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CIÊNCIAS 
Correção dos Exercícios 

1) O que é matéria? 

R: Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa 

2) Quais as principais propriedades da matéria? 

R: De uma forma geral, as propriedades da matéria estão divididas em dois grupos, as gerais 

como a massa a inércia e o volume, e as específicas como as propriedades organolépticas. 

3) Quais as principais características das propriedades organolépticas? 

R: São aquelas que se referem ao sabor, odor e cor da matéria. 

4) Como podemos aferir a massa de um corpo?  

R: A massa dos corpos pode ser aferida ou medida através do uso de uma balança. 

 Os átomos e suas características  

 

Você já deve ter ouvido alguém dizer que uma molécula de água é formada por dois 

átomos de hidrogênio e um átomos de oxigênio, não é mesmo?! Mas o que são átomos e 

moléculas? Você sabe me dizer? 

Os átomos que compõem todas as coisas possuem o mesmo formato, ou seja, todos eles têm 

um núcleo e outras partículas menores, os elétrons, que ficam girando ao redor desse núcleo, 

como mostra a imagem a seguir: 

 
Figura que ilustra como seria o modelo de um átomo 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/propriedades-gerais-especificas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/propriedades-gerais-especificas.htm


A quantidade de partículas que compõem os átomos é o que os diferencia. Existem 92 tipos 

diferentes de átomos e mais 25 que já foram produzidos em laboratório. 

Esses átomos podem unir-se, ficando bem juntos e formando os materiais que 

conhecemos. Por exemplo, já viu os balões em festas infantis que, se você soltar, sobem e 

saem voando? Bem, esses balões estão cheios de um gás chamado hélio que é formado por 

vários átomos desse elemento: 

 
O balão está cheio de gás hélio, que é formado por vários átomos desse elemento, como 

mostrado do lado direito da imagem 

Veja outros materiais formados por diferentes tipos de átomos: 

 
Diferentes materiais (ferro, ouro, carvão e mercúrio) compostos de átomos diferentes 

Mas os átomos também podem juntar-se com outros átomos diferentes, formando 

as moléculas. A seguir temos um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio: 

 
Átomos de hidrogênio e de oxigênio 

Esses átomos ligam-se para formar a molécula de água como mostrado a seguir: 
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Formação de moléculas de água 

Os átomos podem ligar-se de formas bem diferentes e formar muitos tipos de moléculas. É por 

isso que existem tantos materiais com propriedades diferentes ao nosso redor. 

 

Exercícios 

1) O que são átomos? 

 

2) Quais as estruturas presentes no átomo? 

 

3) Quantos tipos de átomos podemos observar em nosso planeta? 

 

4) Quais os átomos formam a molécula de água? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


