
 

 

01. Alguns trabalhos científicos correlacionam as 

mudanças nas concentrações dos sais dissolvidos 
na água do mar com as mudanças climáticas. 
Entre os fatores que poderiam alterar a 
concentração de sais na água do mar podemos 
citar: evaporação e congelamento da água do 
mar, chuva e neve, além do derretimento das 
geleiras. De acordo com o conhecimento químico, 

podemos afirmar corretamente que a 
concentração de sais na água do mar 

a) aumenta com o derretimento das geleiras e 
diminui com o congelamento da água do 
mar. 

b) diminui com o congelamento e com a 

evaporação da água do mar. 
c) aumenta com a evaporação e o 

congelamento da água do mar e diminui com 
a chuva ou neve. 

d) diminui com a evaporação da água do mar e 
aumenta com o derretimento das geleiras. 

 

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 0ºC 

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. Principalmente no setor industrial, as mudanças 

de fase das substâncias são fenômenos muito 
comuns. Elas vão desde a água fervente em uma 
caldeira, até o ferro derretido que é jogado em 
moldes para virar uma peça, quando esfriar. Com 
base nas mudanças de fase, analise as 

afirmações abaixo. 
 
I. Calefação é o nome dado à mudança em que 

a substância passa do estado líquido para o 
estado sólido. 

II. Fusão é a mudança do estado sólido para o 
estado líquido; portanto, trata-se de uma 

reação que absorve calor. 

III. Liquefação é a mudança do estado gasoso 

para o estado líquido; portanto, tratase de 
uma reação que libera calor. 

IV. Vaporização, calefação e ebulição são tipos 
de evaporação que um líquido pode sofrer 
quando passa para o estado gasoso. 

V. A sublimação é o nome dado à mudança de 
estado em que a substância passa do estado 

líquido para o estado gasoso. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas as afirmações I e V são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações III e V são 

verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações II e III são 

verdadeiras. 
e) Apenas as afirmações I e III são 

verdadeiras. 
 
04. O gráfico abaixo apresenta a variação de 

temperatura observada ao se aquecer uma 
substância A, a partir de 25 ºC, em função do 
tempo. 

 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) A faixa de temperatura em que a substância 

permanece sólida é 25-41 ºC. 
b) A substância A não é uma substância pura. 

c) A temperatura de ebulição da substância A é 
41 ºC. 

d) A faixa de temperatura em que a substância 
permanece líquida é 25-182 ºC. 

e) Em 25 ºC, a substância é um líquido. 
 
05. 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. 
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06. Observe a tirinha a seguir. 
 

 
 

SOUZA, M. Mudança de estado físico. Disponível em: 
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Acesso em: 31 out. 2013. [Adaptado] 
 

É correto afirmar que: 
a) a água dissolve muito bem praticamente 

todas as substâncias orgânicas conhecidas, 

sendo, por isso, intitulada como solvente 
universal. 

b) ao passar do estado líquido para o estado 
sólido, a água libera energia na forma de 

calor, ocorrendo, assim, uma transformação 
física exotérmica. 

c) a água é uma sustância simples e pode ser 

encontrada na natureza de forma pura, 
como a água potável, ou na forma de 
mistura, como a água do mar. 

d) considerando as condições atmosféricas 
normais de temperatura e pressão, a água 
pode ser encontrada, na natureza, nos seus 

três estados físicos. 
e) ao passar do estado líquido para o gasoso, a 

água absorve energia, sempre acompanhada 
do aumento da temperatura. 

 

07. Após alguns anos de instabilidades climáticas, o 

inverno de 2013, no Rio Grande do Sul, 
caracterizou-se por um comportamento climático 
condizente com a estação do ano. Nesse período 

houve chuvas, temperaturas baixas, geadas e, 
em algumas regiões, até neve. Fenômenos que 
embelezam a natureza e atraem muitos turistas 
para o Estado, proporcionando um grande 
desenvolvimento na economia. 

 

Sobre esses fenômenos climáticos, pode-se 
afirmar que, na formação das geadas, há 
_______________ da água, enquanto que, no 
derretimento da neve, há _________________ 
da mesma. 
 

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, as lacunas do enunciado acima. 

a) condensação – liquefação 
b) fusão – solidificação 
c) solidificação – condensação 
d) solidificação – fusão 
e) solidificação – liquefação 

08. A densidade é considerada uma propriedade 

física específica das substâncias, que varia com a 
temperatura em função da contração ou 
expansão do material considerado, além de 
explicar o porquê dos icebergs flutuarem nos 
oceanos. 
 

O mercúrio é um metal líquido nas condições 
ambiente e muito agressivo à saúde humana em 
função de sua toxicidade, pois é bioacumulativo, 
ou seja, não é metabolizado pelo organismo. 
Possui um valor de densidade igual a 13,6 g/cm3 
nas condições ambiente. 
 

Assim, pode-se afirmar que um frasco de vidro 
contendo 100 mL de mercúrio possui uma 

massa, em kg, correspondente a: 
a) 2,72 
b) 7,3 
c) 1,36 
d) 2720 

e) 1360 
 
09. A medicação de um paciente é preparada com 

200,0mL de uma substância A, de densidade 
igual a 1,5g/mL e 300,0mL de água, de 
densidade 1,0 g/mL. 

 
Com base nessas informações, é correto afirmar 
que a densidade média da medicação aplicada no 
paciente, em g/cm3, é igual a 

01) 1,13 
02) 1,20 
03) 1,32 

04) 1,37 
05) 1,45 

 
10. Arquimedes descobriu que o volume de qualquer 

corpo podia ser calculado medindo-se o volume 
de água movida quando o corpo é submergido na 
água. 

Ele pôde concluir que a densidade de um corpo, 
a partir desta descoberta, corresponde à relação 
entre sua massa e o volume deslocado pelo 
mesmo. 
 

Sobre a densidade dos materiais, é CORRETO 

afirmar que 
a) quanto maior o volume ocupado, maior é a 

densidade do material. 
b) a densidade é uma propriedade geral da 

matéria. 
c) os materiais gasosos, em geral, são mais 

densos que os sólidos. 

d) a água é mais densa que a gasolina pois, 
quando misturadas, ela permanece sob a 
gasolina no recipiente. 

e) o chumbo, material usado na fabricação de 
baterias de automóvel, possui baixa 
densidade. 

 

 
 


