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Propriedades da matéria, misturas homogêneas e heterogêneas.  

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Competências gerais: 4 Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como libras e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital - , bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, 
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo; 5 Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma critica, significativa, reflexiva e ética nas diversas praticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva; 7 Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciências socioambiental e o consumo responsável em âmbitos local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 9 
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo se respeitar e promovendo o 
respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 Competências específicas de Ciências da Natureza: 5 Construir argumentos com base em dados, evidências e 

informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência 

socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza; 7 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e 

bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo 

aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias em situações contextualizadas. 

Objetos de Conhecimento 

 Misturas homogêneas e heterogêneas  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF06CI01.N.01) Aprofundar os conhecimentos sobre as propriedades gerais e específicas da matéria. 

 (EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que 

originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de 

vinagre com bicarbonato de sódio etc.). 

 (EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água 

e óleo, água e areia etc.). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, lápis, borracha, lápis de cor. 
Aplicação/Fixação 
Antecipadamente, organize o seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (MATÉRIA E MISTURAS). Copie todas as aulas, 
textos, atividades e desenhos no caderno. 

 AULA 1 e 2 Leia, copie o texto explicativo e TODOS os desenhos sobre Matéria, propriedades específicas da 
matéria, misturas homogêneas e heterogêneas. Após a leitura aplique seu conhecimento respondendo as 
questões. 

 
 

MATÉRIA E MISTURAS 
 
 

Matéria é qualquer substância que ocupa lugar no espaço. Do latim, matéria (substância física), é qualquer coisa 
que possui massa. É tudo que tem volume, podendo se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. 



 

Propriedades gerais da matéria 
 

 

 Inércia A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força aja sobre 
ela. No jogo de sinuca, por exemplo, a bola só entra em movimento quando impulsionada pelo jogador, e demora 
algum tempo até parar de novo. 

 Massa É uma propriedade relacionada com a quantidade de matéria e é medida geralmente em 
quilogramas. A massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Massa e 
peso são duas coisas diferentes. A massa de um corpo pode ser medida em uma balança. O peso é uma força 
medida pelos dinamômetros. 

 Extensão Toda matéria ocupa um lugar no espaço. Todo corpo tem extensão. Seu corpo, por exemplo, 
tem a extensão do espaço que você ocupa. 

 Impenetrabilidade Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. 
Comprove a impenetrabilidade da matéria: ponha água em um copo e marque o nível da água com um risco. Em 
seguida, adicione 3 colheres de sal. Resultado: o nível da água subiu. Isto significa que duas porções de matéria 
(água e sal), não podem ocupar o mesmo lugar no espaço (interior do copo) ao mesmo tempo. 

 Compressibilidade Quando a matéria está sofrendo a ação de uma força, seu volume diminui. Veja o 
caso do ar dentro da seringa: ele se comprime. 

 Elasticidade A matéria volta ao volume e à forma iniciais quando cessa a compressão. No exemplo 
anterior, basta soltar o êmbolo da seringa que o ar volta ao volume e à forma iniciais. 

 Divisibilidade A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Quebre um pedaço de giz até 
reduzi-lo a pó. Quantas vezes você dividiu o giz? 

 
 
 

Propriedades Específicas da Matéria 
 
 

 Organolépticas (podem ser reconhecidas pelos órgãos dos sentidos): 
 
Cor: a matéria pode ser colorida ou incolor. Esta propriedade é percebida pela visão. 
Brilho: a capacidade de uma substância de refletir luz é a que determina o seu brilho. Percebemos o brilho pela 
visão. 
Sabor: uma substância pode ser insípida (sem sabor) ou sápida (com sabor). Esta propriedade é percebida pelo 
paladar. 
Odor: a matéria pode ser inodora (sem cheiro) ou odorífera (com cheiro). Esta propriedade é percebida pelo 
olfato. 
 

 Físicas (entre as propriedades físicas encontram-se o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o calor 
específico): 

 
Solubilidade: é a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver outra. A água, por exemplo, 
tem a capacidade de dissolver o cloreto de sódio (sal de cozinha). Vale ressaltar que a quantidade de soluto, 
solvente e a temperatura são fatores que influenciam a solubilidade. 
Densidade (d): é a relação entre a massa (m) da matéria e o espaço (volume) que ela ocupa. Ela é calculada por 
meio da seguinte expressão: 

                                                      
 
Ponto de fusão (PF): é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser 
totalmente líquida. O ferro, por exemplo, deixa de ser sólido e passa a ser líquido a 1535 °C. 
Ponto de ebulição (PE): é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser 
totalmente gasosa. O metal mercúrio, por exemplo, deixa de ser líquido e passa a ser gasoso a 356,9 °C. 
Tenacidade: é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Quando uma pedra é 
arremessada no vidro, este se quebra, ou seja, a pedra é mais tenaz que o vidro. 
Dureza: é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Um exemplo é quando uma pedra arranha o 
vidro de uma janela, ou seja, a pedra é mais dura que o vidro. O valor 10 é a dureza do diamante, o mineral mais 
duro que se conhece, ou seja, ele quebra, mas não risca por causa da sua dureza. 
 
 
 

Misturas Homogêneas e Heterogêneas  
 
 



Antes de definirmos as misturas, é preciso saber o que são substâncias: 
 
Substâncias puras são aquelas compostas por unidades químicas iguais, sejam átomos ou moléculas. Elas 
possuem propriedades químicas e físicas próprias e podem ser classificadas como simples ou compostas. 
 
Substâncias simples são formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico, como por 
exemplo, o gás hélio (He), que é composto apenas por átomos de hélio; o gás oxigênio (O2), que é composto 
apenas por átomos de oxigênio; e o gás ozônio (O3), que também é composto apenas por átomos de oxigênio, 
como mostra a Figura 1. 
 

 
Figura 1: Substâncias puras simples. 
 
 
Substâncias compostas são moléculas formadas por mais de um tipo de elemento químico, como por exemplo, 
o gás cianídrico (HCN), que é composto por átomos de hidrogênio, carbono e nitrogênio; o gás carbônico (CO2), 
que é composto por átomos de carbono e oxigênio; e a água (H2O), que é composta por átomos de hidrogênio e 
oxigênio, como mostra a Figura 2. 
 

 
Figura 2: Substâncias puras compostas. 
 
 
Misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras e apresentam propriedades diferentes daquelas 
apresentadas pelas substâncias puras. 
Um exemplo de mistura é o ar atmosférico, que é composto pelo gás nitrogênio (N2), gás oxigênio (O2), gás 
carbônico (CO2) e diversas outras substâncias puras. A água do mar também é considerada uma mistura 
composta de água pura (H2O) e sais, como o cloreto de sódio (NaCl). 
 
Observe a Figura 3: 
 

 
Figura 3: Misturas entre água e óleo e água e sal. 

 
 
Perceba na figura acima que quando misturamos água com óleo, o aspecto visual da mistura não é uniforme, 



apresentando duas fases bem distintas. Cada uma das fases vai possuir características diferentes. Já a mistura 
entre a água e o sal apresenta um aspecto uniforme, com uma única fase, que vai possui características iguais 
em toda a sua extensão. 
Fase é, portanto, cada uma das porções que possui aspecto visual uniforme, que pode ser contínuo ou não, até 
mesmo quando é observado em um microscópio comum. As misturas podem ser classificadas em função do 
número de fases em homogêneas ou heterogêneas. 
 
Misturas homogêneas, também chamadas de solução, ocorrem toda vez que uma mistura apresenta uma 
única fase e são classificadas como monofásicas, como mostra a Figura 4. 
 

 
                                    Figura 4: Mistura homogênea. 
 
 
Exemplos de misturas homogêneas: água e sal, água e açúcar, água e álcool, ar (sem partículas sólidas em 
suspensão), bronze, gasolina, vinagre. 
 
Misturas heterogêneas ocorrem toda vez que uma mistura apresenta duas ou mais fases e são classificadas 
como polifásicas, como mostra a Figura 5. 
 
 

 
                                     Figura 5: Misturas heterogêneas. 
 
 
 
Exemplos de misturas heterogêneas: água e gelo, água e óleo, areia, sangue, leite. 
 
Observação: Algumas vezes não é possível detectar se uma mistura é homogênea ou heterogênea a olho nu. 
Existem misturas que só revelam seu caráter heterogêneo quando são observadas ao microscópio, como ocorre 
no caso do leite, do sangue, da maionese, das tintas, da neblina, da fumaça, da geleia, dentre outras. Essas 
misturas nas quais existem pequenas partículas suspensas são denominadas coloides. 
 
 
 

 AULA 3 Para fixar o conteúdo trabalhado nas aulas anteriores responda ao questionário abaixo. 
 
1- Explique o que é matéria. 
2- Cite três propriedades gerais da matéria. 
3- Levando em conta duas propriedades gerais da matéria, compressibilidade e elasticidade, como você 

explica o fato de o gás dentro do bujão de gás estar na forma liquida? 
4- Quais as duas principais divisões das propriedades especificas da matéria? 
5- Explique a diferença entre tenacidade e dureza e dê um exemplo. 
6- O que são substâncias compostas? 
7- Explique e dê um exemplo de uma mistura homogênea.  
8- O que é mistura heterogênea? 
9- Pense em quando você esta em casa, qual exemplo de mistura heterogênea você vê e poderia citar? 
10- O gás Hélio é uma substância simples ou composta? 
11- Copiar os dois mapas mentais que estão abaixo. 

 
 



 

Mapa I 
 

 
 
 

Mapa II 
 

 



 

Síntese/Avaliação 

 No retorno as aulas além de apresentar o caderno contendo as atividades propostas (textos, atividades e 
desenhos) você poderá ser selecionado pelo seu professor para responder os questionários; 

 Como forma de avaliação, será observada a participação, envolvimento e organização do caderno dos alunos; 

 
Registro de Frequência 

 Cópia, leitura do texto e desenhos: 2H/AULA 
 Cópia dos mapas mentais e realização do questionário: 1H/AULA 

Referencial 

 www.todamateria.com.br 
 www.mundoeducacao.com.br 
 www.brasilescola.com.br  

 

http://www.todamateria.com.br/
http://www.mundoeducacao.com.br/
http://www.brasilescola.com.br/

