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 1   Relaciona as dúas columnas.

A materia  

Volume e masa 

As balanzas e probetas 

Dureza, fraxilidade,   
 elasticidade e densidade 

  utilízanse para medir masas e 
volumes.

  é todo aquilo que ocupa un espazo 
ou volume, e ten masa.

  son propiedades específicas da 
materia.

  son as propiedades xerais da 
materia.

Valor da resposta correcta: 1 Pto. Puntuación obtida 

Valor da resposta correcta: 2 Ptos. Puntuación obtida 

Valor da resposta correcta: 1 Pto. Puntuación obtida 

Valor da resposta correcta: 1 Pto. Puntuación obtida 

 4  De que maneiras pode cambiar o movemento dun obxecto ao aplicarlle u  nha forza? 

 2  Observa os obxectos que aparecen na imaxe e contesta.

 3  Completa o seguinte enunciado sobre os efectos das forzas.

 

 

  A forza é a          entre dous corpos que permite modificar o          dun obxec-

to,          ou rompelo.

a) Por que a bóla de cortiza flota e, en cambio, a bóla de metal se 
afunde, se ambas teñen o mesmo volume? 

   

   

   

   

b) Explica por que as dúas bólas de metal se afunden se teñen diferente masa. De que depende entón?

   

   

Metal

Cortiza

As forzas poden poñer en movemento un obxecto parado, facer que aumente ou diminúa a súa velocidade 

cando está en movemento ou incluso cambiar a súa dirección.

deformalo 

interacción movemento 

Ambos os obxectos están compostos da mesma materia e, por tanto, presentan a mesma densidade. 

A flotabilidade depende da densidade, que é u  nha propiedade específica da materia.

A bóla de cortiza e a de metal están compostas de diferente materia 

e, por tanto, teñen u  nha densidade diferente. A bóla de metal afúnde-

se porque o metal é máis denso ca auga ,e a bóla de cortiza flota por-

que a cortiza é menos densa ca a auga. 



AVALIACIÓN

Nome:                                          Data:                    Curso:                 4
UNIDADE

MATERIAL FOTOCOPIABLE 23Ciencias da Natureza 5.º EP. Unidade 4

 5  Completa o seguinte esquema sobre as deformacións que poden producir as forzas.

Material illante !

Material opaco !

Material impermeable !

Material condutor 

 ! Non deixa pasar a luz. 

 ! Permite que se transmita a calor a través del.

 ! Non permite que pasen os líquidos a través del.

 ! Impide que se transmita a calor.

Valor da resposta correcta: 1 Pto. Puntuación obtida 

Valor da resposta correcta: 1 Pto. Puntuación obtida 

Valor da resposta correcta: 2 Ptos. Puntuación obtida 

Valor da resposta correcta: 1 Pto. Puntuación obtida 

 6  Relaciona adecuadamente as seguintes propiedades dos materiais.

 7   Risca a afirmación falsa e escríbea correctamente.

 8   Indica a que propiedades dos materiais se refiren as ilustracións.

  

 ! Cada tipo de materia ten u  nhas propiedades específicas que a diferencian do resto.
 ! Ao exercer u  nha forza, esta pode cambiar a velocidade dun obxecto ou producir nel deformacións. 
 ! A opacidade é a propiedade de permitir que pase a luz a través dun material.

 

As forzas producen          a un material.

 Elástico

 

 

 

 

Ao exercer a forza o mate-
rial rompe.

 

A opacidade é a propiedade de impedir que pase a luz a través dun material.

CondutividadeElasticidade Fraxilidade Impermeabilidade

Ao cesar a forza o material 

non recupera a súa forma.

deformacións

Plástico Fráxil

Ao cesar a forza o material 

recupera a súa forma inicial.


