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Mudanças de estado físico 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 7 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, os objetivos estão relacionados ao estudo dos três principais estados 

físicos da matéria com enfoque submicroscópico, ou seja, no campo dos átomos e das moléculas que 

constituem as substâncias, de modo que os estudantes possam compreender que essas estruturas 

submicroscópicas apresentam diferentes comportamentos quando recebem ou perdem energia 

térmica ou são submetidas a pressão, processos que impactam diretamente sua forma macroscópica. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Relacionar o comportamento dos átomos e das moléculas nos diferentes estados físicos 
da matéria. 

• Compreender que a temperatura e a pressão são fatores que podem mudar o estado físico 
da matéria. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

Competências 

Gerais 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Específicas 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Estrutura da matéria 
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas 
transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Constituição da matéria 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: inicialmente em suas carteiras, que estarão organizadas em fileiras, e, em um segundo 

momento, organizados em três grupos. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz de duas cores (vermelho ou rosa e branco), palitos de madeira (palito 

para churrasco ou de dente), adesivos circulares coloridos ou massa de modelar (escolher apenas duas cores para toda a 

sala: vermelha e branca), fita adesiva dupla face, pinceis atômicos e folhas de cartolina, de papel pardo ou de sulfite. 

Atividade 1: Conhecendo os átomos e as moléculas (15 minutos) 

Inicie a aula questionando os estudantes se eles sabem ou supõem de que os objetos são 

formados. Apresente como exemplo objetos próximos a eles, como cadeira, roupa, lápis, quadro, chão 

etc. É provável que os estudantes mencionem aspectos relacionados ao campo macroscópico (da 

observação), dizendo que os objetos são constituídos de madeira, algodão, grafite, cimento, plástico, 

vidro etc. Após as inferências da turma, destaque que os objetos que nos cercam realmente são 

confeccionados por esses materiais, mas que os materiais, por sua vez, possuem uma constituição 

ainda mais específica: são compostos de unidades chamadas átomos.  

Neste momento, explique a etimologia da palavra átomo, cuja origem é grega: a é um prefixo 

de negação, significando, portanto, “não”, e –tomo significa “divisão”, o que dá origem ao significado 

“não se divide”. Mencione que a nomenclatura das unidades que constituem os diferentes materiais 

foi criada por filósofos gregos que consideravam que toda a matéria era constituída de partes bem 

pequenas, as quais, a partir de um momento, não podiam mais ser divididas. Por fim, destaque que os 

átomos, sejam iguais ou diferentes, podem se ligar uns aos outros em diversas combinações, como as 

moléculas, dando origem às substâncias. 

Após essas conceituações, lembre aos estudantes que tais estruturas não são visíveis a olho 

nu e que, por isso, são representadas por modelos. Para ilustrar como os átomos e as moléculas são 

representados, desenhe no quadro uma molécula constituída de átomos iguais e uma outra formada 

por átomos diferentes. Por exemplo, represente o gás que o ser humano utiliza na respiração, o gás 

oxigênio (O2), e a molécula de água (H2O). Para isso, primeiramente desenhe no quadro a molécula do 

gás oxigênio fazendo duas esferas do mesmo tamanho na cor vermelha (ou rosa, no caso do uso de 

giz) unidas por dois traços em branco. Depois, ilustre a molécula de água desenhando duas esferas 

brancas (do mesmo tamanho) ligadas por traços em branco a uma esfera vermelha (ou rosa, no caso 

do uso de giz) de proporção um pouco maior, conforme sugestão a seguir: 
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Representação de uma molécula de gás oxigênio.  

Avits Estudio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Representação de uma molécula de água. 

Com as representações no quadro, explique que uma molécula de gás oxigênio é formada por 

dois átomos de um mesmo elemento químico – oxigênio (esfera vermelha) –, enquanto uma molécula 

de água é formada por dois átomos do elemento hidrogênio (esfera branca) e um átomo do elemento 

químico oxigênio (esfera vermelha). Complemente explicando que os bastões ou hastes representam 

as ligações entre os átomos que constituem uma molécula. É importante salientar que a representação 

do átomo de oxigênio na molécula de água é igual à usada na molécula do gás oxigênio para que os 

estudantes percebam a lógica e façam as conexões conceituais necessárias e indispensáveis para a 

construção cognitiva dos modelos representativos. 

Outra possibilidade é realizar as representações das moléculas com massa de modelar e palitos 

de dente, ou ainda com esferas de isopor e palitos de churrasco. 

Atividade 2: Representando a molécula de água em diferentes estados físicos (30 minutos) 

Concluída a apresentação das unidades submicroscópicas da matéria, proponha aos 

estudantes que pensem sobre como as moléculas da água estão organizadas nos três estados físicos. 

Assim, pergunte se consideram que os átomos que formam a água se alteram conforme se altera seu 

estado físico. É provável que alguns estudantes mencionem que sim, porque a água muda seu aspecto 

macroscópico (sólido, líquido e gasoso), e outros digam que não, porque, mesmo alterando sua forma, 
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a água continua sendo água. Assim, após as concepções dos estudantes, oriente que a água não muda 

sua composição, apesar de alterar seu estado físico, e exemplifique citando outras substâncias que 

estão presentes em atividades do nosso cotidiano que passam por outros processos de transformação 

física, como o ato de cortar uma folha de papel sulfite (os pedaços menores continuam sendo papel 

sulfite), a transformação de tábuas de madeira em uma mesa ou cadeira, ou pratos ou copos de 

cerâmica que se quebram (e continuam a ser cerâmica). 

Em seguida, solicite aos estudantes que se organizem em três grupos, para que cada um 

proponha a representação da organização das moléculas de água em um dos seus três estados físicos. 

Para essa representação, é possível usar adesivos circulares coloridos, massa de modelar com palitos 

de dente ou esferas de isopor com palito de churrasco. Considerando o material disponível, distribua 

folhas de papel sulfite ou uma cartolina para os grupos utilizarem como suporte para seus modelos. 

Após a organização dos grupos, para auxiliar os estudantes, informe que, em um copo de água, 

seja de água retirada de um rio ou da água que sai da torneira, por exemplo, existe uma infinidade de 

moléculas de água juntas. Assim, eles deverão representar como várias moléculas estão organizadas 

em cada um dos três estados físicos. Para isso, será necessário que cada grupo construa modelos de, 

no mínimo, cinco moléculas de água. 

Durante as produções dos grupos, auxilie-os a resolver eventuais dúvidas. 

 

Aula 2 – Analisando os estados físicos da água com enfoque submicroscópico 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: giz de duas cores (nas cores vermelho ou rosa e branco), quadro de giz, fita crepe e as 

apresentações desenvolvidas pelos grupos na aula anterior. 

Inicie a aula solicitando aos estudantes que fixem no quadro, com fita adesiva, suas propostas 

de representação das moléculas de água em três estados físicos desenvolvidas na aula anterior, ou as 

exponham sobre a mesa do professor, caso estas tenham sido confeccionadas com massa de modelar, 

por exemplo. 

Em seguida, solicite aos estudantes que se organizem em um semicírculo, deixando livre o 

centro da sala de aula. Informe que será realizada uma dinâmica para ilustrar a organização das 

moléculas de uma substância qualquer em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Estudantes 

voluntários representarão as moléculas. 

Com os estudantes organizados, trace, no piso da sala, um quadrado usando fita crepe, de 

modo que, nesse espaço delimitado, cinco estudantes possam ficar bem próximos. Definido tal espaço, 

peça à turma que cinco estudantes se voluntariem para participar da representação. Os cinco 

estudantes voluntários devem se colocar no espaço delimitado no chão. Posteriormente, proponha a 
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eles que se movimentem dentro do espaço marcado. Sob tal formação, é esperado que eles 

permaneçam basicamente na mesma posição, realizando apenas movimentos relativos à agitação.  

Após a primeira representação, solicite a opinião deles, perguntando qual estado físico da 

matéria eles acreditam que foi ilustrado. Considerando as concepções dos estudantes, informe que foi 

demonstrado o comportamento das moléculas no estado sólido, destacando que elas estão 

organizadas e que apresentam apenas movimento de vibração, pois não há espaço para se deslocarem. 

Com os mesmos cinco estudantes ainda no espaço demarcado, providencie outra marcação, 

agora maior, e retire a marcação inicial, solicitando aos estudantes que se movimentem dentro do 

novo espaço. Promova o mesmo questionamento sobre que estado físico foi representado no segundo 

momento. Considerando as inferências dos estudantes, informe que agora foram representadas as 

moléculas no estado líquido, sendo que elas apresentam deslocamento por haver maior espaço e que 

o contato entre elas já é menor do que no estado anterior. 

Por fim, remova a fita de marcação e solicite aos cinco estudantes que percorram o espaço 

central da sala, caminhando rapidamente. Após essa demonstração, informe a eles que essa última 

encenação representa as moléculas das substâncias no estado gasoso, no qual se movimentam rápida 

e caoticamente, havendo pouco contato entre uma molécula e outra, devido ao espaço maior.  

Após a dinâmica, retome a explicação fazendo, no quadro, uma ilustração da organização das 

moléculas da água nos seus três estados físicos, por exemplo, deste modo: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Nesse contexto, considerando a dinâmica e o modelo representativo do quadro, retome com 

os estudantes a análise das produções realizadas na aula anterior. De acordo com as propostas 

desenvolvidas, faça as devidas correções e/ou reforce as conceituações acerca da organização das 

moléculas nos três estados físicos vistos durante a aula. 

 

Aula 3 – As mudanças de estado físico da água e suas implicações 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: inicialmente em suas carteiras, organizadas em fileiras, e, em um segundo momento, 

organizados em grupos de 4 participantes. 

Recursos e/ou material necessário: giz, quadro de giz, figuras do ciclo da água, canetas coloridas. 
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Atividade 1 – A energia nas transformações de estado (15 minutos) 

Inicie a aula retomando com a turma a dinâmica realizada na aula anterior, destacando a 

energia das moléculas nos três estados físicos da matéria. Assim, pergunte para os estudantes sobre a 

agitação das moléculas no estado gasoso. É esperado que eles reconheçam que as moléculas nesse 

estado apresentam grande agitação. A partir das inferências dos estudantes, explique que essa 

agitação é causada pela energia que as moléculas apresentam. Ainda nesse contexto, questione-os a 

respeito da representação das moléculas no estado sólido. Espera-se que eles lembrem que as 

moléculas estavam agrupadas com grande proximidade e com apenas movimento de vibração. Cite 

que a organização das moléculas no estado sólido somente é possível porque as moléculas apresentam 

pouca energia, ficando praticamente em estado estacionário, o que permite maior contato umas com 

as outras. Em seguida, relembre a representação do estado líquido, na qual as moléculas tinham mais 

agitação e, portanto, mais energia que as moléculas do estado sólido, mas menor desordem e energia 

que as moléculas do estado gasoso. 

Após a análise coletiva, pergunte aos estudantes qual fator eles reconhecem como comum e 

determinante para os três estados físicos da matéria. Conduza a discussão de forma que fique claro 

que a quantidade de energia (maior ou menor) das moléculas é o que determina a organização delas. 

Dessa forma, mencione que a energia e, portanto, a movimentação das moléculas, podem aumentar 

ou diminuir conforme a variação de temperatura do ambiente e, com isso, a matéria pode mudar de 

um estado físico para outro.  

Para ilustrar essa afirmação, cite alguns exemplos do cotidiano. Por exemplo, quando 

cozinhamos, a água líquida se transforma em vapor com o aumento da temperatura na panela, pois o 

aquecimento fornece energia para as moléculas de água, o que aumenta sua agitação. Apresente 

também o exemplo da formação dos cubos de gelo, dizendo que a água líquida, ao ser colocada no 

congelador, perde energia, e, dessa forma, seu grau de agitação diminui ao ponto em que as moléculas 

de água ficam mais próximas e organizadas, atingindo o estado sólido. Destaque que nos dois 

exemplos as substâncias continuam as mesmas, mas suas moléculas se encontram mais afastadas ou 

mais próximas umas das outras. 

Concluída essa explicação, esquematize os conceitos tratados da seguinte forma, no quadro: 

 

Atividade 2 – Transformações de estado na natureza (30 minutos) 

No segundo momento da aula, proponha aos estudantes que se organizem em grupos de 

quatro integrantes e distribua ilustrações do ciclo da água, como a disponível em 

<http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico> (acesso em: 

17 nov. 2018), com espaços para legendas de identificação dos estados físicos da água. Solicite aos 

estudantes que indiquem o nome da transformação de estado físico que ocorre em cada momento do 

ciclo e que representem no caderno as moléculas de água em cada um dos estados físicos 
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representados, indicando se as moléculas precisam de mais energia ou menos energia para mudar de 

estado físico em cada uma das situações. 

Ao final da aula, solicite uma pesquisa para a próxima aula a respeito do funcionamento da 

panela de pressão para o cozimento dos alimentos. Os resultados da pesquisa devem ser registrados 

nos cadernos. 

 

Aula 4 – É possível ferver a água sem fogo? 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou laboratório. 

Organização dos estudantes: em um semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: seringa comum descartável de 20 mL (com êmbolo e sem agulha), água morna (cerca 

de 40 °C a 50 °C), papel toalha ou similar para forrar a mesa do professor, quadro de giz, giz. 

Atividade 1 – Retomando as transformações de estado na natureza (15 minutos) 

Inicie a aula recordando com a turma o ciclo da água na natureza, reforçando os seguintes 

conceitos, aplicando-os à substância água: 

• Vaporização: é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Pode ocorrer sob duas 
formas:   

• evaporação: passagem contínua à temperatura ambiente, como ocorre em rios, lagos 
etc.; 

• ebulição: passagem rápida, devido ao aumento de temperatura, ao se ferver a água, 
por exemplo. 

• Transpiração: perda de água sob a forma de vapor pela atividade fisiológica de seres vivos, 
especialmente animais e plantas. 

• Evapotranspiração: termo utilizado para reunir toda a vaporização e transpiração em um 
determinado sistema ou localidade, servindo de índice para classificação de clima, pois 
reúne em um só índice as variáveis intervenientes no clima, especialmente temperatura, 
pressão e ventos. Uma evapotranspiração alta significa clima úmido; evapotranspiração 
baixa indica um clima árido; as duas possibilidades intermediárias (com evapotranspiração 
média) indicam semiúmido e semiárido.  

• Condensação é a passagem do estado gasoso, em que a água se apresenta como vapor, 
para o estado líquido. É um processo que favorece a formação das nuvens, pois o vapor de 
água, ao ser resfriado, condensa-se sob a forma de gotas de água. As nuvens estão, 
portanto, no estado líquido.  

• Precipitação é o processo que ocorre quando as gotas de água presentes nas nuvens caem 
sob a forma de chuva (líquida) ou de neve (gelo).  

• Fusão é o processo que ocorre no degelo – por exemplo, nos picos das altas montanhas e 
nas geleiras – quando a água passa do estado sólido (gelo) para o estado líquido. 
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Em seguida, ilustre as moléculas de água nos três estados físicos, indicando a energia 

(absorvida ou dissipada) envolvida nos processos de transformação. 

Atividade 2 – A influência da pressão na mudança de estado físico (30 minutos) 

Após o momento de retomada, chame a atenção dos estudantes para o fato de que o aumento 

da temperatura favorece a mudança do estado líquido para o gasoso, mas que essa transformação 

também ocorre por influência da pressão. Neste momento, retome o conceito de pressão atmosférica 

e, com o auxílio da tabela a seguir, explique aos estudantes que, conforme a altitude aumenta, a 

quantidade de gases presentes na atmosfera diminui e, com isso, menor será a temperatura necessária 

para que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Nesse sentido, comente o caso do 

monte Everest, no qual o ar é muito rarefeito, com uma quantidade ínfima de gases, e a pressão é 

extremamente baixa, a tal ponto que a água ferve a temperatura em torno de 72 oC.  

Apresente, então, a tabela abaixo, que informa a pressão atmosférica e a temperatura de 

fervura da água em algumas localidades.   

Localidade Altitude em relação 
ao nível do mar (m) 

Pressão atmosférica 
(mm de 

mercúrio/atm) 

Temperatura 
aproximada de fervura 

da água (°C) 

Rio de Janeiro 0 760 100 

São Paulo 750 700 97 

Campos do Jordão 1.628 610 95 

La Paz (Bolívia) 3.636 510 88 

Monte Everest (Ásia) 8.848 230 72 

 

Proponha aos estudantes um questionamento a respeito de como poderiam cozinhar os 

alimentos no monte Everest, por exemplo. Solicite que considerem os dados obtidos em suas 

pesquisas acerca do funcionamento da panela de pressão.  

Dessa forma, espera-se que os estudantes possam explicar que o vapor formado é mantido 

dentro da panela de pressão, já que esta é vedada, o que causa aumento da pressão interna. A partir 

do momento em que a pressão interna aumenta, o ponto de ebulição da água também aumenta, o 

que permite o cozimento mais rápido do alimento. 

Assim, para ilustrar o funcionamento da panela de pressão, realize um experimento  

demonstrativo, de acordo com o seguinte procedimento: 

1. Em uma seringa comum de plástico, sem a agulha, coloque um pouco (cerca de um quinto 
do volume da seringa) de água morna (cerca de 40 °C), mergulhando a ponta da seringa 
no conteúdo do recipiente que contém a água e puxando o êmbolo. 

2. Já com a água morna, posicione a seringa na vertical, de modo que a extremidade fina 
(ponta) da seringa fique voltada para cima.  

3. Retire todo o ar da seringa, dando algumas batidinhas na parte externa da seringa. 
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4. Tampe, com o dedo indicador, a extremidade fina (ponta) da seringa. 

5. Ainda com o dedo vedando a ponta da seringa, puxe o êmbolo para baixo, com segurança 
e suavidade, e observe a ebulição da água (formação de bolhas). 

É importante todos os estudantes observarem o experimento, verificando que a água ferveu 

dentro da seringa. Solicite que elaborem uma explicação para o fenômeno observado. Espera-se que 

os estudantes tenham compreendido e expliquem que a água entrou em ebulição porque ocorreu a 

diminuição da pressão interna da seringa. A partir dessa observação, sistematize as inferências dos 

estudantes a respeito do experimento, explicando que, ao puxar o êmbolo, o volume interno 

aumentou, mas a quantidade total de água permaneceu a mesma. Assim, como o volume interno 

aumentou, a pressão diminuiu e, consequentemente, a energia das moléculas foi suficiente para que 

a mudança de estado físico (líquido para gasoso) se iniciasse.  

Caso seja possível, realize o mesmo experimento demonstrativo utilizando etanol (álcool 

etílico comum), pois a ebulição será muito mais rápida que a da água.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática, considerando o desenvolvimento individual de cada um dos 

estudantes. 

Com base nas atividades realizadas, nas inferências e discussões envolvendo o assunto, 

espera-se que os estudantes sejam capazes de reconhecer que as substâncias são constituídas de 

átomos e moléculas, e que essas estruturas apresentam comportamentos diferenciados quanto ao 

espaçamento e à agitação, o que caracteriza seu estado físico (aulas 1 e 2). Em um segundo momento, 

é esperado que os estudantes consigam compreender que as mudanças de estado acontecem quando 

as moléculas recebem ou cedem energia, ou seja, ocorre variação de temperatura, bem como com a 

alteração da pressão (aulas 3 e 4). 

Como forma de autoavaliação, os estudantes poderão responder aos seguintes 

questionamentos: 

• De que modo eu diferencio moléculas de átomos? 

• O que eu compreendi a respeito da diferença de organização das moléculas nos três 
estados da matéria? 

• De que maneira eu explicaria o efeito da altitude em relação à temperatura de fervura da 
água?  
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia a afirmação abaixo e, a seguir, assinale a alternativa que possui os termos que preenchem 
correta e respectivamente as lacunas. 

Dos três estados físicos da matéria, o que possui menor energia cinética (de movimentação) é o 
estado ____, cuja característica é apresentar ____espaçamento entre as moléculas.  

a) sólido – maior. 

b) líquido – menor. 

c) gasoso – maior. 

d) sólido – menor. 

2. A cidade de Guaramiranga, no estado do Ceará, é chamada de “Cidade Jardim” ou “Cidade das 
Flores”. Tais títulos são atribuídos à cidade pela sua geografia diferenciada: mesmo localizada na 
região Nordeste do Brasil, o município se destaca como destino turístico pelo clima serrano ao 
longo de todo o ano, sendo um dos municípios com menor média anual de temperatura da região 
Nordeste, com temperaturas que variam entre 16 oC e 25 oC. Há registros feitos durante o mês de 
julho de temperaturas de até 10 oC. Em virtude disso, Guaramiranga também é conhecida como a 
“Suíça Cearense”. 

A cidade está localizada a 110 km de Fortaleza, capital do estado, e seu ponto mais alto, o Maciço 
de Baturité, está, aproximadamente, a 1.200 m acima do nível do mar. Guaramiranga é o menor 
município do Ceará, com cerca de 4.200 habitantes.    

De acordo com as informações apresentadas e com base nos conceitos estudados, responda às 
questões a seguir.  

a) Ao nível do mar, a água ferve a 100 oC. Considerando a altitude do Maciço de Baturité, no 

qual está localizado o município de Guaramiranga, o que ocorre com a temperatura de 

fervura da água? Explique brevemente. 

b) Mário, um dos moradores de Guaramiranga, cozinha feijão para o almoço. Como de 

costume, utiliza uma panela de pressão com o propósito de reduzir o tempo de cozimento 

desse alimento. Explique brevemente a razão pela qual o tempo de cozimento do feijão, de 

acordo com o modo de preparo que Mário utiliza, será mais rápido. 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa d. O estado sólido é caracterizado pelo pouco espaço entre as moléculas, que 
executam movimentos vibratórios com pouco grau de agitação. Devido a isso, a organização de 
suas moléculas é grande. 
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2.  
a) Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica, portanto, em locais altos teremos 

menor quantidade de gases presentes na atmosfera e o espaço entre eles será maior. Sob 

essas condições, a temperatura de fervura da água será menor.  

b) Durante o cozimento do feijão, a pressão interna da panela de pressão aumenta à medida 

que todo o sistema aquece, em função do calor que recebe da chama do fogo. O vapor de 

água produzido continua acumulado no interior da panela. Desse modo, a água não entra em 

ebulição em 100 oC, mas, sim, em temperaturas mais elevadas, o que permite o cozimento do 

alimento mais rapidamente se comparado com o tempo de cozimento em uma panela 

comum, ou seja, sem a pressão. 


