
A MATERIA E OS 

MATERIAIS
REPASO DO TEMA



PROPIEDADES XERAIS DA MATERIA

A masa e o volume son características que posúe toda a materia, por iso se 

denominan propiedades xerais da materia.

 A masa

É a cantidade de materia que ten un corpo.

A masa mídese en quilogramos (kg) e gramos (g), e para calculala úsase 

a balanza e a báscula.

 O volume

É o espazo que ocupa un corpo.

O volume mídese en litros (ℓ) e en mililitros (mℓ), e para calculalo 

utilízanse recipientes graduados, como probetas ou vasos medidores



PROPIEDADES ESPECÍFICAS DA MATERIA

Cada tipo de materia ten unhas propiedades que o diferencian do resto e que se 
chaman propiedades específicas. Algunhas propiedades específicas son:

 Dureza. A materia é dura cando resulta difícil de raiar. Por exemplo, o ferro é 
máis duro ca un xiz porque pode raialo facilmente.

 Fraxilidade. A materia é fráxil cando rompe con facilidade. Un pau de 
madeira é máis fráxil ca unha barra de aceiro porque rompe con maior 
facilidade.

 Elasticidade. A materia é elástica se, despois de aplicar unha forza sobre ela, 
recupera a súa forma inicial. Así sucede, por exemplo, coas gomas do pelo.

 Densidade. É a relación entre a masa dun corpo e o seu volume. Así, se dúas 
bólas, unha de metal e outra de plastilina, teñen o mesmo volume, pero a de 
metal ten máis masa, dise que a bóla de metal é máis densa ca a de 
plastilina.



FORZAS

 As forzas son cambios orixinados polas interaccións entre corpos.

 As forzas producen distintos efectos. Poden cambiar o estado de movemento

dun obxecto, deformalo e incluso rompelo.

 Cambios no movemento:

1. De parado a movemento.

2. De movemento a parado.

3. Cambios de velocidade.

4. Cambios de dirección.

 Deformacións:

1. Plástico: cando ao cesar a forza non recupera o seu estado inicial.

2. Elástico: cando ao cesar a forza recupera o seu estado inicial.

3. Fráxil: cando ao exercer unha forza rompe.



PROPIEDADES DOS MATERIAIS

Ás materias que utilizamos para fabricar obxectos chamámoslles materiais. Para 

saber que material é máis adecuado para cada uso fixámonos nas

súas propiedades. Algunhas delas son:

 Condutividade térmica: Cando un material impide que se transmita a calor, 

dise que é illante. Se transmite a calor dise que o material é condutor.

 Opacidade ou transparencia. Cando un material impide que pase a luz, dise

que é opaco. Se deixa pasar a luz é transparente.

 Impermeabilidade: Cando un material non permite que pase un líquido a 

través del, dise que é impermeable.
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FICHAS REFORZO

NO DOCUMENTO QUE VEDES DEBAIXO DESTE 

POWER POINT PODEDES ENCONTRAR AS 

FICHAS DE REFORZO PARA PREPARAR A 

AVALIACIÓN DESTE TEMA 4 QUE 

REALIZAREMOS A VOLTA DA CUARENTENA.

A TRABALLAR!!!


