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MATÉRIA : é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar 

no espaço

CORPO : é uma porção limitada de matéria

OBJETO : é um corpo com uma finalidade específica

Exemplos:

 A madeira, o vidro e o ferro são matérias.

 Um pedaço de madeira, um caco de vidro, uma barra de 

ferro são corpos.

 Uma cadeira de madeira, um copo de vidro, um balanço de 

ferro são objetos.



PROPRIEDADES DA  MATÉRIA

FÍSICAS : São características da matéria determinadas de

forma experimental. Uma maneira fácil de distinguir é lembrar

que elas têm unidades. Exs: densidade, PF, Peb, Solubilidade,

Índice de refração

QUÍMICAS: São características que uma matéria apresenta 

de se transformar em outra, em um processo denominado 

de fenômeno químico . Exs: eletronegatividade, efervescência, 

explosividade, corrosão 

ORGANOLÉPTICAS: São características da matéria 

medidas através dos nossos sentidos físicos : visão, sabor, 

cheiro,...

FUNCIONAIS: São propriedades características da função 

inorgânica a qual o composto pertence. Exs: todo ácido tem 

sabor amargo, toda base tem sabor adstringente

 GERAIS: São as características que toda matéria apresenta,

independentemente do seu estado físico (sólido, líquido ou

gasoso).

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fenomenos-fisicos-quimicos.htm
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/quimica/estados-fisicos-materia.htm&sa=U&ved=0ahUKEwjqjJm18onNAhXFHB4KHVcaBZkQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHgfQJi2qvYIPkDUz6E2L8lzSxW5A


As propriedades físicas podem ser intensivas e

extensivas. As intensivas não dependem da

quantidade da amostra, já as extensivas dependem da

quantidade de material.





CONSTITUIÇÃO DA  MATÉRIA

 a matéria é constituída de átomos, que podem por sua vez se 

agruparem formando as moléculas

Ex: na figura temos átomos de hidrogênio (H) e de oxigênio (O) 

que se agrupam ( se ligam ) formando moléculas de água (H2O).

Resumindo:

Átomo é a unidade estrutural da matéria.

Molécula é a menor porção de uma substância que ainda

conserva as propriedades dessa substância



 Enquanto um átomo caracteriza um elemento uma molécula

caracteriza uma substância na Química

Substância Química : é uma porção de matéria que tem

propriedades bem definidas e que lhe são característica.

Ouro

ELEMENTOS

Cl2

P4

Au

Na

Pb



ABUNDÂNCIA DE ELEMENTOS EM ALGUNS SISTEMAS



CONSTITUIÇÃO DA  MATÉRIA ( cont.)

 As moléculas podem constituir 2 tipos de

sistemas: substância pura e mistura

 Substância pura: é o sistema constituído por

moléculas todas iguais entre si.

 Mistura : é o sistema constituído por moléculas

diferentes entre si.

 NOTA : Na natureza a quase totalidade dos

sistemas são Misturas.

Ex: até o ouro 24K que é a forma mais pura

considerada desse metal apresenta 99% de pureza



As substâncias puras podem ser classificadas em substâncias simples e 

compostas de acordo com o tipo de elemento que as constitui.

a) Substâncias simples

São aquelas cujas moléculas são formadas apenas por um único tipo

de elemento químico. Os átomos dos elementos podem aparecer na forma

isolada, sendo substâncias monoatômicas, ou formar moléculas diatômicas e

triatômicas. Exemplos:

Monoatômicas: é o caso do gás hélio (He), um gás nobre que aparece

isolado na natureza, e também do ferro (Fe) e do alumínio (Al), que

são metais.

•Diatômicas: o gás oxigênio presente no ar atmosférico é constituído por

moléculas formadas cada uma por dois átomos de oxigênio, O2, e as

moléculas de gás hidrogênio são formadas por dois átomos de hidrogênio,

H2;

•Triatômicas: o gás ozônio é formado por três átomos de oxigênio, O3.

b) Substâncias compostas

São aquelas cujas moléculas, ou aglomerados iônicos, são formados por

dois ou mais elementos químicos ou íons. A água, o álcool e o cloreto de

sódio, são todos classificados como substâncias compostas ou compostos

químicos.

Exemplos: dióxido de carbono (CO2), monóxido de

carbono (CO), metano (CH4) ,amônia (NH3) , NaCl (cloreto de sódio).

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/substancias-simples-compostas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/elemento-quimico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/gases-nobres.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ferro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/aluminio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/metais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/gas-ozonio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/substancias-simples-compostas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/ions.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/dioxido-carbono.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/monoxido-carbono.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/metano.htm


RECONHECIMENTO DOS SISTEMAS

a) Através da estrutura molecular do sistema

I II III IV

I =

II =

III =

IV =

Ex: Classifique os sistemas abaixo como substância pura ou mistura, se são 

substâncias simples ou composta e no caso de mistura quantos componentes



RESOLUÇÃO:

I = substância pura e simples

II = substância pura e simples

III = substância pura e composta

IV = mistura de 3 componentes sendo duas 

substâncias simples e uma substância composta



RECONHECIMENTO DOS SISTEMAS

b) Através das fórmulas dos componentes do sistema

 Neste caso temos que lembrar que teremos 

separadores para indicar mais de um componente que 

podem ser , ou + ou a preposição e.

Ex: Classifique os sistemas abaixo como substância pura ou 

mistura, se são substâncias simples ou composta e no caso 

de mistura quantos componentes

I – N2 = 

II – O2 = 

III - N2 + O2 =

IV – H2O =

V – NaCl = 

VI – H2O e C12H22O11 =

VII – C2H6O, H2O =

VI = CuSO4.5H2O = 

VII = N2 + O2 + CO2 + H2O(v) = 



RESOLUÇÃO:  I – N2 = substância pura e simples

II – O2 = substância pura e simples

III - N2 + O2 = mistura de duas substâncias simples

IV – H2O = substância pura e composta

V – NaCl = substância pura e composta

VI - H2O , C12H22O11 = mistura de duas substâncias compostas

VII – C2H6O e H2O = mistura de duas substâncias compostas

VI = CuSO4.5H2O = substância pura e composta

VII = N2 + O2 + CO2 + H2O(v) = mistura de 4 substâncias sendo

duas simples e duas compostas 


