
 

 

Tarefa 01 – Professor Gustavo 
 
01. Nos quadros são apresentados dois processos. 
 

 
 

Os processos 1 e 2 referem-se, respectivamente, a 
a) fusão e liquefação. 
b) sublimação e fusão. 
c) ebulição e liquefação. 
d) ebulição e condensação. 
e) sublimação e liquefação. 

 
02. A mudança do estado físico de determinada substância pode ser avaliada em função da variação da 

temperatura em relação ao tempo, conforme o gráfico a seguir. Considere que a 0 ºC o composto 
encontra-se no estado sólido. 

 

 
No gráfico, encontra-se a substância no estado líquido nos pontos  
a) I, II e IV   b) III, IV e V   c) II, III e IV   d) I, III e V  

 
03. O gás carbônico pode ser obtido no estado sólido, conhecido comercialmente como gelo-seco. Um cubo de 

gelo-seco (CO2 sólido), exposto às condições ambientais, sofre uma diminuição de tamanho 
transformando-se em um vapor. Essa mudança de fase é conhecida como: 
a) evaporação. 
b) condensação. 
c) sublimação. 
d) ebulição. 

04. O conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições 
adequadas para a sua armazenagem e transporte. 
Considere os dados das três substâncias seguintes: 

 

 
 (P. W. Atkins. Princípios de Química, Ed. Bookman, 3.ª ed, 2006) 

 
É correto afirmar que em um ambiente a 35 ºC, sob pressão atmosférica, as substâncias I, II e III 
apresentam-se, respectivamente, nos estados físicos 
a) sólido, gasoso e líquido. 
b) sólido, gasoso e gasoso. 
c) sólido, líquido e líquido. 
d) líquido, gasoso e líquido. 
e) líquido, líquido e gasoso. 
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05. Uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as 

alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto: 
a) densidade. 
b) massa da amostra. 
c) solubilidade em água. 
d) temperatura de ebulição. 
e) temperatura de fusão. 
 

06. Quais propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de 
uma substância conhecida? 
a) Cor e densidade. 
b) Cor e dureza. 
c) Ponto de fusão e densidade. 
d) Cor e ponto de fusão. 
e) Densidade e dureza. 

 


