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Transformações: Estados Físicos e Fenômenos 

 

Exercícios: 

 

1) (FAAP-SP) No texto: “Um escultor recebe um bloco 

retangular de mármore e, habilmente, o transforma na 

estátua de uma celebridade do cinema”, podemos 

identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir 

esses três conceitos.  

 

 



 
Transformações: Estados Físicos e Fenômenos 

 

I. Matéria (mármore): tudo aquilo que tem massa e ocupa 

lugar no espaço.  

 

II. Corpo (bloco retangular de mármore): porção limitada de 

matéria que, por sua forma especial, se presta a um 

determinado uso.  

 

III. Objeto (estátua de mármore): porção limitada de matéria.  
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Assinale: 

 

a) se somente a afirmativa I é correta.  

b) se somente a afirmativa II é correta.  

c) se somente a afirmativa III é correta.  

d) se somente as afirmativas I e II são corretas.  

e) se as afirmativas I, II e III são corretas. 
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2) (UFRPE-PE) Para identificar três líquidos - de densidades 

0,8, 1,0 e 1,2 - o analista dispõe de uma pequena bola de 

densidade = 1,0. Conforme a posição das bolas apresentadas 

no desenho abaixo, podemos afirmar que: 

Fonte: Brainly. 



 
Transformações: Estados Físicos e Fenômenos 

 

a) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 0,8, 1,0 e 1,2.  
b) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 1,2, 0,8 e 1,0.  
c) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 1,0, 0,8 e 1,2.  
d) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 1,2, 1,0 e 0,8.  
e) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 1,0, 1,2 e 0,8. 
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Densidades: 
 

Líquidos        Bolinha 
   0,8               1,0 
   1,0 
   1,2 

   I                II             III 

0,8             1,0           1,2 

Mais denso fica 

embaixo e menos 

denso fica em cima. 
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a) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 0,8, 1,0 e 1,2.  
b) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 1,2, 0,8 e 1,0.  
c) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 1,0, 0,8 e 1,2.  
d) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 1,2, 1,0 e 0,8.  
e) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam 
densidades 1,0, 1,2 e 0,8. 
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3) (UTFPR-PR) Em uma noite de inverno rigoroso uma 

dona de casa estendeu as roupas recém lavadas no varal, 

expostas ao tempo. Pela manhã as roupas congelaram, em 

função do frio intenso. Com a elevação da temperatura no  

decorrer da manhã, começou a pingar água das roupas, 

em seguida elas ficaram apenas úmidas, e elas logo 

estavam secas.  
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Ocorreram nestas roupas, respectivamente, as seguintes 

passagens de estados físicos:  

 

a) solidificação, evaporação e fusão.  

b) solidificação, fusão e evaporação.  

c) fusão, solidificação e evaporação.  

d) fusão, evaporação e solidificação.  

e) evaporação, solidificação e fusão. 
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Em uma noite de inverno rigoroso uma dona de casa estendeu 

as roupas recém lavadas no varal, expostas ao tempo. Pela 

manhã as roupas congelaram, em função do frio intenso. Com a 

elevação da temperatura no decorrer da manhã, começou a 

pingar água das roupas, em seguida elas ficaram apenas 

úmidas, e elas logo estavam secas.  

LÍQUIDO / SÓLIDO = SOLIDIFICAÇÃO 

SÓLIDO / LÍQUIDO = FUSÃO 

LÍQUIDO / GASOSO = EVAPORAÇÃO (VAPORIZAÇÃO) 
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Ocorreram nestas roupas, respectivamente, as seguintes 

passagens de estados físicos:  

 

a) solidificação, evaporação e fusão.  

b) solidificação, fusão e evaporação.  

c) fusão, solidificação e evaporação.  

d) fusão, evaporação e solidificação.  

e) evaporação, solidificação e fusão. 
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FENÔMENO: Tudo o que ocorre com a Matéria. 

 

 

- FENÔMENO QUÍMICO 

 

- FENÔMENO FÍSICO 
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FENÔMENO QUÍMICO 

 

Ocorre transformação da Matéria. 

 

Ex.: reação química 
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FENÔMENO FÍSICO 

 

Não ocorre transformação da Matéria. 

 

 

Ex.: rasgar uma folha de papel 
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Exercício: 

1) (UFG-GO) São transformações químicas:  

 

a) o apodrecimento de um fruto;  

b) a efervescência de um comprimido de sonrisal em 

água;  

c) o escurecimento da superfície de um metal exposta 

ao ar;  
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d) o cozimento de alimentos;  

e) a fermentação da uva;  

f) o derretimento de um picolé de abacaxi.  

                 (fenômeno físico) 


