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Propriedades da matéria: massa, volume e densidade. 
A matéria possui propriedades gerais e específicas 

Na aula anterior estudamos sobre massa, volume e impenetrabilidade, hoje estudaremos sobre 
densidade. 
 

Densidade: uma propriedade específica da matéria 

As propriedades gerais da matéria não podem ser empregadas para diferenciar um material de outro. Já 

as propriedades específicas, como a densidade, podem ser utilizadas com essa finalidade. Densidade é a 

razão entre a massa e o volume de um corpo, em determinadas condições de temperatura e pressão. 

Matematicamente, a densidade de um corpo (d) é o resultado da divisão de sua massa (m) por seu 

volume (V) 

 

No SI, a densidade deve ser expressa em quilograma por metro cúbico (Kg/m³). É comum, porém, 

expressarmos a densidade em gramas por centímetro cúbico (g/cm³). A relação entre essas unidades é: 

1 Kg/m³ = 0,001 g/cm³. 

Para esclarecer a relação entre massa e volume na determinação da densidade, vamos recorrer a um 

exemplo: comparar cubos de mesmas dimensões, mas de materiais diferentes. 

Nas mesmas condições de temperatura e pressão, ao comparar um cubo de madeira com um cubo de 

ferro de mesmo volume, verificamos que eles apresentam densidades diferentes, pois têm massas 

distintas. 

 

Cubos de 1 cm³ de volume de substâncias diferentes e os seus 
respectivos valores da densidade 

 
O corpo do ferro tem massa maior que a do corpo de madeira 

 
A densidade de um corpo pode ser alterada pela adição de outro material. Por exemplo, a 

densidade de um balão de borracha vazio é diferente da densidade do mesmo balão cheio de ar. As 

mudanças de estado físico também podem alterar a densidade de um material. Por exemplo, a água 

líquida tem densidade 1 g/cm³, e a água sólida (gelo) tem densidade 0,92 g/cm³. A densidade de um 

material também pode variar em razão da temperatura e da pressão em que se encontra. 
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Atividade: 

 
Obs.: A matéria com menos densidade flutua. 

 
De olho no tema 
Garrafas de plástico lançadas ao mar costumam flutuar. Entretanto, quando cheias de água, elas  
afundam. 

 
a) Qual propriedade explica o fenômeno descrito acima? 

____________________________________________________________________________________ 
 

b) Além dessa propriedade, qual outra se altera após se adicionar água na garrafa? Explique. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
d) Sobre a mistura abaixo podemos afirmas que: 

 
 

A) O gelo é mais denso que a água. 

B) A água é mais densa do que o gelo. 
 
 
 
 

e) Sobre a mistura abaixo podemos afirmas que: 

 
A) O gelo é mais denso que a água. 

B) A água é mais densa do que as pedrinhas. 

C) As pedrinhas são mais densas que o gelo. 

D) O gelo é mais denso do que a água e as pedrinhas. 
 
 
 
 
Lembrando que está atividade está valendo como avaliação para o mês de abril 
 
OBS.: Retorne a atividade enviando para o e-mail  profivangela@gmail.com 
OBS: pode responder nesta folha e colar no caderno e enviar uma foto para o e-mail acima, não se esqueça  
de colocar seu nome e turma 
 

Livro didático 9º ano: 
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