
 

 

01. Qual das propriedades físicas abaixo é específica 
da matéria? 
a) ponto de ebulição 
b) massa 

c) volume 
d) ponto de fusão 
e) temperatura 

 
02. Uma indústria química comprou certa quantidade 

de plástico de um fabricante, antes de ser usado, 

colhe-se uma amostra e submete-se a mesma a 

uma série de testes para verificações. Um desses 
testes consiste em colocar uma fração da 
amostra num equipamento e aquecê-la até o 
plástico derreter. A fração sofreu: 
a) sublimação  
b) solidificação  
c) ebulição  

d) condensação  
e) fusão 

 
03. Em uma noite de inverno rigoroso uma dona de 

casa estendeu as roupas recém lavadas no varal, 
expostas ao tempo. Pela manhã as roupas 

congelaram, em função do frio intenso. Com a 

elevação da temperatura no decorrer da manhã, 
começou a pingar água das roupas, em seguida 
elas ficaram apenas úmidas, e elas logo estavam 
secas. Ocorreram nestas roupas, 
respectivamente, as seguintes passagens de 
estados físicos: 

a) solidificação, evaporação e fusão. 
b) solidificação, fusão e evaporação. 
c) fusão, solidificação e evaporação. 
d) fusão, evaporação e solidificação. 
e) evaporação, solidificação e fusão 

 
04. Considere a tabela abaixo, cujos dados foram 

obtidos à pressão de uma atmosfera. 
DADOS: 

SUBSTÂNCIA PFº PEº 

I -94,3 +56,7 

II -38,9 +357 

III +600 +2000 

 Sob pressão de uma atmosfera e 
temperatura de 25º C, as substâncias I, II e III 

apresentam-se, respectivamente, nos estados:  
a) sólido, sólido e sólido  
b) líquido, líquido e sólido  
c) líquido, líquido e líquido  
d) líquido, sólido e sólido  
e) sólido, líquido e sólido 

 

05. Em uma noite de inverno rigoroso uma dona de 
casa estendeu as roupas recém lavadas no varal, 
expostas ao tempo. Pela manhã as roupas 
congelaram, em função do frio intenso. Com a 

elevação da temperatura no decorrer da manhã, 
começou a pingar água das roupas, em seguida 
elas ficaram apenas úmidas, e elas logo estavam 
secas. Ocorreram nestas roupas, 
respectivamente, as seguintes passagens de 
estados físicos: 

a) solidificação, evaporação e fusão. 

b) solidificação, fusão e evaporação. 
c) fusão, solidificação e evaporação. 
d) fusão, evaporação e solidificação. 
e) evaporação, solidificação e fusão. 

 
06. Numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira. 

 
1) É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar 

no espaço. 
2) É o corpo formado por determinada matéria. 
3) Este estado é caracterizado pelo volume 

constante, mas tem a forma variável.  

4) Este estado é caracterizado pela forma e 

volume variáveis. 
5) É a passagem do estado sólido para o estado 

líquido. 
6) É a passagem do estado líquido para o 

estado gasoso. 
7) É a passagem do estado gasoso para o 

estado líquido. 
8) É a passagem do estado líquido para o 

estado sólido. 
9) É a passagem direta do estado sólido para o 

estado gasoso, sem a passagem pelo estado 
líquido. 

 

(    ) Líquido 
(    ) Fusão 

(    ) Ebulição 
(    ) Matéria 
(    ) Solidificação 
(    ) Gasoso 
(    ) Objeto 

(    ) Sublimação 
(    ) Liquefação 
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Imagem referente às questões 7, 8 e 9.  

 

 
 

07. Qual a quantidade total de átomos presentes 
nesse sistema? 

 
08. Qual a quantidade de moléculas presentes no 

sistema? 
 
09. Indique a quantidade de substâncias simples e 

compostas. 
 
10. Dados os sistemas abaixo indique a quantidade 

de fases presentes nos sistemas de 1 a 4. 

 

 
 


