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ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA

SÓLIDO VAPORLÍQUIDO

fusão

solidificação condensação

Vaporização

sublimação

• Evaporação

• Ebulição

• Calefação

OBS: USAR RECURSO ALFA
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ABSORVE CALOR  (PROCESSO ENDOTÉRMICO)

LIBERA CALOR (PROCESSO EXOTÉRMICO)

• Sólido: apresenta forma e volume constante.

• Líquido: apresenta forma variável e volume constante.

• Gasoso: apresenta forma e volume variáveis.
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FENÔMENO FÍSICO

SÓLIDO                             LÍQUIDO                       GASOSO

SUBLIMAÇÃO 

FUSÃO

CONDENSAÇÃO

VAPORIZAÇÃO

SOLIDIFICAÇÃO

Estados físicos da matéria

 O fenômeno físico não altera a natureza da matéria
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Passagem do est. Sólido 

para o est. Líquido.

OS PROCESSO DE MUDANÇAS
Fusão (derreter)

Passagem do est. líquido 

para o est. Sólido.

Solidificação (congelar)

OBS:USAR RECURSO CROMA 

NAS DUAS IMAGENS
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•Evaporação:

é lenta ocorre a temperatura ambiente;

•Ebulição: 

é rápida e violenta e ocorre com o 

fornecimento de calor;

•Calefação:

borrifação de um líquido em chapa aquecida.

OS PROCESSOS DE 
MUDANÇAS

Passagem do est. Líquido para 

o est. Gasoso.

Vaporização (ferver)
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Sólido Líquido Gasoso 

Forma Própria Do recipiente Do recipiente 

Volume Constante Constante Variável 

Arranjo das 
moléculas 

Ordenadas, muito 
próximas 

Desordenadas 
próximas 

Muito desordenadas 
muito distante

Agregação Muito forte Forte Praticamente nenhuma

Movimento Pouco liberdade Relativa liberdade Grande liberdade

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS DOS ESTADOS FÍSICOS
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A matéria pode ser encontrada em três estados físicos 

SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO 

Possui forma e volume fixos

A força de atração é maior 

que a força de repulsão entre 

suas moléculas

Possui forma variável 

e volume fixo

A força de atração é 

aproximadamente 

igual à força de 

repulsão entre suas 

moléculas

Possui forma e volume 

variáveis

A força de atração é 

menor que a força de 

repulsão entre suas 

moléculas 
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1) Podemos classificar, como processo endotérmico e

exotérmico, respectivamente, as mudanças de estado:

a)  liquefação e solidificação.

b)  condensação e sublimação.

c)  solidificação e evaporação.

d)  fusão e liquefação.

e)  evaporação e fusão.

EXERCÍCIOS DE CLASSE
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FICOU PARA CASA


