
Introdução a 
Química.



A ciência QUÍMICA está voltada para o estudo da matéria, qualquer que seja sua origem. Observando a composição

da matéria, suas transformações e a energia envolvida nesses processos

MATÉRIA CORPO OBJETO

É tudo que tem 

massa e ocupa um 

lugar no espaço 

É uma porção 

limitada da matéria 

É um corpo que tem 

finalidade específica 

MATÉRIA

CORPO

OBJETO



Propriedade da matéria

Propriedades Gerais Propriedades Específicas

❖ Propriedades Organolépticas

❖ Propriedades Químicas

❖ Propriedades físicas

• Massa

• Extensão

• Divisibilidade

• Compressibilidade

• Elasticidade

• Inercia

❖ Propriedades funcionais 



Propriedades Gerais

Massa: A medida que todos corpos possui por apresentarem massa

Extensão: propriedade que todo corpo possui de ocupar um lugar no espaço.



Divisibilidade::Propriedade que os corpos possuem em poderem ser divididos

Compressibilidade: Propriedade que possuem os corpos de poderem diminuir de volume sob a 

ação e de forças externas



Elasticidade: Propriedade que possuem os corpo de tomarem a forma e volume primitivo. Tão logo

cessar a causa que os deformou.

Inercia: Propriedade que os corpos possui em tender está em movimento ou em repouso, até que uma

força atue sobre elas modificando a situação original.



Propriedades Específicas

são características peculiares a cada matéria, que podem ser divididas em organolépticas, Químicas, funcionais

e físicas.

Propriedades Organolépticas: são as propriedades que se relacionam com nossos sentidos.

• Estado de agregação: Impressiona o sentido do tato

• Cor: Impressiona a sentido visão

• Sabor: Impressiona o sentido paladar

• Odor: Impressiona o sentido do olfato

• Brilho: Impressiona a sentido visão



Propriedades Químicas: determina as transformações químicas que também designa por reações químicas que 

ocorre a formação de novas substâncias.



Propriedades funcionais: são as propriedades comuns a certos grupos de substâncias que se encontra

nas organolépticas e as químicas.

Acidez, Basicidade, Salinidade e Óxidos.



Propriedades físicas: são propriedades que se relaciona com qualquer fenômeno físico

• Ponto de Fusão (PF) e de solidificação (PS),

• Ponto de ebulição (PE) e de liquefação (PL),

• Calor específico (c)

• Densidade (d)

• Solubilidade



Transformações da Matéria  

➢ TRANSFOMAÇÃO FÍSICA : Altera a forma da matéria sem altera sua identidade química.

➢ TRANSFOMAÇÃO QUÍMICAS Ocorrem quando há alteração na constituição do material, formando
assim novas substâncias.



ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA

A matéria pode ser encontrada em três estados físicos 

Possui forma 

e volume fixos

A força de atração é 

maior que a força de 

repulsão entre suas 

moléculas

Possui forma variável e 

volume fixo

A força de atração é 

aproximadamente igual à força 

de repulsão entre suas moléculas

Possui forma e

volume variáveis

A força de atração é 

menor que a força de 

repulsão entre suas 

moléculas



SÓLIDO GASOSOLÍQUIDO

FUSÃO VAPORIZAÇÃO

SUBLIMAÇÃO

SOLIDIFICAÇÃO CONDENSAÇÃO

A vaporização pode ocorrer de três maneiras diferentes:

RESSUBLIMAÇÃO

Podemos alterar o estado físico de uma matéria modificando a TEMPERATURA e 

a PRESSÃO 

EVAPORAÇÃO EBULIÇÃO CALEFAÇÃO

LIQUEFAÇÃO



SÓLIDO GASOSOLÍQUIDO

FUSÃO VAPORIZAÇÃO

SUBLIMAÇÃO

SOLIDIFICAÇÃO
CONDENSAÇÃO

RESSUBLIMAÇÃO

IONIZAÇÃO

DESIONIZAÇÃO

LIQUEFAÇÃO



A matéria pode ser uma 

SUBSTÂNCIA PURA ou uma MISTURA 

Água destilada

formada por mais de um tipo 

de molécula
formada por apenas um tipo 

de molécula

SUBSTÂNCIA PURA MISTURA 

Água mineral 



As substâncias puras podem ser classificadas em:

SIMPLES e COMPOSTA

SUBSTÂNCIA SIMPLES

É constituída por um único tipo 

de elemento químico 

É constituída por mais de um tipo 

de  elemento químico

SUBSTÂNCIA COMPOSTA

O2 H2O



(ESPCEX – 2019) O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomo que

as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples e a formada por mais de um

tipo de átomo é dita composta. Baseado neste critério, a alternativa que contém apenas representações de substâncias

simples é:

A) HCl , CaO e MgS.

B) Cl2 , CO2 e O3.

C) O2 , H2 e I2.

D) CH4 , C6H6 e H2O.

E) NH3 , NaCl e P4.



ALOTROPIA 

É a propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples diferentes a partir de

um mesmo elemento químico.

São alótropos: carbono, oxigênio, fósforo e enxofre.



VARIEDADES ALOTRÓPICAS DO OXIGÊNIO

O elemento oxigênio possui duas variedades alotrópicas que diferem quanto à atomicidade,

que são o oxigênio (O2) e o ozônio (O3).



VARIEDADES ALOTRÓPICAS DO CARBONO

Na natureza o elemento químico carbono possui três formas 

alotrópicas: 

DIAMANTE, GRAFITE e FULERENO 



VARIEDADES ALOTRÓPICAS DO ENXOFRE

O elemento químico enxofre apresenta duas variedades alotrópicas: 

ENXOFRE RÔMBICO e ENXOFRE MONOCLÍNICO

As formas cristalinas 

das duas formas alotrópicas

são diferentes 

Porém, ambas 

são constituídas  por moléculas 

com oito átomos de enxofre (S8)



VARIEDADES ALOTRÓPICAS DO FÓSFORO

O elemento fósforo forma várias variedades alotrópicas, sendo o 

FÓSFORO BRANCO e o FÓSFORO VERMELHO as mais comuns.

FÓSFORO BRANCO ( P4) 
FÓSFORO VERMELHO (Pn)



(ESPCEX – 2005) O fenômeno da alotropia só existe em substâncias simples. Por isso, quando os

átomos de diferentes variedades alotrópicas de um mesmo elemento se combinam com quantidades

idênticas do gás oxigênio, para formar compostos, originam moléculas

A) iguais de substâncias compostas.

B) diferentes de substâncias compostas.

C) iguais de substâncias simples.

D) diferentes de substâncias simples.

E) diferentes de substâncias simples e/ou compostas.



(Colégio Naval - 2019) - De modo geral, as variedades alotrópicas de uma determinada substância

são caracterizadas por:

A) serem substâncias simples e possuírem um mesmo elemento químico formador

B) apresentar sempre a mesma atomicidade e idêntica estrutura cristalina

C) possuírem propriedades físico-químicas iguais

D) terem sempre a mesma configuração eletrônica no estado fundamental

E) aparecerem sempre na forma de átomos isolados e possuírem baixa reatividade



Se a matéria for constituída por mais de um tipo de 

molécula teremos uma MISTURA

Estas misturas podem ser   

HOMOGÊNEAS ou HETEROGÊNEAS



HOMOGÊNEA 

HETEROGÊNEA

ÁGUA COM ÓLEO

ÁGUA COM ÁLCOOL

São aquelas que apresentam um aspecto uniforme, com uma 
única fase (monofásica).

São aquelas que apresentam mais de uma fase.
bifásico



Número de fases 

GRANITO : POSSUI 3 FASES

MICAFELDSPATOQUARTZO

Possui 3 Tipos de Rocha 



Observe a representação dos sistemas I, II e III e seus componentes. O número de fases em cada um

é, respectivamente:

A) 3, 2 e 4

B) 3, 3 e 4

C) 2, 2 e 4

D) 3, 2 e 5

E) 3, 3 e 6



Considere os sistemas:

I. água líquida e gelo

II. gás oxigênio (O2)

III. álcool e areia

IV. gás carbônico e gás oxigênio

Relativo a esses sistemas pode-se afirmar que:

A) III é uma substância pura

B) II é uma substância composta

C) III é uma mistura monofásica

D) IV é uma mistura bifásica

E) se misturarmos II com IV o sistema obtido é homogêneo.
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(ESPCEX – 2017) “Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante

enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante”.

O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em

função da variação de temperatura, observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo, sob pressão

constante.



Tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas:

I – entre 0 ºC e 19 ºC, a substância X encontra-se na fase sólida;

II – o intervalo de 2,0 min a 4,0 min corresponde à condensação da substância X;

III – a temperatura de 60 ºC corresponde à temperatura de ebulição da substância X;

IV – no intervalo de 40 ºC a 50 ºC, a substância X encontra-se na fase líquida.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) II e IV.

C) I, II e III.

D) II, III e IV.

E) I, III e IV.




