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Lista de exercícios – Estados físicos da matéria

01. Quais são os três estados físicos básicos da 
matéria? 

02. Complete a tabela com “variável” ou “definido” 
de acordo com as características de cada 
estado físico. 

 Forma Volume 
Sólido  Definido 
Líquido Variável  
Gasoso   

03. O que é fusão? E solidificação? 

04. A passagem do estado líquido para o estado 
gasoso pode ocorrer por três processos diferentes: 
evaporação, ebulição ou calefação. O que os 
diferencia? 

05. Qual a diferença entre liquefação e 
condensação? 

06. Como se chama a mudança entre os estados 
sólidos e gasosos? 

07. Classifique as afirmativas abaixo como 
verdadeiras ou falsas. 
( ) No diagrama de mudança de estado, 
substâncias puras possuem “patamares” que 
indicam as temperaturas em que ocorrem 
mudanças de estado. 
( ) No diagrama de mudança de estado, 
misturas possuem faixas de temperaturas em que 
ocorrem mudanças de estado. 
( ) Mistura eutética é aquela que possui 
temperatura de ebulição constante, enquanto a 
mistura azeotrópica possui temperatura de fusão 
constante. 

08. Entre as substâncias abaixo, indique a que passa 
para estado líquido primeiro, quando aquecidas. 
Justifique. 
 

Substância Ponto de 
fusão (°C) 

Ponto de 
ebulição (°C) 

Fenol 43 182 
Etanol -117 78 

09. Das substâncias a seguir, qual se encontra no 
estado gasoso à temperatura ambiente (25 °C)? 
Justifique. 
 

Substância Ponto de 
fusão (°C) 

Ponto de 
ebulição (°C) 

Mercúrio -38,87 356,9 
Amônia -77,7 -33,4 
Etanol -117 78 

Oxigênio -218,4 -183 

10. O diagrama de mudança de estado abaixo é de 
uma substância pura? Justifique. 
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GABARITO 

01. Sólido, líquido e gasoso. 

02.  
 Forma Volume 

Sólido Definido Definido 
Líquido Variável Definido 
Gasoso Variável Variável 

03. Fusão é a passagem do estado sólido para o 
líquido. Solidificação é o inverso. 

04. A velocidade com que acontecem. A 
evaporação é a mudança mais devagar, 
seguida pela ebulição e a calefação é a que 
ocorre mais rapidamente. 

05. Quando um vapor passa do estado gasoso para 
o líquido, chama-se condensação. Quando um 
gás passa do estado gasoso para o líquido, 
chama-se liquefação.  

06. Sublimação. 

07. V-V-F. 

08. Etanol, pois possui menor ponto de fusão. 

09. Amônia e Oxigênio, pois 25 °C é uma temperatura 
que está acima do ponto de ebulição de ambas 
as substâncias. 

10. Sim, pois existem dois patamares, indicando que 
fusão e ebulição ocorrem à temperatura 
constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


