
 

 

7ª Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março. 
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 

Química – Irondes 

Exercícios 
 
Questão 01        
O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em 
temperaturas superiores a 80ºC. Sabe-se que bolinhas de naftalina, à temperaturas ambientes, têm suas massas 
constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Esta observação pode ser explicada 
pelo fenômeno da: 
 
a) fusão 
b) sublimação 
c) solidificação 
d) liquefação 
e) ebulição 
 
Questão 02        
O gráfico abaixo corresponde ao aquecimento de uma mistura entre dois líquidos: 
 

 
 
Em função do gráfico apresentado, pode-se afirmar que a mistura é: 
 
a) fracionável por destilação.  
b) líquida a 100ºC. 
c) heterogênea.  
d) azeotrópica. 
e) eutética. 
 
Questão 03        
Um cientista recebeu uma substância desconhecida , no estado sólido, para ser analisada. O gráfico abaixo representa 
o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância . 
 

 
 
Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta: 
 
a) duração da ebulição de 10 min. 
b) duração da fusão de 40 min. 
c) ponto de fusão de 40ºC. 
d) ponto de fusão de 70ºC. 
e) ponto de ebulição de 50ºC. 
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Questão 04        
O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância  A  durante cerca de 
80 minutos. 
 

 
 
a) A faixa de temperatura em que a substância A permaneca   sólida é________. 
b) A faixa de temperatura em que a substância A permanece líquida é________. 
c) A temperatura de ebulição da substância  A  é________. 
 
Questão 05       
De acordo com a tabela, podemos dizer que o estado físico a 25°C para cloro, hidróxido de sódio e naftaleno é, 
respectivamente, 
 

Substância    Temperatura      Temperatura 
                        de fusão (°C)      de ebulição (°C) 

Cl2                        - 101,60               - 34,5 
                                                        NaOH             318,40                1390 
                                                        Naftaleno          80,55                 218 
 
a) gasoso, líquido e sólido. 
b) gasoso, sólido e  sólido. 
c) líquido, gasoso e  sólido. 
d) sólido, sólido e  sólido. 
e) sólido, líquido e gasoso. 
 
Questão 06   
A matéria apresenta-se na natureza em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Estes estados possuem 
características distintas em relação à energia de suas partículas, bem como aspectos macroscópicos de forma e 
volume. É característica do estado gasoso: 
 
a) forma fixa e volume variável. 
b) forma variável e volume fixo. 
c) forma e volume variáveis. 
d) forma e volume fixos. 
e) alto estado de agregação. 
 
Questão 07   
Considere o quadro abaixo, que apresenta algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de fusão (TF) e de 
ebulição (TE), ao nível do mar. 
 

 

 
Considerando-se esses dados, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O clorofórmio a 70 ºC é gasoso. 
b) A 85ºC, o hidróxido de sódio é sólido. 
c) A 25ºC, duas das substâncias são líquidas. 
d) A substância mais volátil é o clorofórmio. 
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Questão 08     
“Onda de calor mata mais de 120 pessoas na Ásia. 
A temperatura mais alta foi registrada no distrito de Sibi, na Província do Baluquistão, no Paquistão, onde o calor 
chegou a 52 ºC...”. 

Fonte: Publicidade. Folha On-line, agosto, 2006. Disponível em http:// 
www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u303366.shtml Acesso em 04/09/2007. 

 
A notícia acima ilustra as possíveis conseqüências do descaso com a natureza. 
A tabela a seguir indica o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias presentes no nosso cotidiano. 
 

 

 
Estas substâncias, quando expostas à mesma temperatura registrada no distrito de Sibi (52 ºC), apresentam-se, 
respectivamente, nos estados 
 
a) líquido, gasoso e líquido. 
b) gasoso, líquido e gasoso. 
c) líquido, gasoso e sólido. 
d) sólido, líquido e sólido. 
e) gasoso, líquido e sólido. 
 
Questão 09    
Observe os gráficos abaixo, que registram o aquecimento e o resfriamento da água pura. 
 

 
 
As etapas (I), (II), (III) e (IV) correspondem, respectivamente, às seguintes mudanças de estados físicos: 
 
a) fusão, ebulição, condensação e solidificação. 
b) condensação, solidificação, fusão e ebulição. 
c) solidificação, condensação, fusão e ebulição. 
d) fusão, ebulição, solidificação e condensação. 
e) ebulição, condensação, solidificação e fusão. 
 
Questão 10    
Considere os pontos de fusão (PF) e de ebulição (PE) das seguintes substâncias: 
 

 

 
Analisando os dados da tabela e considerando 28º C e 1 atm, pode-se afirmar que o estado físico de cada substância 
é, respectivamente:  
 
a) Sólido, gasoso, gasoso, líquido  
b) Líquido, líquido, gasoso, sólido  
c) Líquido, líquido, sólido, líquido  
d) Gasoso, gasoso, líquido, sólido  
e) Líquido, líquido, gasoso, líquido  
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Questão 11  
O gráfico abaixo mostra a curva de aquecimento para o clorofórmio, usualmente utilizado como solvente para 
lipídeos. 

 
Analisando a curva, observa-se que:  
 
(a) a temperatura de fusão;  
(b) a temperatura de ebulição;  
(c) o estado físico do clorofórmio nos segmentos A e D,  
 
são respectivamente: 
 
a) 60 oC , -  60 oC, sólido e gás. 
b) - 60oC, 60 oC, sólido e líquido. 
c) - 60 oC, 60 oC, sólido e mudança de líquido para gás. 
d) 60 oC , -60 oC, líquido e gás. 
e) - 60 oC, 60 oC, líquido e mudança de líquido para gás. 
 
 
Questão 12 
Durante a formação da Terra, a atmosfera era muito quente e toda a ___(I)___ existente estava na fase 
___(II)___. O ciclo ___(III)___ iniciou-se pelo processo de ___(IV)___, devido à diminuição de temperatura no 
planeta, o que possibilitou que a ___(I)___ passasse para o estado ___(V)___. Esses processos foram essenciais 
para que muitas espécies pudessem se desenvolver no planeta. 
 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima. 
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