
01(FUVEST). 

Resolução:

X
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2. (FGV SP) O gráfico apresenta a variação da temperatura de uma 

substância durante aquecimento sob pressão constante.

Na representação gráfica, a fusão da substância ocorre no segmento: 

a) I

b) II

c) III

d) IV

e) V

- Segmento I: É de aquecimento da substância no

estado sólido até sua temperatura de fusão.

- Segmento II: Corresponde à fusão total da substância 

à temperatura constante.

- Segmento III:  É o aquecimento da substância no estado 

líquido até seu ponto de vaporização.

- Segmento IV:  Corresponde à vaporização da substância da   

substância  à temperatura constante.

Resolução:

- Segmento V:  É o aquecimento da substância no estado 

de vapor.

X



3. (UERJ – 2018) Observe no diagrama as etapas de variação da 

temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida, em 

função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída 

por um metal puro.

Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico: 

a) fusão 

b) sublimação 

c) condensação 

d) vaporizaçãoX

- Etapa A: É de aquecimento da esfera no 

estado sólido até sua temperatura de fusão.

- Etapa B: Corresponde à fusão total do material 

da esfera.

- Etapa C:  É o aquecimento do material no estado 

líquido até seu ponto de vaporização.

- Etapa D:  Corresponde à vaporização do material  

da esfera.

Resolução:



3. (UNICAMP) Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo 

com água potável. Imagine a situação inicial de um copo com água e gelo, em 

equilíbrio térmico à temperatura de 0°C. Com o passar do tempo o gelo vai 

derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema 

a) permanece constante, mas o volume do sistema aumenta. 

b) permanece constante, mas o volume do sistema diminui. 

c) diminui e o volume do sistema aumenta. 

d) diminui, assim como o volume do sistema.

A temperatura permanece constante até que todo o gelo derreta 

(Água, substância pura). Porém o volume diminuirá (enquanto houver 

gelo). O gelo é menos denso que a água, um dos raros casos na 

natureza em que a forma sólida da substância é menos densa que a 

forma líquida. Nesse caso, para uma mesma massa de água, o gelo 

ocupará mais volume que a água líquida. Portanto, ao derreter, o gelo 

passará a ocupar menor volume, diminuindo o volume total do 

sistema.

Resolução:

X



5. (UFU - 2017 - 1ª FASE) Considere a seguinte figura.

Com relação às mudanças de estado físico, o processo de

A. fusão de misturas eutéticas ocorre à temperatura constante e 

por aquecimento.

B. ebulição da água pura, ao nível do mar, ocorre com variação 

da temperatura.

C. sublimação do gelo seco libera energia e aquece o meio em 

que está inserido.

D. separação de componentes das misturas azeotrópicas é favorecida 

na ebulição.

x



Substância Pura Mistura Homogênea

Mistura Eutética
Mistura Azeotrópica


