
CIENCI AS NATURAI S.   A MATERIA E OS MATERIAI S  

QUE É A MATERI A? 
1. A materia 

A materia é todo aquilo do que están feitas as cousas e os seres vivos. Por exemplo, o 

noso corpo, un caderno, un bolígrafo, un lapis, unha flor, o aire, a auga etc. 

 
Un bolígrafo e un caderno están feitos de materia, pero están compostos por substancias 

diferentes. 

A materia pódese apreciar cos sentidos e ten masa e volume. 

Non obstante, un caderno é diferente dun bolígrafo, ou a auga é diferente do 

aire, porque están compostos por diferentes tipos de materia. 

A cada tipo de materia chámaselle substancia. 

2. Que é a masa? 

A masa dun obxecto é a cantidade de materia que o forma. Por exemplo, un 

caderno ten máis materia que un bolígrafo, e unha árbore ten máis materia que 

unha das súas ramas. 

A masa dun obxecto obtense pesándoo, e o seu valor exprésase en 

unidades de gramo (g), quilogramo (kg)... 
Masa (unidades) 

 

 

Se poñemos un obxecto sobre a báscula dixital, por exemplo, esta indicaranos a masa na 

pantalla (neste caso, 16 g, ou, o que é o mesmo 0,016 kg). 
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3. Que é o volume? 

O volume dun obxecto é a cantidade de espazo que ocupa. Por exemplo, un 

balón de fútbol ten maior volume que unha pelota de tenis. 

Cando nos referimos ao volume de líquido contido nun recipiente fálase de 

capacidade. Por exemplo, unha botella ten máis capacidade que unha xiringa. 

O volume exprésase en unidades de litro (L), centílitro (cL)... 
Capacidade (unidades) 

 

 

PODES VELO NESTE VÍDEO 

Medición de Volumen - Probeta - YouTube 

 

https://www.youtube.com › watch 

 

4. Densidade 

Observa as bólas da figura; teñen o mesmo volume pero son de diferente 

material. Se os colleses coa man, notarías que a bóla de ferro pesa máis que a 

de madeira, e esta máis que a de cortiza. Isto acontece porque a bóla de ferro 

ten máis masa que a de madeira, e ambas as dúas, máis que a de cortiza. 

 

Aínda que as tres bólas teñen o mesmo volume, a súa masa é diferente porque teñen distinta densidade. 
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Isto é, aínda que os diferentes materiais teñen o mesmo volume, teñen diferente masa; 

por iso dicimos que teñen diferente densidade. 

A densidade dun obxecto calcúlase como o cociente entre a súa masa e o seu volume: 

 

Por exemplo, 1 litro de auga ten unha masa de 1 kg, polo que a densidade da auga é: 

1 kg/1 L =1 kg/L. 

5. Flotabilidade 

 
Cada unha das bólas afúndese na auga segundo a densidade do material que a forma. 

Se agora introducimos as tres bólas nun recipiente con auga, poderemos ver 

que a bóla de ferro se afunde, mentres que as de madeira e cortiza flotan. 

Que un obxecto flote ou se afunda nun líquido (flotabilidade) dependerá de 

se a súa densidade é maior ou menor que a do líquido. Se a densidade do 

obxecto é menor que a do líquido, flotará, e se a súa densidade é maior, 

afundirase. 

 

EXERCICIOS 

7. A materia 

Indica se son materia ou non: 

 Unha mesa→  

 A bondade →  

 Unha bóla de neve →  

 Unha árbore →  

 A ilusión →  
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8. Que é a masa? 

Dispoñemos de 4 obxectos que son de madeira (350 g), cortiza (1500 dg), metal 

(0,750 kg) e vidro (4 hg). Ordénaos en orde crecente de masa. 

  

  

  

  

9. Que é o volume? 

Que elemento de cada unha das seguintes parellas ocupa máis volume: un 

camión ou un coche, un cabalo ou un can, unha quenlla ou unha balea, un 

ordenador ou un teléfono móbil? 

10. Flotabilidade 

Por que se mesturas aceite con auga o aceite queda sobre a auga? 

11. A materia e as súas propiedades 

Calcula a densidade dun obxecto de 2,5 kg de masa e 0,5 L de volume. 

A densidade é de kg/L. 

12. A materia e as súas propiedades 

Expresa en quilogramos a masa dunha peza metálica de 1 700 g. A continuación 

expresa en litros o seu volume de 200 mL. Por último, calcula a densidade do metal que 

forma a peza. 

A masa da peza en quilogramos é de kg.  

O volume en litros é de L. 

A densidade do metal é de kg/L.  

13. A materia e as súas propiedades 

Por que flotan os barcos na auga malia o seu gran volume? 

 

 



 

 

 

 

 

 


