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À DESCOBERTA DOS MATERIAIS  

SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS 

Nome: _____________________________________Nº ___  4º Ano Turma: ____ 

 

I. QUESTÃO- PROBLEMA: O QUE DISTINGUE OS DIFERENTES ESTADOS FÍSICOS EM 

QUE SE PODEM ENCONTRAR OS MATERIAIS? 

 

MATERIAL  

 Borracha; 

 Clipe; 

 Afiadeira; 

 Estojo; 

 Copo com água. 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

1- Coloca a borracha, o clipe e a afiadeira dentro do estojo; 

2- Observa se ocorreu alteração das suas características (forma e volume). 

3- Coloca a borracha, o clipe e a afiadeira no copo com água; 

4- Observa se ocorreu alteração daa suas características (forma e volume). 

 

RESULTADOS: 

                                                                                Alteração das características (Sim ou Não) 

Materiais Estojo Copo com água 

Borracha   

Clipe   

Afiadeira   
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 CONCLUSÃO (risca o termo incorreto) 

 Os materiais sólidos mantêm / não mantêm a sua forma e o seu volume 

independentemente do lugar onde se encontram. 

 

 

II. QUESTÃO – PROBLEMA: COMO SE COMPORTAM OS MATERIAIS LÍQUIDOS? 

 

MATERIAL  

 Gobelé 50 ml; 

 3 recipientes com formas e capacidade diferentes; 

 Corante alimentar; 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

1. Coloca 50 ml de água num gobelé e adiciona algumas gotas de corante alimentar; 

2. Transfere a água para 3 recipientes com forma e capacidades volumétricas diferentes; 

3. Observa os resultados. 

 

RESULTADOS: 

Faz o desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSÃO: (completa a frase) 

 Os materiais líquidos mantêm o seu __________, e alteram a sua __________, 

moldando-se ao recipiente onde se encontram. 
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III. QUESTÃO – PROBLEMA: SERÁ QUE OS MATERIAIS GASOSOS TÊM AS MESMAS 

CARATERÍSTICAS DOS MATERIAIS SÓLIDOS OU DOS MATERIAIS LÍQUIDOS? 

 

MATERIAL  

 Balões de moldar 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

1. Enche o balão dá um nó e de forma a não sair ar. Estica e pressiona o balã 

 

CONCLUSÃO (risca os termos corretos) 

Os materiais gasosos não matêm/ mantêm o seu volume nem a sua forma. 

Estes ao contrário dos materiais sólidos e dos materiais líquidos, são Fáceis/ 

difíceis de comprimir, isto é, sendo apertados, podem ficar com menos volume 

ocupando um espaço mais reduzido. 

 

 

IV. QUESTÃO – PROBLEMA: COMO PODEMOS DISTINGUIR OS MATERIAIS SÓLIDOS 

DOS MATERIAIS LÍQUIDOS? 

 

MATERIAL  

 Água, areia, azeite, açúcar, caixas de Petri, etiquetas, caneta e pipeta 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

1. Colocamos cada um dos materiais em caixas de Petri; 

2. Mexemos em cada um dos materiais com os dedos e tentámos prende-los. 

3. Retirámos com a pipeta um pouco de cada um destes materiais e apertámos a pipeta de 

forma a verificar se formavam gotas 
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RESULTADOS 

Preenche a tabela escrevendo Sim ou Não 

 Água Areia Azeite Açúcar 

Molha as mãos?     

Prende-se entre os dedos?     

Forma gotas?     

 

CONCLUSÃO (preenche com os termos corretos) 

A água e o azeite são materiais __________. A areia e o acúcar são materiais 

__________. 

Os materiais __________ formam gotas e os materiais __________não formam 

gotas. 

 

 

AUTOAVALIAÇÂO 

�   ☹ 

 

 

 

 


