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Lista de Exercícios – Propriedades Gerais da Matéria          9º ano/2020

 Esta lista deve ser feita após a leitura do texto 3 – As propriedades gerais da matéria. 
Há também um link de um vídeo sobre o tema no blog da escola.

1. São propriedades gerais da matéria: 

a) estado físico, sabor e cor. 

b) ponto de fusão, cor e inércia. 

c) elasticidade, inércia e divisibilidade. 

d) densidade, cor e impenetrabilidade. 

e) solubilidade, divisibilidade e densidade. 

2. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia
bruscamente  e  você  é  projetado  violentamente para  frente.  Isto  ocorreu  graças  à
propriedade geral da matéria denominada: 

a) densidade. 

b) inércia. 

c) impenetrabilidade. 

d) volume. 

e) elasticidade. 

3. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no
espaço ao mesmo tempo, denominamos: 

a) porosidade 

b) extensão 

c) densidade 

d) inércia 

e) impenetrabilidade 

4. Assinale a alternativa incorreta. 

a) a massa é uma propriedade específica da matéria.

b) a divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. 

c) nos gases, forma e volume são variáveis. 

d) nos sólidos, forma e volume são constantes. 

e) extensão é a propriedade que a matéria apresenta de ocupar lugar no espaço. 



5. Vimos que massa e volume são características que toda matéria tem. Precisamos
utilizar  unidades  de  medidas  para  calcular  ambas  propriedades.  Vamos  treinar?
Responda as questões abaixo:

a) Um metro de tecido contem quantos centímetros?

b) Quantos litros de água cabem num reservatório de um metro cúbico?

c) Um grama equivale a quantos quilogramas?

d) Transforme 200 mg (miligramas) em g.(gramas).

e) Transforme 5 toneladas (t) em quilogramas (kg).

f) 3 litros (L) equivale a quantos centímetros cúbicos?

g) Uma garrafa contém 500 ml (mililitros) de refrigerante. Quanto vale esse volume em
centímetros cúbicos (cm3) ? E em litros (L)?

h) Converta 5,5 cm em metros (m).

6) Associe corretamente os termos à esquerda com as frases da direita.

1- Massa a)  Dois  corpos  não  podem  ocupar  o  mesmo  lugar  ao
mesmo tempo

2- Extensão b) Possibilidade de divisão em partes menores

3 - Impenetrabilidade c) Medida da inércia e da quantidade de matéria.

4 - Compressibilidade d) Diminuição do volume sob a ação de uma força.

5 - Elasticidade e)  Retorno  ao volume e  à  forma inicial  quando cessa a
compressão.

6 - Divisibilidade f) A matéria ocupa lugar no espaço.

ATENÇÃO: O GABARITO ESTÁ NA PRÓXIMA PÁGINA. TENTE FAZER PRIMEIRO
E CORRIGIR DEPOIS!



Gabarito:

1) c        2) b      3) e     4) a

5)  a – 100 centímetros formam 1 metro;  

     b – 1000 litros de água cabem em  1 m3;

     c – 0,001kg ( pois 1000g = 1 kg);  

     d – 0,2g ( porque 1 grama = 1000mg); 

     e – 5000kg ( porque 1 tonelada = 1000kg) ;  

     f – 3000cm3  (uma vez que 1L = 1000cm3); 

     g – 500cm3 (já que 1ml = 1 cm3) ou 0,5L   (já que 1000ml = 1L); 

     h – 0,055 m  ( 1m = 100cm;  1 cm = 0,01m)

6)  1 (c); 2 (f); 3 (a); 4 (d); 5 (e) ; 6 (b).   

(Obs:  Neste  exercício  a  Massa  é  definida  não  só  como  a  quantidade  de
matéria,  mas  também como a  medida  de  sua  inércia.  Isto  é,  quanto  mais
massa tem um corpo, maior a força para mudar sua posição (se estiver parado,
mais força para fazer o corpo se movimentar. Se estiver em movimento, mais
força para conseguir pará-lo. E a inércia em si  é justamente proporcional  à
massa do corpo.)


