
 

 

 
Atividade 6º ano - T.21 

 
01. Densidade é uma propriedade definida pela relação:  

a) massa/pressão.      
b) pressão/temperatura.  
c) massa/volume.      
d) pressão/volume.  
e) massa/temperatura.  

 
02. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é 

projetado violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade geral da matéria denominada:  
a) densidade.    
b) inércia.     
c) impenetrabilidade.  
d) volume.     
e) elasticidade.  

 
03.  A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo 

tempo, denominamos:  
a) porosidade.    
b) impenetrabilidade.    
c) extensão.  
d) densidade.    
e) inércia.  

 
04. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 °C. Podemos afirmar que esta é uma 

propriedade:  
a) específica.     
b) geral.     
c) genérica.  
d) organoléptica.     
e) funcional. 

 
05. São propriedades gerais da matéria:  

a) estado físico, sabor e cor.    
b) ponto de fusão, cor e inércia.  
c) elasticidade, inércia e divisibilidade.      
d) densidade, cor e impenetrabilidade.  
c) solubilidade, divisibilidade e densidade. 

 
Com base nas propriedades abaixo, responda às questões de 6 a 10.  

 
O cloreto de sódio (NaCℓ), substância pura composta apresenta-se:  
I. sólido.  
II. cristalizado no sistema cúbico com faces centradas.  
III. branco.  
IV. com ponto de fusão a 800,4 °C.  
V. com ponto de ebulição a 1413 °C.  
VI. com solubilidade de 357 g/L a 25 °C.  
VII. com sabor salgado.  
VIII. inodoro. 
IX. em água, dá solução neutra.  
X. no estado sólido reage com ácido sulfúrico concentrado, produzindo gás clorídrico.  
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06. São propriedades gerais:  
a) somente I, III e VIII.      
b) somente I e X.  
c) somente II, IV e VI.      
d) nenhuma das citadas.  
e) somente III, V e VII.  

 
07. São propriedades específicas:  

a) somente I, III e VIII      
b) somente I e X.  
c) somente II, IV e VI.      
d) todas as citadas.  
e) somente III, V e VII.  

 
08. São propriedades específicas físicas:  

a) I, II e III.     
b) I, VII e X.     
c) IV, V e VI.  
d) IX e X.     
e) VII, VIII e IX.  

 
09. São propriedades específicas organolépticas:  

a) I, III, VII e VIII.     
b) II, IV, VI, VII e X.  
c) II, III, IV, V e VI.     
d) nenhuma das citadas.  
e) VI, VII, VIII e IX.  

 
10. São propriedades específicas químicas:  

a) VII, VIII e IX.          
b) IX e X.     
c) II, III, IV, V e VI.  
d) nenhuma das citadas.        
e) II, IV, VI, VII e X. 

 
 


