
 

 

01. O que é matéria? Dê 3 exemplos. 
É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplos: madeira, ferro, alumínio. 

 
02. Qual a diferença entre corpo e objeto? Dê 3 exemplos que relacionem matéria, corpo e objeto. 

Corpo é uma matéria que pode ter dimensões limitadas, se o corpo possui finalidade específica é chamado 
de objeto. Exemplos: árvore-tronco-mesa, ferro-barra de ferro-panela, vidro-caco de vidro-copo. 

 
03. 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 
Resposta: a 

 
04. 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: 
 
a) madeira: matéria   b) copo: objeto   c) cadeira: objeto d) vidro: matéria 
e) panela: objeto    f) alumínio: matéria g) tijolo: objeto  h) pedra: corpo 
i) areia: matéria   j) água: matéria  k) mesa: objeto l) plástico: matéria 
m) lâmina de zinco: corpo n) telha: objeto   o) cinzeiro: objeto p) barra de ferro: corpo 
q) argila: matéria 

 
05. O que são propriedades Gerais da matéria? 

São aquelas propriedades comuns, ou seja, inerentes a todo o tipo de matéria.  
 
06. O que são propriedades Específicas da matéria? 

São aquelas propriedades que podem ser utilizadas na identificação da matéria, ou seja, pertencem a um 
determinado grupo de sustâncias químicas. 

 
07. Qual a diferença entre uma propriedade Geral e outra Específica? 

As propriedades gerais da matéria são aquelas comuns a todas as substancias químicas, enquanto as 
propriedades específicas podem ser usadas para a identificação da matéria. Em vários casos é necessário 
duas ou mais propriedades para identificar a matéria.  

 

08. Explique de forma detalhada Todas as propriedades Gerais da matéria. 
EXTENSÃO → é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, isto é, toda matéria 

ocupa um lugar no espaço que corresponde ao seu volume (L ou m3). 
MASSA → é a quantidade de matéria que forma um corpo. A massa tem como unidade principal o 

quilograma (kg). 
INÉRCIA → é a tendência natural que os corpos têm de manter seu estado de repouso ou de movimento 

numa trajetória reta. A medida da inércia de um corpo corresponde à de sua massa. Assim, quanto maior a 

massa de um corpo, maior será a sua inércia (apresenta maior resistência à mudança do seu estado de 
repouso ou de movimento).  
IMPENETRABILIDADE → é a propriedade que os corpos têm de não poder ocupar um mesmo lugar no 

espaço ao mesmo tempo. 
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COMPRESSIBILIDADE → é a propriedade que os corpos possuem de terem seu volume reduzido quando 

submetido a determinada pressão. Isto ocorre porque a pressão diminui os espaços existentes entre as 
partículas constituintes do corpo. 
ELASTICIDADE é a propriedade que um corpo tem de voltar a sua forma inicial, cessada a força a que 
estava submetido. 
INDESTRUTIBILIDADE → é a propriedade que a matéria possui de não poder ser criada nem destruída, 

apenas ser transformada. Esta propriedade constitui um dos princípios básicos da química, ciência que 

estuda as transformações das substâncias. 
 
09. Explique de forma detalhada Todos os grupos das propriedades Específicas da matéria. 

ORGANOLÉPTICAS → são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos: 

Cor, sabor, brilho, odor, cheiro, visão, textura etc. 
QUÍMICAS → são aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. Vale destacar a combustão, a 

hidrólise e a reatividade. 
FÍSICAS → são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. As 

mais importantes são: Ponto de fusão, ebulição, solidificação e condensação. Também destacamos a 
solubilidade, a densidade e a condutibilidade. 

 
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 um corpo, 
respectivamente? 

a) I e II.   b) I e III.   c) II e IV.   d) II e III.   e) III e IV. 
Resposta: c 

 
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. 

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

a) Cor      b) Massa   c) Volume 
d) Ponto de fusão   e) Temperatura 
Resposta: d 

 
 
 
 


