
Aula para o dia 09/03/21



1) Propriedades dos materiais GeraisEspecíficas

Funcionais 

1.1) Propriedades gerais 

► impenetrabilidade

► Extensão

► Massa

► Divisibilidade

► Elasticidade

► Compressibilidade

► Inércia



1.2) Propriedades Funcionais São as funções químicas

1.3) Propriedades Específicas 

Químicas Reações químicas

Físicas 

► ponto de fusão

► ponto de Ebulição

► Densidade

► Coeficiente de solubilidade

► Calor específico

► Dureza

Organolépticas Relaciona com o nosso sentido

Visão , olfato , paladar , tato , audição
Observação 1)  Dureza e tenacidade

Observação 2)  Risco e traço 

Resistência ao impactoResistência ao risco

Retirar partículas

Deixar partículas

8 A parei 

Ácidos , bases, sais e óxidos



1) Substância pura :  (Espécie química) São os materiais que possuem todas as propriedades bem definidas, 
determinadas e  constantes.

Identificação ( Cloreto de sódio ) 

► Sólido branco, inodoro , sabor peculiar  
► ponto de fusão = 8010C
► Ponto de ebulição = 14600C 
► densidade 2,18g/cm3
► Solubilidade = 365g/litro de água a 200C

Fórmula definida = NaCl

►as substâncias podem ser formadas por 
átomos, moléculas ou aglomerados iônicos.



Classificação das substâncias 

Substância pura simples 

Substância pura compota 

O2 , N2 , O3 , Fe , Zn 

CO2 , NaOH , Al2(SO4)3 ,  H3PO4

Formada por um único elemento

Formada por dois ou mais elementos



Mistura
É um material que não possui todas as propriedades definidas porque é constituído de 
duas ou mais substâncias diferentes.



►Substâncias Puras e Misturas

Q1) considere os seguintes materiais. Quais desses materiais são misturas e quais são substância puras 

1) Vinagre  

2) Grafite  

3) Gasolina

4) Granito

5) Ferro

6) Gelo seco

7) Bicarbonato de sódio 

8) lata

9) Latão 

10) ozônio

Observação: 

Lata : ferro e estanho

Latão: cobre e zinco 

Granito : mica , quartzo e feldspato

Mistura 

Mistura 

Mistura 

Mistura 

Mistura 

Substância pura

Substância pura

Substância pura

Substância pura

Substância pura

NaHCO3



Homogêneo e Heterogêneo

Os materiais podem ser formados :

de  uma Substância  pura

de uma Mistura de substâncias.

ou

Temos dois critérios para classificar um 
material

Verificar as propriedades físicas ,  
são constantes e bem determinadas 

( substâncias ) ou são variáveis ( 
misturas ) 

Observar o número de 
fases que ele possui.

Observação: Substância pura as 
constantes físicas




