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Aspectos macroscópicos da matéria 

 

Resumo 

 

Matéria: sinônimo de ‘material’  

Definição: tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço.  

Exemplo: Madeira, vidro, plástico.  

 

Corpo: porção limitada da matéria.  

Exemplo: Pedaço de madeira, caco de vidro, tronco de árvore.  

 

Objeto: corpo com utilidade ao homem.  

Exemplo: Cadeira, copo, mesa. 

 

Propriedades Gerais (comuns a todo tipo de matéria)  

• Massa (define quantidade de matéria), inércia (resistência da matéria à aceleração), extensão 
(volume) 

• Impenetrabilidade (dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço), compressibilidade 
(possibilidade de redução de volume sob aplicação de pressão)  

• Elasticidade (contrário à compressibilidade, volta ao tamanho), porosidade (espaços vazios entre 
moléculas) 

• Divisibilidade (possibilidade de dividir em tamanhos menores) e indestrutibilidade (Lavoisier. Matéria 
não é destruída nem criada, mas transformada. Ideia de reação química) 
 

Propriedades específicas da matéria 
• Ponto de Fusão (PF) – é a temperatura em que ocorre a passagem do estado sólido para o líquido a 

uma determinada pressão. 

• Ponto de Ebulição (PE) – é a temperatura em que ocorre a passagem do estado líquido para o gasoso 
a uma determinada pressão. 

• Densidade – é a relação entre a quantidade de matéria em massa e o seu volume. A densidade 
absoluta de um corpo é igual a m/V. Se a massa é medida em gramas e o volume em centímetros 
cúbicos, a densidade é obtida em gramas por centímetros cúbicos. 

Fenômenos físico e químico 

Os fenômenos físicos são aqueles em que a constituição da matéria não muda. Como por exemplo, as 

passagens de estado físico. Já os fenômenos químicos são caracterizados pela mudança da constituição da 

matéria em que os materiais iniciais são chamados de reagentes e os finais são chamados de produtos. 
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 Exemplo fenômeno físico: 

 
 

Exemplo fenômeno químico: 
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Classificação da Matéria 

 

 

 

Substancia pura  
Formada por átomos ou moléculas iguais apresentam propriedades físico-químicas próprias. 

As substancias puras podem ser classificadas em: 

Substancia simples 

Substancia formada por apenas um tipo de elemento químico 

Exemplos :  Gás oxigênio O2, Gás cloro Cl2, Gás helio He,etc. 

Substância Composta 

Formada por dois ou mais elementos Químicos 

Exemplos: Água H2O, Amônia NH3, Gás carbônico CO2 

 

Misturas 
Misturas são formadas por duas ou mais substancias (simples ou compostas), cada uma delas será 

denominada componente da mistura. 

Mistura Homogênea 

Toda mistura que apresenta uma única fase. (Aspecto uniforme e mesmas características em qualquer ponto 

de sua extensão.) 

Exemplo:  Água + etanol 

Mistura Heterogênea 

Toda mistura que apresenta duas ou demais fases 

Exemplo: Água + Óleo de cozinha 
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Mistura versus Sistema 

O conceito de mistura está contida no conceito de sistemas, mas esses conceitos podem ser confusos em 

alguns casos.  

 

Por isso, é crucial que entenda: Para ser mistura, deve ter mais de uma substância presente (mais de um tipo 

de molécula). Um sistema, por outro lado, pode ser formado por mais de uma fase e apenas uma substância.  

 

Sistemas: homogêneos e heterogêneos, exemplo: Água ou água com gelo 

 

Misturas: Areia + sal; Água e óleo; diversos tipos de materiais sólidos (areia, bolas de gude, granito etc). 

Sempre mais de um componente.   

 

Alotropia 
Quando uma substância simples varia o número de átomos, ou sua estrutura cristalina, outra substância é 

formada e a este fenômeno atribuímos o nome de Alotropia. Em resumo a Alotropia ocorre quando um 

mesmo elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. 

Exemplos: Gás oxigênio O2 e Gás Ozônio O3, Enxofre Rômbico e Enxofre Monoclínico, Carbono grafita e 

Carbono diamante. 

 

Mudanças de estado físico 

 

 

Gráfico (Tempo x Temperatura) 
Um sistema constituído apenas por uma substância pura, no estado sólido ao ser aquecido obtêm-se um 

gráfico do seguinte modo: 
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Misturas: o gráfico de mudança de estado de misturas geralmente não apresentam patamares (locais onde 

a temperatura permanece constante dentro de um intervalo de tempo). 

 

Exceções: 

          Mistura Eutética                                                                            Mistura Azeotrópica 

   (temperatura de fusão constante)                                                (temperatura de ebulição constante) 
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Exercícios 

 

1. 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) 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. 

 

2. Julgue os itens abaixo, indicando aqueles que se referem a propriedades químicas das substâncias e, 
aqueles que se referem a propriedades físicas das substâncias.  
1. A glicose é um sólido branco.  

2. O etanol entra em ebulição a 78,5°C.  

3. O éter etílico sofre combustão.  

4. O sódio metálico é um sólido mole e de baixo ponto de fusão.  

5. O metabolismo do açúcar no corpo humano leva à produção de dióxido de carbono e água 

 

3. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que 
apresenta três substâncias simples e duas compostas. 
a) H2O, Hg, HI, Fe, H2S 

b) Au, O2, CO2, HCl, NaCl, 

c) S, O2, O3, CH4, CO2 

d) H2SO4, Cu, H2, O2 

e) Au, Ag, Cl2, H2CO3, H2 
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4. Considere o gráfico abaixo: 

 

 
As curvas AA’ e BB’ correspondem, respectivamente, ao comportamento de:  

a) uma substância pura e uma mistura.  

b) uma solução e uma substância pura.  

c) uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea.  

d) duas soluções.  

e) duas substâncias puras 

 

5. Qual é a alternativa em que só aparecem misturas?  
a) Grafite, leite, água oxigenada, fósforo vermelho.  

b) Ferro, enxofre, mercúrio, ácido muriático.  

c) Areia, açúcar, granito, metanol.  

d) Vinagre, álcool absoluto, água do mar, gás amoníaco.  

e) Ar, granito, vinagre, água sanitária. 

 

6. Qual é o estado físico (sólido, líquido, gasoso) das substâncias da tabela abaixo, quando as mesmas 
se encontram no deserto da Arábia à temperatura de 50 °C (pressão ambiente = 1 atm)? 

 

 

 

7. Para saber se o benzeno é mais volátil do que o ortoxileno, deve- se consultar uma tabela de  

a) densidades.  

b) calores de combustão.  

c) temperaturas de ebulição.  

d) temperaturas de fusão.  

e) calores de formação 
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8. Após uma aula sobre propriedades físicas da matéria, um professor de química entregou a um de seus 
alunos dois recipientes, A e B (mostrados abaixo), fechados, sem rótulos (sem identificação), contendo 
um recipiente apenas água líquida e outro, benzeno líquido, ambos puros e incolores. Para identificar 
as substâncias sem abrir os recipientes, o aluno colocou-os num banho de gelo e, após certo tempo, 
notou que no recipiente A existia uma fase sólida na superfície e, no recipiente B, observou a presença 
de fase sólida no fundo (vide figura).  

 

Julgue os itens:  

1) O recipiente A contém água.  

2) A fase sólida de qualquer substância tem densidade maior que a de sua fase líquida.  

3) O aluno não usou nenhum dado de propriedade física para ajudá-lo na identificação das 

substâncias contidas nos recipientes A e B.  

4) Benzeno e água são imiscíveis, porque têm densidades diferentes. 

 

9. Calcule a densidade das seguintes substâncias:  
 

 

 

Sabe-se que a = 1 cm; a massa do ferro = 7,8 g; a massa do chumbo = 11,3 g e a                                                            

massa do mercúrio = 13,6 g. 
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10. Para identificar três líquidos - de densidades 0,8, 1,0 e 1,2 - o analista dispõe de uma pequena bola de 
densidade = 1,0. Conforme a posição das bolas apresentadas no desenho abaixo, podemos afirmar 
que:  

 

 

a) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 0,8, 1,0 e 1,2.  

b) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 0,8 e 1,0.  

c) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 0,8 e 1,2.  

d) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 1,0 e 0,8.  

e) os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 1,2 e 0,8. 
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Gabarito 

 

1. A 

Única alternativa correta é a primeira  

Corpo: porção limitada da matéria.  

Objeto: corpo com utilidade ao homem 

 

2. 1) Propriedade física (aspecto).  

2) Ponto de ebulição é propriedade física.  

3) Reação é propriedade química.  

4) Aspecto é propriedade física.  

5) Reação é propriedade química 

 

3. C 

Substância simples apresenta em sua formação apenas um tipo de elemento químico, já a composta 2 

ou mais. 

 

4. A 

Gráficos de tempo x temperatura que possuem dois patamares são de substancias puras, já para 

misturas comuns o gráfico não apresentará patamares 

 

5. E 

Fósforo vermelho, Ferro, enxofre, mercúrio, ácido muriático, açúcar, metanol, gás amoníaco e álcool 

absoluto não são misturas 

 

6. Clorofórmio = líquido  

Éter Etílico = gás  

Etanol = líquido  

Fenol = líquido  

Pentano = gasoso 

 

7. C 

Volatilidade é a facilidade de passagem do estado sólido para o líquido. 

 

8. 01- Correto A água líquida é mais densa que o gelo.  

02- Incorreto Sólido apresenta densidade menor.  

03- Incorreto Usou a densidade.  

04- Incorreto Solubilidade está relacionada às interações entre moléculas e não à densidade. 
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9. Cálculo do volume das amostras dos metais: V = a3 = (1cm)3 = 1cm3 

 Cálculo das densidades:  

Ferro: d = m/V = 7,8g/1cm3 = 7,8 g.cm-3  

Chumbo: d = m/V = 11,3g/1cm3 = 11,3 g.cm-3  

Mercúrio: d = m/V = 13,6g/1cm3 = 13,6 g.cm-3 

 

10. A 

Quando a densidade do corpo é maior que do líquido ele tende a afundar, caso a densidade do líquido 

seja maior que a do corpo este tende a “boiar”. 

 

 


