
Atividades domiciliares de Ciências para o período de isolamento 

social – 06/04 a 08/04/2020 

9º ano 

 

Atividade 1:  

- Fórum na plataforma moderna. 

Assista ao vídeo apresentado. Em seguida, produza um breve relato associando o assunto abordado 

com os questionamentos acima e liste alguns tipos de matéria encontrados em seu dia a dia. 

Atividade 2:  

- Leia o texto abaixo: 

O QUE A FÍSICA E A QUÍMICA ESTUDAM 
A física trata das leis que regem o comportamento da matéria e da energia no espaço e no tempo. 
Já a química estuda os fenômenos que ocorrem dentro da matéria. Os químicos estão sempre 
estudando as combinações entre átomos para desenvolverem novas substâncias. 
 

CONCEITOS BÁSICOS DE QUÍMICA E FÍSICA 

 Matéria: tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. No Universo, a matéria não 
pode ser criada nem destruída, apenas transformada. 

 Energia: é a capacidade de realizar um trabalho. 

 Objeto; são todos os corpos produzidos pelo homem e que possuem alguma utilidade. 

 Corpo: porção limitada da matéria. 

 Substância: é um determinado tipo de matéria. 

 Moléculas: é a menor parte da substância e que ainda conserva a mesma composição dessa 
substância. 

   Átomos: são partículas que formam as moléculas. 
 
PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

 Gerais; 

 Especificas; 
 

PROPRIEDADES GERAIS: são aquelas comuns a toda espécie de matéria. São elas: 

 Extensão: propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço; 

 Massa: é a quantidade de matéria que forma um corpo; 

 Inércia: é a tendência natural que os corpos tem de manter seu estado repouso ou de 
movimento numa trajetória reta. 

 Impenetrabilidade: é a propriedade que os corpos materiais tem de não poder ocupar um 
mesmo lugar ao mesmo tempo. 

 Compressibilidade: é a propriedade que um corpo tem de ter seu volume reduzido quando 
submetido a determinada pressão. 

 Divisibilidade: a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Quebre um pedaço 
de giz até reduzi-lo a pó. 

 Elasticidade: é a propriedade que um corpo tem de voltar a sua forma inicial, cessada a 
compressão a que estava submetido. 

 Indestrutibilidade: é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, 
apenas transformada. 

 
PROPRIEDADES ESPECÍFICAS: são aquelas comuns para alguns tipos de matéria. São elas:  

 Organolépticas: cor, sabor, odor, brilho, textura, entre outras. 

 Físicas:  



- Ponto de fusão, solidificação, ebulição e condensação (cada substância pura possui, para cada 
pressão, uma temperatura própria de mudança de estado),  
- Dureza (resistência ao risco que um material sólido oferece ao outro),  
- Solubilidade (capacidade que certas substâncias tem de dissolve em outras), densidade (é a 
massa de uma substância por unidade de volume),  
- Ductibilidade (capacidade que um material tem em deforma-se plasticamente até sua ruptura.)  
- Condutibilidade (facilidade com que a substância conduz calor e eletricidade),  
- Magnetismo (capacidade que a matéria tem de atrair substâncias). 
- Densidade: é calculada pela razão entre a massa de uma substância e o volume por ele 
ocupado. 

D = m 
        v 

 Químicas: combustão (propriedade que algumas substâncias tem de reagir com o oxigênio), 
hidrólise (propriedade que algumas substâncias tem de se decompor em suas partes 
constituintes quando submetidas a reações químicas que contenham água, ou seja, é uma 
reação química de quebra de uma molécula por água). 

 

Agora, responda: 

 

Atividade 3:  

- Resolução do questionário  

Acesse o link: https://forms.gle/f1EH4f69Hhfk7SKr7 e com muita atenção responda o questionário 

sobre as propriedades gerais e específicas da matéria e envie. 

Abre dia: 06/04/2020 - 00:00  

Fecha dia: 12/04/2020 - 18:00 

 

 

 

Bom trabalho! 

https://forms.gle/f1EH4f69Hhfk7SKr7

