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Propriedades da Matéria 

Se vamos estudar as propriedades da matéria é 
indispensável saber o que é matéria, não é mesmo? 

• Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e 
possui massa. 

• Quando misturamos óleo na água, ambos no estado 
líquido, percebemos rapidamente que um não se 
dissolve no outro e posiciona-se de forma diferente 
no recipiente. 
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Essa simples mistura 
é suficiente para 
visualizarmos 
diversas 
propriedades da 
matéria, como 
a solubilidade (por 
não se dissolverem) 
e a densidade (por 
se posicionarem de 
forma diferente). 
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De uma forma geral, as propriedades da 
matéria estão divididas em dois grupos, as gerais e as 

específicas, todas exploradas a seguir: 
 

 
Propriedades gerais da matéria 

São as características que toda matéria 
apresenta, independentemente do seu estado 

físico (sólido, líquido ou gasoso). 
 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/propriedades-gerais-especificas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/propriedades-gerais-especificas.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
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
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Inércia 
Uma matéria sempre apresenta a tendência de manter o seu estado, seja de repouso, seja 
de movimento, a não ser que uma força externa influencie. 
Massa 
Fisicamente, massa é uma grandeza que indica a medida da inércia ou da resistência de um 
corpo de ter seu movimento acelerado. Porém, podemos, de uma forma geral, associar a 
massa à quantidade de partículas existentes em uma matéria. 
Volume 
É o espaço que uma matéria ocupa independentemente do seu estado físico. 
Impenetrabilidade 
Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Para enchermos uma 
garrafa com água, por exemplo, o ar tem que sair dela. 
 

https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/fisica/inercia-massa-forca.htm&sa=U&ved=0ahUKEwjGx6vM8YnNAhUKGh4KHR0oAxAQFggNMAM&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFqFVUn-QbkPwS7mYXxGdfOObI-Zg
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/fisica/inercia-massa-forca.htm&sa=U&ved=0ahUKEwjGx6vM8YnNAhUKGh4KHR0oAxAQFggNMAM&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFqFVUn-QbkPwS7mYXxGdfOObI-Zg
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Compressibilidade 
É a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando 
quando submetida a uma força externa. Isso pode ser visto quando tampamos a ponta de 
uma seringa e empurramos o gás em seu interior com o êmbolo. 
Elasticidade 
É a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força 
externa a estica ou comprime. 
Divisibilidade 
É a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes sem deixar de ser o 
que ela é, isto é, não há modificação de sua composição química. 
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Propriedades específicas da matéria 
São características próprias de cada matéria, ou seja, se uma matéria apresenta, 

não quer dizer que outra também apresentará a mesma característica. 
a) Propriedades organolépticas 
É a característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos cinco 
sentidos. Veja alguns exemplos: 
Paladar: quando ingerimos cloreto de sódio, sentimos o sabor salgado; 
Audição: o som produzido pelo bife sendo frito em uma panela; 
Tato: quando passamos uma toalha no rosto e sentimos que ela é áspera; 
Visão: luz percebida a partir da explosão de fogos de artifício; 
Olfato: o aroma liberado quando descascamos uma mexerica. 

 

https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/&sa=U&ved=0ahUKEwje-OLK94nNAhWGHR4KHUvSCYQQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH46q-Wo1A8mVpfWi8gxz5P0z6OSw
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/&sa=U&ved=0ahUKEwje-OLK94nNAhWGHR4KHUvSCYQQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH46q-Wo1A8mVpfWi8gxz5P0z6OSw
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/paladar.htm&sa=U&ved=0ahUKEwje-OLK94nNAhWGHR4KHUvSCYQQFggKMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHmFfPiKcHRWHA5kxEXKOJNoejoDA
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/cloreto-sodio.htm
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/audicao.htm&sa=U&ved=0ahUKEwjt6f7z94nNAhUKqx4KHbNVAGw4ChAWCA0wAw&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGEPUMRC7ag75TjK3hoy5zRTNs7QA
https://www.google.com/url?q=https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/tato.htm&sa=U&ved=0ahUKEwje-OLK94nNAhWGHR4KHUvSCYQQFggXMAc&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEvTuyixCpOCTmlSuQeoTo5HwEv4g
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/visao.htm&sa=U&ved=0ahUKEwje-OLK94nNAhWGHR4KHUvSCYQQFggNMAM&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGqUXfXs3OXhHrDqlOcsM74jjfsHw
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/quimica-presente-nos-fogos-artificio.htm
https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/olfato.htm&sa=U&ved=0ahUKEwje-OLK94nNAhWGHR4KHUvSCYQQFggVMAY&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHpO-kqo3Nd5MeHsI5M4ej-cAKXSg
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b) Propriedades funcionais 
É a característica que algumas substâncias apresentam de desempenhar um mesmo papel 
(função) ou promover uma mesma sensação. Veja alguns exemplos: 
Ácidos 
Toda substância classificada como ácida apresenta sabor azedo (quando ingerida) e é capaz de sofrer o 
fenômeno da ionização (produzir íons). 
  
Bases 
Toda substância classificada como básica promove a sensação de adstringência (sensação de secura e 
aperto na boca quando ingerida) e é capaz de sofrer o fenômeno da dissociação (liberar íons) em água. 
  
Sais 
Toda substância classificada como salina possui sabor salgado (quando ingerida) e é capaz de sofrer o 
fenômeno da dissociação (liberar íons) em água. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/acidos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/dissociacao-ionizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/bases.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/dissociacao-ionizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/sais.htm
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c) Propriedades químicas 
É a característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra, em um processo 
denominado de fenômeno químico. Muitas vezes um fenômeno químico só ocorre quando 
a matéria é submetida a determinadas condições (temperatura, catalisadores, eletrólise 
etc.). 
 d) Propriedades físicas 
São características da matéria determinadas de forma experimental. 
Solubilidade 
É a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver outra. A água, por 
exemplo, tem a capacidade de dissolver o cloreto de sódio (sal de cozinha). Vale ressaltar 
que a quantidade de soluto, solvente e a temperatura são fatores que influenciam a 
solubilidade. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fenomenos-fisicos-quimicos.htm
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Densidade (d) 
É a relação entre a massa (m) da matéria e o espaço (volume) que ela ocupa. Ela é 
calculada por meio da seguinte expressão: 
d = m  
     V 
Ponto de fusão (PF) 
É a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser 
totalmente líquida. O ferro, por exemplo, deixa de ser sólido e passa a ser líquido a 1535 oC. 
  
Ponto de ebulição (PE) 
É a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser 
totalmente gasosa. O metal mercúrio, por exemplo, deixa de ser líquido e passa a ser 
gasoso a 356,9 oC. 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/densidade.htm
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Tenacidade 
É a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Quando 
uma pedra é arremessada no vidro, este se quebra, ou seja, a pedra é mais tenaz que o 
vidro. 
Dureza 
É a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Um exemplo é quando uma 
pedra arranha o vidro de uma janela, ou seja, a pedra é mais dura que o vidro. 
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Lista de Exercícios 

Questão 1 

Indique quais das descrições feitas abaixo são referentes a propriedades 
químicas: 
a) O ferro transforma-se em ferrugem na presença de ar e umidade. 
b) O ferro é cinza e sólido em temperatura ambiente. 
c) O papel produz cinzas ao pegar fogo. 
d) O alumínio apresenta densidade de 2,7 g/cm3. 
e) O álcool ferve a 78ºC, sob pressão de 105 Pa (aproximadamente 1 atm). 
f) A combustão do etanol libera gases e energia. 
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Questão 2 
 

Relacione as propriedades específicas (coluna B) que justificam o uso dos 
seguintes materiais (coluna A): 
Colune A:                                                                  
I. Vidro na fabricação de para-brisas; 
II. Cobre na fabricação de fios elétricos; 
II. Aço inoxidável na fabricação de talheres; 
IV.  Borrachas na fabricação de pneus. 
Coluna B: 
a) Resistência à oxidação, tenacidade e maleabilidade. 
b) Sólido, impermeável e maleável. 
c) Maleável, macia e durável. 
d) Dúctil e bom condutor de corrente elétrica. 
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