
CCNN3º / Unidade 4 / A materia e as forzas 

Actividade 1 Enunciado: Explica por que non é correcta a seguinte oración  

Solución: Porque a materia é todo aquilo que si ten masa (que é a cantidade de materia que ten un corpo) e si 

ocupa un volume (que é o espazo que ocupa un corpo). 

Estados da materia: Sólido, líquido e gasoso. 

Actividade 2 Enunciado: Elixe dúas destas substancias para realizar unha mestura homoxénea e outras dúas 

para unha heteroxénea 

Solución:   

• Mestura homoxénea: leite e cacao.  

• Mestura heteroxénea: follas de leituga e anacos de cebola. 

Actividade 3 Enunciado: Escribe V, se a oración é verdadeira e F, se é falsa. Transforma as falsas en 

verdadeiras. 

Solución 

a) Cando a auga líquida se solidifica pasa a estado sólido. V 

b) Nos cambios físicos a composición da materia varía. F 

c) A condensación é un cambio de estado no que se pasa de estado gasoso a estado líquido. V 

d) Para pasar de estado gasoso a estado líquido hai que diminuír a temperatura. V 

e) Para pasar de estado sólido a estado líquido hai que diminuír a temperatura. F 

b) Nos cambios físicos a composición da materia non varía. (Transformación en verdadeira) 

e) Para pasar de estado sólido a estado líquido hai que aumentar a temperatura. (Transformación en 

verdadeira). 

Actividade 4: Completa as oracións. 

Solución:  

a) Nun cambio químico, a composición da materia varía.  

b) Un exemplo de cambio químico é a combustión.  

c) Cando a madeira se queima, transfórmase en cinzas e fume.  

d) Cando un obxecto metálico se oxida prodúcese un cambio químico chamado oxidación. 

 



Actividade 5: Completa a táboa colocando cada material no seu lugar correspondente 

Materiais naturais Materiais 
artificiais Orixe animal Orixe vexetal Orixe mineral 

La Algodón Prata  Papel  

Plumas Cortiza Aluminio  Pintura  

coiro Liño  Granito  Plástico  

 

Actividade 6: Completa as oracións coa propiedade de cada material. 

Solución: 

 a) Teño que ter coidado con este xarrón de barro porque é moi fráxil.  

b) Podo ver o vinagre que hai dentro da botella de cristal porque é transparente.  

c) Podo estirar a goma de pelo porque é flexible.  

d) Podo colocar moitas cousas no carriño da compra de metal porque é moi resistente. 

Actividade 7: Completa a táboa. 

 Material natural Material artificial Propiedades  

Barro              X  Fráxil 

Vidrio                 X Transparente 

Rocha              X  Resistente  

Goma dunha bicicleta                 X Flexible  

 

Actividade 8: Marca coa letra que corresponda cada debuxo, segundo a forza que representa 

A. Forza a distancia na que se atraen dous corpos. ( debuxo da grúa) 

 B. Forza de contacto na que se move un corpo. ( debuxo do neno tirando a canasta) 

 C. Forza de contacto na que se deforma un corpo ( debuxo dun oleiro traballando co barro) 


