


Relembrando a matéria: 

Mudanças de Estado Físico da Matéria

Fase Sólida: A fase só-
lida possui grande for-
ça de atração entre as 
partículas, que é origi-
nada da força elétrica. 
Essa característica, faz 
com que a forma e o 
volume já sejam defini-
dos, como por exemplo 
o gelo.

Fase Líquida:A fase 
líquida possui força en-
tre as partículas, porém 
essa força é menor do 
que na fase sólida, en-
tão o volume é definido 
e a forma é variável, 
como por exemplo a 
água.

Fase Gasosa: A fase 
gasosa tem quase que 
uma força inexistente, 
pois a atração entre as 
partículas é tão fraca 
que o volume e as for-
mas se tornam variá-
veis, como por exemplo 
o vapor.

Pressão e Temperatura: Pressão e temperatura são variáveis de esta-
do, ou seja, conseguem influenciar no estado físico em que determinada 
substância se encontra e quando recebem ou perdem certa quantidade 
de calor ela sofrerá uma mudança desse estado físico.

As mudanças de estados físicos acontecem quando a matéria é sujeita 
a variações de temperatura e pressão.Existem três estados físicos da 
matéria: sólido, líquido e gasoso.
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O que é fusão? Fusão é a mudança de 
estado físico que vai da fase sólida até 

a fase líquida. Como por exemplo o gelo 
se transformando em água líquida.

O que é vaporização? A vaporização é a 
mudança de estado físico que passa de 

líquido para gasosa. A água fervendo ao se 
transformar em vapor de água, é um exem-
plo de vaporização e normalmente ocorre 
em rios, mares, lagos, entre outros.

O que é solidificação? A solidificação é a 
mudança de estado físico que passa de 

líquido para sólido. Um exemplo é a água líqui-
da que passa a ser sólida, ou seja, vira gelo.

O que é condensação? A condensa-
ção ou liquefação é a passagem 

da fase gasosa para a fase líquida, um 
exemplo disso é o vapor da água que se 
transforma em gotículas de água.

O que é sublimação? A sublimação é 
a mudança de estado líquido da fase 

líquida direta para a fase gasosa, ou o in-
verso, como por exemplo a naftalina.

É bom saber!



Saiba um pouco mais

Nos estudos relacionados a mudanças de fase de substâncias, 
vemos que é possível provocar essa mudança mediante o forne-
cimento ou a retirada de energia térmica. Sendo assim, podemos 
dizer que mudança de estado é uma reorganização interna dos áto-
mos (ou moléculas) de uma substância, causando modificações em 
suas propriedades.

O que ocorre durante uma transição de fase?O que ocorre durante uma transição de fase?
Curvas de aquecimento ou de resfriamento mostram a variação da 
temperatura com o tempo à medida que o objeto vai perdendo ou ga-
nhando energia.É o que acontece com um cubo de gelo começa a 
derreter.

Ao receber essa energia, as moléculas de água que estão organiza-
das como um sólido começam a oscilar cada vez mais rapidamente, 
causando um aumento linear na temperatura, que é determinado ela 
equação: Q = m.c.Δt.

Por este motivo, a temperatura fica constante até que todo o gelo es-
teja derretido, mesmo com a energia sendo continuamente fornecida. 
A energia fornecida durante a transição pode ser obtida da expressão 
Q = m.L.



As substâncias puras, ou simplesmente substâncias, são aque-
les que apresentam um material único, isento de outros materiais 
e que tem constantes físicas bem definidas. 

Elas podem ser divididas em substancias simples e compostas.

Substancias Simples&Compostas

1.1

Um mesmo elemento pode formar substâncias simples diferentes 
dependendo da maneira como ele se combina, formando alótropos. 
Esse é o caso do oxigênio, que forma o O2 (gás oxigênio) e o O3 
(gás ozônio).

substância simples é aquela que é formada por um 
ou mais átomos de um mesmo elemento químico.

•Monoatômicas: é o caso dos gases nobres, que existem de ma-
neira isolada na natureza, como o gás hélio (He), o gás argônio 
(Ar) e também dos metais como o ferro (Fe) e o alumínio (Al).

As substâncias simples podem ser classificadas em: 
monoatômicas, diatômicas e triatômicas.

•Diatômicas: é o caso do oxigênio (O2) e do hidrogênio (H2) do ar.

•Triatômicas: o gás ozônio (O3) é formado por três átomos de oxi-
gênio como já mencionado no texto.



Substância composta é aquela em que suas moléculas 
são formadas por dois ou mais elementos químicos.

No caso da água, os dois elementos são o hidrogênio (H) e o 
oxigênio (O), e no sal tem o sódio (Na) e o cloro (Cl). 

Nas compostas há a possibilidade de dois elementos formarem, 
dependendo da proporção entre eles, substâncias diferentes.
Mas é preciso levar em conta que para ser substância pura, a 
composição não pode variar.

H2O (água) e H2O2 (água oxigenada).

Anotações:



Exercícios Mudanças de Estado Físico da Matéria
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QUESTÃO 1

A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo 
de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferen-
tes tipos de fogão. 
Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta: 

a) à medida que diminui o custo dos combustíveis. 
b) à medida que passam o custo dos combustíveis renováveis. 
c) cerca de duas vezes, quando se substitui fogão a lenha por fogão a gás. 
d) cerca de duas vezes, quando se substitui fogão a gás por fogão elétrico. 
e) quando são utilizados combustíveis sólidos. Eficiência do fogão (%).

QUESTÃO 2
Segundo especialistas o melhor jeito de desembaçar os vidros do carro 
em dias de chuva é utilizando o ar condicionado. O embaço dos vidros é 
causado pela presença de d’água que está presente no interior do veículo 
vapor. O esquema da causa do embaçamento está representado ao lado: 
O nome da mudança de estado físico responsável pelo embaço é: 
a) solidificação 
b) condensação 
c) vaporização 
d) sublimação 
e) liquefação
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QUESTÃO 3

A reação química apresentada a seguir representa o processo de for-
mação da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Assinale a 
resposta correta considerando-se a reação abaixo: 

                                    N2 + 3H2      2NH3 

a) A reação possui somente substâncias simples. 
b) Esta reação possui dois reagentes. Um deles é uma substância sim-
ples e o outro é uma substância composta. 
c) A reação química acima possui duas substâncias simples e uma com-
posta. 
d) O H2 é uma substância composta, pois possui dois átomos de hidro-
gênio (H). 
e) A reação apresenta como único produto uma substância simples. 

Exercícios Mudanças de Estado Físico da Matéria



  Sabemos que a aprendizagem não é um exercício passivo de absorção de co-
nhecimento desenvolvidos e transmitidos por professores. Somos agentes con-
cretos da construção do conhecimento e toda forma de impulsionar o aprendizado 
é importante, visto que o planejamento e execução de um projeto pedagógico é 
fundamental.

  A Criativisar atua no mercado com Marketing, Design Gráfico e, em parceria com 
a Evolua, empresa de Gestão de Pessoas e Treinamento de Desenvolvimento, 
oferece à equipe de professores do Colégio 24 de Maio a utilização de duas ferra-
mentas pedagógicas como suporte ao ensino presencial: 
Video-Aulas modernas baseadas no conteúdo apresentado em sala de aula, con-
forme roteiro previamente definido entre professor e Coordenação Pedagógica, 
com a utilização de uma linguagem simples que permita ao aluno compreensão e 
revisão do tema a ser estudado;
Apostila com exercícios de apoio, que contarão com um breve resumo da matéria 
já apresentada, orientações e dicas de estudo, além de exercícios de fixação de-
senvolvidos para que o aluno desenvolva progressivamente o seu aprendizado.

  Nos dois projetos buscamos apresentar os conteúdos, já aprendidos em sala 
de  aula, em linguagem diversificada e mais próxima da realidade do aluno, uti-
lizando ferramentas de apoio de dicas, e outros materiais didáticos digitais,                                                                                                                                
com o objetivo de contribuir para o ensino-aprendizagem. Busca-se também, na 
proposição das atividades, criar uma simbiose entre os conteúdos e exercícios 
a serem realizados. Ainda pretende-se que o conteúdo desperte nos alunos um 
significado pessoal ao propor o entendimento da sua importância no processo da 
conquista de uma colocação no ENEM.

  Estas ferramentas tornam claros e apropriados os objetivos da aprendizagem 
pois são baseadas no conhecimento do público alvo. E, além disso, proporcionam:
feedback dos alunos;
geram motivação, uma vez que o aluno constrói seu conhecimento;
geram indicadores aos professores e coordenação pedagógica sobre a evolução, 
interesse real e dificuldades dos alunos a serem superadas e
oportunidade de avaliação informal.

  Desta maneira, disponibilizamos para a apreciação da equipe de docentes do 
Colégio 24 de maio um capítulo da Apostila de Química, bem como uma vídeo aula 
devidamente personalizadas, com personagem desenvolvido para o projeto.
Nos colocamos a disposição para esclarecimento de possíveis dúvidas e nossos 
contatos para discussão do material apresentado.

Contatos:

criativisar.adm@gmail.com
(11) 962233579
(53) 991738823


