
 

 

Tarefa 01 – Professor Dimi 

 
1. O que é matéria? Dê 3 exemplos. 
 
2. Qual a diferença entre corpo e objeto? Dê 3 exemplos que relacionem matéria, corpo e 

objeto. 
 

3. 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. 
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. 

 
Assinale a alternativa correta: 
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 

 
4.  Na relação abaixo, identifique matéria, corpo e objeto. 
 

a) madeira:   
b) copo:   
c) cadeira:   

d) vidro: 
e) panela:   
f) alumínio:   
g) tijolo:   
h) pedra: 
i) areia:   
j) água:   

k) mesa:   
l) plástico: 
m) lâmina de zinco:     
n) telha:   
o) cinzeiro: 
p) barra de ferro:  
q) argila: 

 

5. O que são propriedades Gerais da matéria? 
 
6. O que são propriedades Específicas da matéria? 
 
 

7. Qual a diferença entre uma propriedade Geral e outra Específica? 
 
8. Explique de forma detalhada Todas as propriedades Gerais da matéria. 
 
 
9. Explique de forma detalhada Todos os grupos das propriedades Específicas da matéria. 
 

10. Abaixo são citadas quatro propriedades da matéria: 
I. Densidade       

II. Volume 
III. Temperatura de ebulição    
IV. Massa 



 

 

Quais delas correspondem à extensão de espaço e à quantidade de matéria que existe em 

  corpo, respectivamente? 
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e IV. 
d) II e III.    
e) III e IV. 

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

é uma propriedade: 
 

a) específica     

b) genérica    
c) funcional 

d) geral     
e) organoléptica. 

 
12. Qual das propriedades físicas abaixo é específica da matéria? 

a) Cor      
b) Massa    
c) Volume 

d) Ponto de fusão    
e) Temperatura 

 
 
 

 


