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REPASO

Nome:  Data:  Curso:  4
UNIDADE

 1   Completa os seguintes enunciados sobre as propiedades xerais da materia.

A masa é  

O volume é  

Masa =   

Volume =    

 5   Explica que é a densidade. 

 

 4   Observa os debuxos e responde. Cal é a masa e o volume destes obxectos?

 3   Rodea os elementos que non son materia e explica por que non o son.

aire

plástico

calor

son

tea

vapor

metal

papel

movemento

 

 2  Relaciona as tres columnas.

Masa !

Volume !

! Quilogramos !

! Litros !

! Probeta

! Balanza

50 g
100 

150 

200 

250 

50 

300 

350 

450 

400 

500 

100 

150 

200 

250 

50 

300 

350 

450 

400 

500 

100 

150 

200 

250 

50 

300 

350 

450 

400 

500 

100 

150 

200 

250 

50 

300 

350 

450 

400 

500 

150 g

Masa =    

Volume =    
200 ml

200 ml

220 ml

300 ml

50 g

a cantidade de materia que ten un corpo.

o espazo que ocupa un corpo.

A calor, o son e o movemento non teñen masa nin volume, polo tanto, non son materia.

A densidade é a relación entre a masa dun corpo e o seu volume. 

20 ml

150 g

100 ml
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 6   Completa os seguintes enunciados coas propiedades da dereita.

A materia é        se, despois de aplicar u  nha forza 
sobre ela, recupera a súa forma inicial.

A materia é        cando rompe con facilidade.

A materia é        cando resulta difícil de raiar.

 8   Utilizando as conclusións da actividade anterior, indica que materiais se afundirán e cales flotarán se os 
metes nun barreño con auga. 

 

 7   Nas balanzas seguintes estanse pesando distintos materiais que teñen o mesmo volume. Observa a 
masa de cada un e ordena os materiais de maior a menor densidade. Explica como os ordenas.

 

 

 

 

 

 9   Se nun vaso de auga botas lascas de cortiza e area, en que parte do vaso se colocará cada material? Indi-
ca o resultado no debuxo e explícao segundo as propiedades da materia.

 

 

 

6 g 21 g 190 g

Ferro

fráxil

dura

elástica

PlásticoCortiza

Lascas de cortiza Area

O ferro afundirase; en cambio, a cortiza e o plástico flotarán.

Debido á diferente densidade dos materiais, as lascas de cortiza flotarán na parte superior do vaso, 

pois son menos densas ca a auga. A area, que é máis densa ca a auga, afundirase na parte inferior do 

vaso. 

Cortiza

elástica 

fráxil 

dura 

Auga

Area

O ferro é o material máis denso, seguido do plástico e, por último, da cortiza. Ao ter todos o mesmo volu-

me, o material de maior masa é o que ten maior densidade.
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REFORZO A densidade
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 1  Ana e Xulia están investigando sobre a densidade. Para iso teñen 
dous bloques do mesmo tamaño: un de cortiza e outro de chum-
bo. Cal cres que ten maior masa? Que bloque é máis denso? Por 
que?

 

 

 2   Agora as nosas rapazas colleron dous bloques de chumbo, un moi-
tísimo máis grande e máis pesado ca o outro. Ana di que os dous 
bloques teñen a mesma densidade. Cres que ten razón? Explica 
por que.

 

 

 3   Fíxate nos seguintes cubos, de igual tamaño pero diferentes materiais, e contesta as preguntas.

Na superficie No medio No fondo

! Alcohol etílico Auga Aceite

! Auga Aceite Alcohol etílico

! Alcohol etílico Aceite Auga

a) Ordena de maior a menor os materiais anteriores segundo a súa densidade.

         >        >        >        >          >  

b) Sinala cun círculo os materiais que flotarían se os botásemos nun caldeiro de auga.

  Aceite    Cortiza    Alcohol etílico    Madeira    Chumbo

c) Rodea agora os materiais que flotarían se os botásemos nun caldeiro de aceite.

  Cortiza    Alcohol etílico    Auga    Madeira    Chumbo

d) Se botamos auga, aceite e alcohol etílico nun mesmo recipiente, en que orde quedarán? 

Cortiza

Aceite

masa = 0,92 g masa = 0,24 g masa = 1 g masa = 0,79 g masa = 0,9 g masa = 11,34 g

Cortiza Auga Alcohol etílico Madeira Chumbo

Chumbo

Chumbo

O bloque de chumbo ten maior masa. O bloque de chumbo é o 

máis denso xa que ten maior masa cun volume similar.

Teñen a mesma densidade. A densidade é u  nha propiedade carac-

terística da materia e ambos están formados da mesma materia.

Chumbo Auga Aceite Madeira Cortiza Alcohol etílico 
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REFORZO Os efectos das forzas
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UNIDADE

 2  Risca a afirmación errónea sobre as forzas e escríbea correctamente.

 ! As forzas poden facer que un obxecto se poña en movemento.
 ! Cando ao cesar a forza un material recupera a súa forma, dise que é plástico.
 ! Un material fráxil rómpe con facilidade ao aplicar u  nha forza sobre el.

 

 1  Observa as diferentes imaxes e contesta as preguntas.

a) Relaciona os efectos que producen as forzas cos obxectos das imaxes anteriores.

Cambios na velocidade !

Deformacións !

! a
! b
! c
! d
! e
! f
! g
! h

b) Que obxecto sofre un cambio na dirección do seu movemento?

   

c) Na imaxe b, a carrozaría do coche está feita cun material plástico ou elástico? Por que?

   

d) Fíxate nas imaxes dos materiais que sofren deformación e clasifícaos en plásticos, elásticos ou fráxi-
les.

Elásticos  Plásticos  Fráxiles  

a b c d

e f g h

Na imaxe f o balón cambia a dirección do seu movemento ao ser golpeado pola persoa.

Está feita cun material plástico porque cando cese a forza, o coche non recuperará a súa forma inicial.

Cando ao cesar a forza un material recupera a súa forma dise que é elástico.

b, h ea



MATERIAL FOTOCOPIABLE 26Ciencias da Natureza 5.º EP. Unidade 4 MATERIAL FOTOCOPIABLE 26Ciencias da Natureza 5.º EP. Unidade 4

REFORZO Propiedades e uso dos materiais
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 2   Que ocorrería se a cama elástica fose de cristal e saltásemos sobre ela?

 

 1   Relaciona cada obxecto coas propiedades do material utilizado para fabricalo.

 3   Por que a maioría dos cazos son metálicos? Poderiamos utilizalos se fosen de plástico?

 

 

 

 4   Relaciona estes materiais coas súas propiedades e usos adecuados.

Formigón !

Vidro !

Plástico !

Cortiza !

! Impermeable  !

! Illante  !

! Resistente  !

! Transparente  !

! Lentes graduadas

! Tapóns de botella

! Tubaxe

! Vigas

Cazo metálico !

Antuca de tea !

Chuvasqueiro de nailon !

Cama elástica !

! Flexibilidade 

! Impermeabilidade

! Condutividade

! Opacidade 

Ao saltar encima a cama rompería, porque o cristal é moi fráxil.

Os cazos serven para quentar auga e cociñar alimentos. Por iso se necesita un material resistente e bo 

condutor da calor. Non poderiamos utilizar un cazo de plástico, porque o plástico non é condutor e, ade-

mais, é un material que se deforma coa calor.
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AMPLIACIÓN Densidade e !otabilidade
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 2   Se botamos un bloque de metal nun recipiente cheo de auga ata o bordo e noutro recipiente igual bota-
mos un bloque de plastilina do mesmo volume ca o anterior, en cal dos dous se derramará máis auga se 
ambos os bloques se afundiron? Por que?

 

 1   Como descubriu Arquímedes o volume da coroa?

 

 

 

 

Cóntase que o rei grego Herón (século !!! a.C.) mandou facer u  nha 
coroa de ouro a un xoieiro. Porén, cando a tivo nas mans, sospeitou que 
o xoieiro o enganara e que para facela non utilizara todo o ouro que el 
lle entregara.
Entón, o rei Herón pediulle a Arquímedes que pescudase se a coroa 
era de ouro macizo ou non. Con este problema na cabeza, Arquíme-
des quería achar a densidade da coroa calculando o seu volume. Men-
tres pensaba, Arquímedes encheu a súa bañeira ata o bordo e, cando 
se meteu dentro, parte da auga derramouse. Arquímedes saíu entón da 
bañeira berrando eureka, que quere dicir “atopeino”.

 3   María e Xoán fixeron cadanseu barquiño coa mesma 
cantidade de plastilina. O de María flota, pero o de 
Xoán non. Xoán di que o seu barquiño flotará nun reci-
piente con máis auga. María cre que o barquiño de 
Xoán se afunde porque non ten a forma adecuada.

Que pensas ti? Describe un experimento para demos-
trar a María e a Xoán de que depende a flotabilidade 
dos barquiños.

 

 

 

 

 

 

Barco de 
María

Barco de 
Xoán

A cantidade de auga dun recipiente non inflúe na flotabilidade; en cambio, a densidade do material, si. Por 

tanto, como a plastilina é máis densa ca a auga, para que o barquiño flote deberá estar oco por dentro 

(cheo de aire). Como o aire é menos denso ca a auga, entón o barco flotará.

Para demostralo podemos facer que Xoán probe o seu barco nun recipiente con moita auga e noutro reci-

piente igual pero con menos auga. A continuación, invitarémolo a que lle dea outra forma facendo un oco 

no seu interior e que volva probalo.

Arquímedes descubriu que calquera corpo que metemos nun líquido despraza un volume dese líquido 

igual ao seu propio volume. Como consecuencia, para medir o volume da coroa, Arquímedes meteuna nun 

recipiente cheo de auga ata o bordo; logo, recolleu a auga que se derramara e mediu o seu volume. Este 

método sérvenos para medir o volume dos obxectos.

Derraman a mesma cantidade de auga porque os dous obxectos teñen o mesmo volume.


