
REPASO C.NATURAIS 

As máquinas e a alectricidade 
Que ferramentas usan os astronautas? 

 

As ferramentas que os astronautas usan na reparación de naves espaciais, 

como o martelo, a serra ou o desaparafusador, parécense ás que usamos na 

vida diaria. Agora ben, trátase de fabricacións especiais, máis lixeiras que as 

normais e, á vez, de maior resistencia. Ademais, debe terse en conta que coas 

luvas espaciais postas é moi difícil suxeitalas, polo que son tamén máis 

grandes. 

Durante os traballos que realizan fóra da nave, cada ferramenta debe estar 

suxeita a unha corda de soporte para impedir que, en caso de soltarse, se 

extravíe no espazo. Mesmo se desenvolveu unha aspiradora especial para 

absorber as labras orixinadas pola serra ou o trade. Para saber manexar estas 

ferramentas en condicións de ingravidez, os astronautas adéstranse 

previamente durante moito tempo. 

1.Que ferramentas usan os astronautas? 

2.Son iguais que as que usamos na Terra? Por que? 

3.Cres que lles é fácil aos astronautas amañar avarías fóra das súas 

naves? Como aprenden a facelo? 

4.Explica que medidas toman para non perder as ferramentas no espazo. 

5.Para que teñen unha aspiradora? 

6.Explica que quere dicir "en condicións de ingravidez". 
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Encontra sete nomes de ferramentas na seguinte sopa de 

letras e escríbeos en orde alfabética: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Observa atentamente a fotografía: 

 

1. Identifica que tipo de máquina se representa. 
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2. Indica que elementos a forman. 

3. Para que se utiliza no caso da imaxe? 

4. Que utilidade lle atopas a esta máquina na construción? 

 

Aprendiz de científic@ As máquinas compostas 

Hai máquinas que están formadas por diversos elementos chamados operadores, algúns 

dos cales son máquinas simples. 

As tesoiras 

 

As tesoiras consisten en dúas pancas de primeiro xénero unidas que xiran sobre un 

mesmo punto de apoio. 

Coas tesoiras conséguese transmitir ás coitelas, aumentada, a forza que se fai ao mango. 

Ao pechalas, as partes afiadas cortan os materiais que se poñen entre elas. 

Outras máquinas que funcionan de xeito semellante ás tesoiras son os alicates, as 

tenaces, as mordazas, etc. 

O polipasto 

Un polipasto consiste en varias poleas unidas por unha mesma corda. 

Co polipasto conséguese elevar pesos máis doadamente que cunha única polea. 
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A engranaxe 

Unha engrenaxe está formada pola conexión de varias rodas co bordo dentado, de xeito 

que os saíntes dunha roda encaixan nos entrantes doutra. 

Cando xira unha roda da engrenaxe, xiran a a súa vez todas as demais. Con iso 

conséguese transmitir o movemento. 

 

Como se traballa con pancas 

Nesta práctica construirás un boneco bailarín, que é un exemplo 

sinxelo de máquina composta de varias pancas. 

 Cartolina branca. 

 Encuadernadores. 

 Lapis de cores. 

 Tesoiras e cordel. 

Procedemento 

De acordo co modelo da figura, sigue estes pasos: 

1. Debuxa en cartolina as sete pezas das que consta o boneco: 
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 Dous brazos (iguais). 

 Dúas partes superiores das pernas (iguais). 

 Dúas partes inferiores das pernas (iguais). 

 O tronco e a cabeza. 

2. Recorta as pezas que debuxaches e coloréaas. 

 

3. Corta catro anacos de cordel do tamaño adecuado para unir, como se 

indica, os brazos e as pernas, así como para suxeitar a cabeza. 

4. Fai buratos nos lugares por onde pasarán os encadernadores e os anacos 

de cordel. 

5. Pasa os encadernadores polos seus buratos e axústaos. 
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6. Suxeita cunha man o cordel da cabeza mentres tiras cara a abaixo coa 

outra man do cordel que percorre o tronco do boneco. 

7. Explica que movementos se producen: observa que 

brazos e pernas son pancas, e que os encadernadores son 

os seus puntos de apoio. 
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