
 
 
 
 

Estudo dirigido de revisão sobre Matéria e suas propriedades 
 

1.Recorde as definições de matéria. 
__Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e pode,  de alguma forma, 
ser medido. 
__ Matéria é tudo o que tem massa.  Marque com X o que não é exemplo de 
matéria. 
 
A) Borracha                 B) Ar                  C) Calor                    D) Fumaça 
 

2.Para cada exemplo de propriedade da matéria, acrescente pg ( propriedade 
geral) ou pe ( propriedade específica). 
 
 (      ) massa          (       ) ebulição            (      ) dureza                 (       ) volume 
 
3. É propriedade geral da matéria somente: 
 
A) cor e volume                                     B) volume e massa 
C) volume , ebulição e cor                    D) dureza e volume 
 
4.Observe o esquema: 

 

A) fusão e solidificação.                                        B) vaporização e sublimação. 
C) condensação e fusão.                                      D vaporização e solidificação. 
 

5. Se um liquido possui volume de 166 cm3 e a massa correspondente  a 498 g 
. A densidade do líquido é: 
 
A) 0,5 g/cm3                                                               
B) 2 g/cm3 
C) 4 g/cm3                                                    
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D) 3 g/cm3 
 
6. Um corpo tem densidade igual a 7,6 g/cm3  e o volume ocupa uma extensão 
de 200 cm3. Sua massa é: 
 
A) 1520 g                                    
B) 1885 g 
C) 23,6 g                                      
D) 28,3 g 

7. Observe os fatos abaixo:  

I) Uma pedra de naftalina deixada no armário.  

II) Uma vasilha com água deixada no freezer.  

III) Uma vasilha com água deixada no sol. 

 IV) O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido.  

Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos:  

a) I. Sublimação; II. Solidificação; III. Evaporação; IV. Fusão. 

 b) I. Sublimação; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação.  

c) I. Fusão; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação. 

 d) I. Evaporação; II. Solidificação; III. Fusão; IV. Sublimação.  

e) I. Evaporação; II. Sublimação; III. Fusão; IV. Solidificação. 

8. Se um corpo tem a massa de 20 g e um volume de 5 cm3 , quanto vale sua 
densidade ? 

a) 10 g/cm3 
b) 4 g/cm3 
c) 5 g/cm3 
d) 15 g/cm3 
e) 20 g/cm3 

9. Calcule o valor da massa de um objeto constituído de ouro maciço cuja 
densidade é igual a 20 g/cm3 e volume igual a 25 cm3. 

a) 5 g 
b) 45 g 
c) 85 g 
d) 300 g 
e) 500 g 

                                              Sucesso! 


