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1. Explicação e representação de reações químicas
1.2. Os estados físicos e a agregação corpuscular

Responde às seguintes questões consultando o teu manual. [Págs. 21-25]

1.  Os estados físicos da matéria podem ser caracterizados microscopicamente. Indica as 
características em falta, escrevendo-as nos espaços correspondentes. [Pág. 21]

Estado sólido Estado líquido Estado gasoso

• Forças de 
•  Pequena liberdade de 

movimento
•  Unidades estruturais 

•  Forças de  

• Alguma liberdade de movimento
•  Unidades estruturais  

• Forças de 
• 
•  Unidades estruturais  

  
 

2.  Completa o texto seguinte utilizando as palavras que se encontram dentro do retângulo. [Pág. 22]

forças
estruturais
menor

corpúsculos
organização
matéria

agregação
maior
volume

  “Os estados físicos da  dependem do modo de  das 
unidades . Assim, quanto maiores são as  de ligação entre os 
corpúsculos,  é a sua liberdade de movimento e  é a sua 

. É esta organização dos  que vai condicionar também a 
forma e o  do material.”

3.  Completa os esquemas com o nome das mudanças de estado que ocorrem. Em caso de 
dúvida, consulta a figura 26 do manual. [Pág. 22]
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4.  Completa o texto seguinte. [Pág. 23]

 “Quando se aquece uma substância, 

5.  No retângulo seguinte estão “fragmentos” de uma frase. Coloca-os na sequência correta de 
forma a reconstituíres essa frase. [Pág. 23]

tornam-se mais fortes e Os corpúsculos passam a ter
a sua organização torna-se maior.” a agitação dos corpúsculos
passa a ser menor. As forças de ligação entre eles
“Quando se arrefece uma substância, menor liberdade de movimento.

6.  A intensidade da força exercida por um gás, por unidade de área, na superfície do recipiente 
onde o gás está contido, designa-se por pressão do gás. 

 Seleciona com um X a opção que te permite calcular a pressão de um gás. [Pág. 23]

  (A) F = P
A

   (B)  P = F * A   (C)  P = F
A

   (D)  P = A
F

 

7.  Em cada uma das seguintes frases, indica qual dos termos alternativos torna a frase correta. 
[Págs. 24 e 25]

 (A)  A temperatura constante, o volume de uma dada quantidade de gás aumenta quando a 
pressão do gás diminui/aumenta. 

 (B)  A pressão constante, o volume de uma dada quantidade de gás aumenta quando a 
temperatura do gás diminui/aumenta. 

 (C)  A volume constante, a pressão de uma dada quantidade de gás aumenta quando a 
temperatura do gás diminui/aumenta. 

8.  Classifica de verdadeira(V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações. [Págs. 22 a 25]

  (A)  Os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, diferem na liberdade de 
movimento e proximidade entre os corpúsculos que os constituem.

  (B)  As mudanças de estado físico ocorrem quando se dão alterações na forma de 
agregação das unidades estruturais.

  (C)  Quando se comprime um gás que se encontra dentro de um recipiente fechado, os 
corpúsculos que o constituem diminuem de tamanho.

  (D)  Um aumento de temperatura de um gás corresponde a um aumento da agitação dos 
corpúsculos desse gás. 


