
 
 

 

 
 

 

 

                                                                                   

 

 

Correção das atividades 
 
Semana 05/05 
1)Associe corretamente as colunas: 
1. Massa                ( 5 ) capacidade de suportar forças externas sem se romper ou se fraturar 
2. Dureza               ( 1) a matéria ocupa lugar no espaço 
3. Ductibilidade   ( 3 ) sólidos apresentam de se deformar e não recuperar a forma original 
4. Elasticidade      ( 2) propriedade relacionada à capacidade de riscar e ser riscado 
5.  Resistência      ( 4) sólidos que se deformam, mas recuperam a forma original  
2) Cite dois exemplos da matéria encontrada nos estados: 

a) gelo, lápis, mesa... b) água, suco ... c)ar, vapor de água... 
 
Semana 12/05 
Atividade  
1) a)gasoso b)Líquido c)Sólido  
2) Nos estados líquido, sólido e gasoso. 
 

Copiar ou colar o texto e as atividades no caderno e respondê-las 
                                                         
                                                     Mudanças de estado físico 
     Temperatura e calor 
    A variação da temperatura pode provocar mudanças de estado físico da matéria. 

A temperatura é a grandeza que indica o grau de agitação das partículas da matéria. Quanto maior a 
intensidade da agitação das partículas, maior é a temperatura de um corpo. 
Corpos com temperaturas diferentes, quando em contato, sempre trocam energia térmica. Calor é o nome 
dado à energia transferida em razão da diferença de temperatura entre dois corpos. Essa troca sempre 
ocorre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. 
 
O estado físico depende da temperatura 
O estado físico de um corpo depende da temperatura e da pressão a que ele está submetido. 
Para que um corpo mude de estado físico, é necessário alterar a intensidade da agitação de suas partículas, 
o que pode ser feito mudando a pressão ou, de maneira mais comum, fornecendo ou retirando energia 
térmica do corpo. Dessa forma, tanto o aumento como a diminuição da temperatura podem provocar 
transformações nos estados físicos da matéria. 
 
Mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura  
 As mudanças que ocorrem com o aumento da temperatura são fusão, vaporização e sublimação. 
Fusão: é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Ocorre, por exemplo, na indústria metalúrgica 
quando os metais são fundidos. 
 
Vaporização: é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Essa transformação pode ocorrer de 
maneiras distintas: pela evaporação, ebulição e calefação (aquecedor). 
� Evaporação é um processo que ocorre de forma lenta, principalmente na superfície do líquido, sem o 

surgimento de bolhas. Um exemplo é quando a água da roupa molhada no varal evapora. 
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� Ebulição é um processo rápido que ocorre em todas as partes do líquido, com formação de bolhas de 

vapor. Quando isso acontece, dizemos que o líquido está fervendo. 
� Calefação ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície que está com a 

temperatura mais elevada que seu ponto de ebulição. 
 

Ex.: Gotas de água “pulando” em contato com o ferro de passar ou com uma chapa de fritar 
alimentos. 
Sublimação: é a mudança direta do estado sólido para o estado gasoso sem passagem pelo estado 
líquido. É observada facilmente no caso de alguns sólidos constituídos por um material que sublima à 
pressão ambiente, como o gelo-seco. 
 

Mudanças que ocorrem com a diminuição da temperatura  

A diminuição da temperatura pode provocar a condensação, a solidificação e a ressublimação 
 
Condesação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, o vapor-d'água que existe em nossa 
respiração condensa-se quando é esfriado. Observamos essa condensação quando expiramos em um dia frio e vemos 
formar névoa branca que sai de nossa boca. 
 
Solidificação é a mudança do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, quando a água líquida 
transforma-se em gelo ao ser colocada no congelador. 
Ressublimação é a mudança do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Algumas substâncias que 
podem sublimar à pressão ambiente são o iodo e a naftalina. Outro exemplo pode ser dado na chaminé 
onde a poluição sobe em formato de vapor e ao se chocar com a parede se transforma em sólido 
rapidamente, diminuindo a poluição atmosférica. 
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Sugestão de vídeo sobre mudanças dos estados físicos 
https://www.youtube.com/watch?v=7IswOkQAEnE&t=1s  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7IswOkQAEnE&t=1s


 
 
 
Atividades  

1) Na natureza a água passa por diferentes mudanças de estado físico: 
a) Qual é o termo utilizado para descrever o derretimento das geleiras em água líquida? 

b) E para descrever a mudança de estado físico da água dos rios que vira vapor? 
 
 

2) Marque a mudança de estado físico da matéria que é utilizada na separação do sal de cozinha da água 
do mar? 
a) Fusão b) Sublimação c) Condensação d) Solidificação e) Vaporização 

 

 
3) Bolinhas de naftalina usada para evitar baratas e outros insetos em roupas, deixadas em lugares 
estratégicos diminuem de tamanho devido ao fenômeno de: 
a) fusão. b) ebulição. c) solidificação. d) liquefação. e) sublimação. 

 
 

4) Observando um copo cheio de água bem gelado, pode-se verificar que o copo está "suado" e há gelo na 
água. Quais os fenômenos físicos envolvidos. 
a) Vaporização e condensação. b) Condensação. c) Sublimação e fusão. 

     d) Fusão. e) Condensação e fusão. 
 

5) De acordo com a tirinha abaixo,identifique as mudanças dos estados físicos da matéria de: 
A para B e B para C 

 

a) fusão e condensação b) sublimação e liquefação c) liquefação e vaporização 

d) solidificação e condensação e) fusão e vaporização 
 

 
 
Livro didático 9º ano: 

Araribá Mais Ciências/Editora Moderna/Maíra Rosa Carnevalle. 1. ed./SP, 2018. Pág. 25 à 30 

 


