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A01) Materiais , Substâncias / Estado físico

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



►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

Polvora : enxofre , salitre e carvão



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.



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

Exemplos: Álcool hidratado, petróleo , madeira , aço, sangue .....

Q2) Determine o número de fases dos sistemas abaixo:

1) gelo + água 

2) Água + gasolina 

3) oxigênio(g) + ozônio(g) + CO2(g) + vapor de água e carvão.

4) Água + sal dissolvido + sal sólido + carvão  + limalha de ferro 

5) Granito + pólvora 

4 fases 

2 fases 

2 fases 

2 fases 

6 fases 



Fase:
Cada uma das porções que apresenta aspecto visual uniforme , o qual pode ser 
contínuo ou não, mesmo quando observado ao microscópio comum.

Gota de sangue

Mistura homogênea 
Mistura heterogênea



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



► dizemos que um material ou um sistema é homogêneo quando ele possui uma única fase, ou seja, é 
monofásico. 

Material ou sistema homogêneo é aquele que possui um única fase 

Exemplos: água líquida , ferro sólido , amônia gasosa....

☻Qualquer mistura na qual as substâncias componentes estejam totalmente dissolvidas umas nas outras 
( uniformemente distribuídas e espalhadas ) 

Como exemplos de material ou sistema homogêneo podemos citar:

☻Qualquer substância que se apresenta numa  única fase de agregação

Exemplos: álcool hidratado , gás oxigênio e gás nitrogênio  , ouro 18 quilates ( 75% ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre ) ....

Observação :1) toda mistura gasosa é homogênea  
2) As misturas homogêneas são denominadas de soluções.



► Dizemos que um material é heterogêneo quando ele possui mais de uma fase ( bifásico, trifásico ou 
até polifásico ) 

Material ou sistema heterogêneo é aquele que possui duas ou mais fases. 

Como exemplos de material ou sistema Heterogêneo  podemos citar:

☻Qualquer substância que se apresenta em duas ou mais fases de agregação diferentes.

Exemplo: um sistema com água sólida + água líquida + vapor de água 

☻Qualquer mistura na qual as substâncias componentes sejam insolúveis ou não estejam totalmente dissolvidas umas nas 
outras. 

Exemplos: um sistema com : água + óleo , água + granito ....



Q3) Qual é o número de fases e componentes dos sistemas abaixo?

1) Granito + solução de água e cloreto de sódio

2) Granito + pólvora

3) Gelo + água

4) Gelo + água + vapor de água

5) Água + álcool + vapor de água + vapor de álcool 

6) Água + sal dissolvido + sal sólido + carvão + limalha de ferro 

5C e 4F

6C e 6F

1C e 2F

1C e 3F

2C e 2F

4C e 4F






