
 

 

9ª Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março. 
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 

Química – Irondes 

Exercícios: 
 
Questão 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. 
 
Questão 02     
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. 
 
Questão 03     
Alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com as mudanças ocorridas no estado físico da 
matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água em um recipiente de barro, a água mantém-se fresca mesmo 
em dias quentes. 
 
A explicação para o fenômeno descrito é que, nas proximidades da superfície do recipiente, a 
 
a) condensação do líquido libera energia para o meio. 
b) solidificação do líquido libera energia para o meio. 
c) evaporação do líquido retira energia do sistema. 
d) sublimação do sólido retira energia do sistema. 
e) fusão do sólido retira energia do sistema. 
 
Questão 04     
Considere a seguinte figura. 
 

 
Fonte: <http://www.infoescola.com/fisico-quimica/mudancas-de-estado-fisico>.  

Acesso em: 15 de abr. 2017. 

 
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. 



 
 
Questão 05     
A matéria classicamente apresenta três estados físicos que podem se converter entre si, pelas transformações 
físicas. 
Em relação aos estados físicos da matéria, numere as colunas. 
 
(1) Sólido 
(2) Líquido 
(3) Gasoso 
 
(   ) A matéria apresenta volume bem definido, contudo não possui forma definida, assumindo a forma do frasco 
que o contém. 
(   ) A matéria apresenta volume e forma variáveis, devido ao afastamento das partículas que formam a matéria 
neste estado. 
(   ) A matéria apresenta elevado grau de ordenamento, possuindo volume e forma bem definidos. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) 3 – 1 – 2 
b) 1 – 3 – 2 
c) 3 – 2 – 1 
d) 2 – 3 – 1 
e) 2 – 1 – 3 
 
Questão 06     
O nitrogênio possui uma grande aplicação na área de saúde para a conservação de tecidos orgânicos, sêmens e 
embriões, assim como na culinária, em que os chefes de cozinha o utilizam quando precisam do congelamento 
instantâneo de alimentos preparados. Observe o gráfico (temperatura x tempo) em que são apresentadas as 
temperaturas de fusão e ebulição do nitrogênio. 
 

 
 
Sobre as informações acerca do nitrogênio, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A temperatura de ebulição do nitrogênio é abaixo de 0 ºC, ou seja, ferve estando gelado. 
b) Na sua temperatura de ebulição, o nitrogênio, assim como a água, ferve quente. 
c) O nitrogênio pode ser consumido em sua temperatura de ebulição, visto que não é quente. 
d) No ar atmosférico, o nitrogênio está no estado líquido. 
e) O nitrogênio congela a –196 ºC. 
 
Questão 07     
Leia o trecho do soneto “Como eu te amo”, de Gonçalves Dias, para responder a questão. 
 

 
Fonte:<https://tinyurl.com/y6uoquu5> 

Acesso em: 17.03.2018. Adaptado. 

 
A condensação, passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido, pode ocorrer quando vapores 
de um material entram em contato com uma superfície fria. 
 
 



 
 
O verso que cita um fenômeno resultante da condensação do vapor de água é o 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
Questão 08    
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 ºC. 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. 
 
Questão 09     
Uma postagem de humor na internet trazia como título “Provas de que gatos são líquidos” e usava, como essas 
provas, fotos reais de gatos, como as reproduzidas aqui. 
 

 
Fonte: Bored Panda. https://www.bo- 

redpanda.com. Adaptado. 

 
O efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que líquidos 
 
a) metálicos, em repouso, formam uma superfície refletora de luz, como os pelos dos gatos. 
b) têm volume constante e forma variável, propriedade que os gatos aparentam ter. 
c) moleculares são muito viscosos, como aparentam ser os gatos em repouso. 
d) são muito compressíveis, mantendo forma mas ajustando o volume ao do recipiente, como os gatos aparentam 
ser. 
e) moleculares são voláteis, necessitando estocagem em recipientes fechados, como os gatos aparentam ser. 
 
Note e adote: 
Considere temperatura e pressão ambientes. 
 
Questão 10   
Abaixo, está apresentado um diagrama de fases da água. 
 

 
 
Em relação aos pontos assinalados, indique a alternativa CORRETA. 
 
a) Em qualquer ponto acima e abaixo do ponto E, e na temperatura relativa a esse ponto, a água está no estado 
líquido e sólido, respectivamente. 
b) No ponto C, a água está no estado líquido, no ponto B está no estado sólido, no ponto D está no estado líquido. 
c) Entre 760 mmHg e 4,58 mmHg, a transição entre os estados sólido e de vapor ocorre na faixa de temperatura 
entre 0 ºC e 100 ºC. 
d) Entre os pontos A e F, a transição entre os estados sólido e líquido ocorre em temperaturas negativas. 
e) A sublimação da água deve ocorrer somente em pressões abaixo de 4,58 mmHg. 



 
 
Questão 11    
A figura abaixo mostra o diagrama de fases da água, em que S, L e V representam sólido, líquido e vapor, 
respectivamente. 
 

 
 
Pela análise do diagrama, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Ao longo da curva S e L, coexistem as fases sólida e líquida. 
b) O ponto de ebulição normal da água é 373,15 K a 1 atmosfera. 
c) Os três estados sólido, líquido e vapor coexistem no ponto x. 
d) As representações S, L e V representam regiões de uma única fase. 
 
Questão 12     

 
 
A análise do diagrama de fases do dióxido de carbono (CO2) mostra que 
 
a) acima da temperatura de – 56,6 ºC, o CO2 será encontrado apenas no estado gasoso, independentemente da 
pressão. 
b) na pressão de 1 atm, a temperatura de fusão do CO2 é de – 78 ºC. 
c) na pressão de 5 atm, independentemente da temperatura, coexistem os três estados físicos do CO2. 
d) na pressão de 1 atm, o CO2 pode ser encontrado nos estados sólido e gasoso, dependendo da temperatura. 
 
 


