oxigênio usado para respiração dos peixes na 

água (homogêneo). 

6) Gasoso-gasoso: ar atmosférico (homogêneo). 

 

 

 

 

 


