
 

Colar ou copiar o texto no caderno 
Copiar as atividades no caderno e respondê-las 
 
Proriedades da matéria 
A matéria possui propriedades gerais e especificas 

Chamamos matéria a tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço e pode, portanto, de alguma forma, ser 
medido. Por exemplo: madeira, alumínio, ferro, ar, etc. 

 
A matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas 

chamadas de átomos. 

   Como vimos, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Os livros, os lápis, o ar, a água 
e nosso corpo são exemplos de matéria. Uma porção limitada de matéria pode ser chamada de corpo. Um 
corpo produzido pelo ser humano para uma finalidade específica é denominado objeto. 

 
Propriedades gerais da matéria são aquelas comuns a todo tipo de corpo. A massa e o volume são 
exemplos, pois são comuns a todos os corpos, independentemente de sua composição. 
Propriedades específicas da matéria são aquelas que dependem do material de que é composto um 
corpo. A densidade é um exemplo de propriedade específica. 

 
Massa 
A massa é propriedade relacionada com a quantidade de matéria que um corpo possui. A massa dos corpos 
é medida diretamente por meio de instrumentos chamados balanças. A unidade padrão de medida de 
massa no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o quilograma (Kg). 

 
Volume e Impenetrabilidade 
O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa, o que pode ser determinado por suas 
dimensões. Por exemplo, o volume de um sólido geométrico, como o cubo de gelo ou paralelepípedo, é 
obtido pela multiplicação das medidas da altura, da largura e da profundidade dele. 

 
Volume de 1 m³ 

 
Volume do cubo= 1 m . 1 m . 1 m 
Volume do cubo = 1m³ = 1.000 L 

 
No SI, a unidade de medida de comprimento é o metro; para o volume, a u idade de medida é o metro 
cúbico (m³). é comum utilizarmos no dia a dia, as unidades litro (L) e mililitro (mL) para nos referirmos ao 
volume de um corpo. O volume de 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros ou 
1.000.000 mL. 
O volume de um corpo depende da temperatura e da pressão em que ele se encontra, você vai entender 
melhor essa relação ao estudar os estados físicos da matéria. 
Como cada corpo ocupa lugar no espaço, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao 
mesmo tempo. Essa propriedade é chamada de impenetrabilidade. 
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Atividades  
 
Para comprovar o que é impenetrabilidade faça as seguintes experiências: 
 
 

1) Colocar uma pedra em um recipiente completamente cheio de água. 
 

2) Em um copo fazer uma medida para colocar água (faça um traço por fora com uma caneta colorida), 
após colocar a água até a medida. Coloque um ovo dentro do copo e observe o que aconteceu. 

 
Desenhe as duas experiências 
 
Explique o que aconteceu nas duas experiências. 
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