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Questões-Problema 

 

1. Como se comportam diferentes materiais do dia a dia? 

2. A solubilidade, a flexibilidade, a resistência, a dureza, a transparência e a 

combustibilidade variam de material para material? 

Experiências Científicas 
 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 1 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES – SOLUBILIDADE – PARTE I" 

 

Questão - problema: Os materiais são todos solúveis na água? 

Material:  

- 4 copos transparentes       - água - açúcar    - sal de cozinha 

- areia   - 4 colheres (de chá)  - aparas de lápis 

Método: 

1. Numera os copos de 1 a 4.   

2. Enche (até meio) 4 copos com água fria.  

3. Deita uma colher de açúcar no copo 1, uma colher de sal no copo 2, uma colher de areia no 

copo 3 e uma colher de aparas de lápis no copo 4.  

4. Regista as tuas previsões, na tabela seguinte, assinalando com uma X (cruz) o que pensas que 

vai acontecer. 

5. Mexe com colheres diferentes o conteúdo de cada um dos copos. 

6. Preenche a tabela seguinte, assinalando com uma X (cruz) o que observaste durante a 

realização da experiência científica. 

Registo dos resultados: 

Mistura 
Previsão dos resultados Resultados 

Dissolve-se Não se dissolve Dissolve-se Não se dissolve 

1 – Açúcar e água     

2 – Sal e água     

3 – Areia e água     

4 – Aparas de lápis e água     

 

 

 

 

 



 

Conclusão:  

1. Completa os espaços com os termos: açúcar, sal, aparas de lápis, solvente, soluto, água, 

areia, solúveis e insolúveis (alguns termos repetem-se). 

Após a realização desta atividade, concluímos que alguns materiais são 

_____________ e outros __________________. Os materiais _______________ dissolvem-se 

na água, os _____________________ não se dissolvem na água. Nestas experiências científicas, 

a água foi usada como ________________ e o ___________, o ____________, a____________ 

e as ____________________ como _______________. 

  

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 2 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES – SOLUBILIDADE – PARTE II" 

Questão - problema: Podemos dissolver qualquer quantidade de açúcar em água? 

Material: 

- 2 copos transparentes - água  - açúcar  

Método: 

1. Numera os copos de 1 a 2.   

2. Enche (até meio) os dois copos com água fria.  

3. Regista as tuas previsões do que vai acontecer, se deitares uma colher de açúcar no copo 1 e 

dez colheres no copo 2, na tabela seguinte, assinalando com uma X (cruz).  

4. Deita uma colher de açúcar no copo 1 e dez colheres no copo 2. 

5. Mexe o conteúdo de cada um dos copos. 

6. Preenche a tabela seguinte. Assinala com uma X (cruz) o que observaste durante a realização 

da experiência científica. 

Registo dos resultados: 

Mistura 
Previsão dos resultados Resultados 

Dissolve-se Não se dissolve Dissolve-se Não se dissolve 

Copo 1     

Copo2     

 

 

Quem tem razão? O João ou a 

Luísa? 

___________________________ 

 

 



 

 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 3 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES – SOLUBILIDADE – PARTE III" 

Questão - problema: A mesma quantidade de açúcar dissolve-se em qualquer líquido? 

Material:  

- 2 copos transparentes - água  - açúcar - álcool etílico  - vinagre 

Método: 

1. Numera os copos de 1 a 3.   

2. Enche (até meio) o copo 1 com água fria, o copo 2 com álcool etílico e o copo 3 com vinagre. 

3. Deita uma colher de açúcar em cada um dos copos.  

4. Mexe com colheres diferentes o conteúdo de cada um dos copos. 

5. Regista as tuas previsões na tabela seguinte assinalando com uma X (cruz) o que pensas que 

vai acontecer. 

6. Preenche a tabela seguinte. Assinala com uma X (cruz) o que observaste durante a realização 

da experiência científica. 

Registo dos resultados: 

Mistura 
Previsão dos resultados Resultados 

Dissolve-se Não se dissolve Dissolve-se Não se dissolve 

1 - Açúcar e Água     

2 – Açúcar e Álcool      

3 – Açúcar e Vinagre      

Conclusão: 

1. Completa os espaços. 

Após a realização desta atividade constatamos que o açúcar é ____________ na água, 

mas ____ é ___________ no álcool etílico. 

 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 4 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES – SOLUBILIDADE – PARTE IV" 

Questão - problema: O que acontece, quando se tenta misturar azeite com água ou álcool? 

Material: 

- 2 copos transparentes - água          - azeite       - álcool etílico - corante alimentar 

Método: 

1. Numera os copos de 1 a 2.   

2. No copo 1 coloca água (1/4 do copo) e umas gotas de corante alimentar.  

3. No copo 2 coloca álcool etílico (1/4 do copo). 



 

4. Adiciona aos dois copos igual quantidade de azeite. 

Registo dos resultados 

1. Desenha o que observaste. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: 

1. Lê as frases e risca o que não corresponde às observações. 

O azeite não se dissolve/dissolve na água, ficando por cima/por baixo. 

O azeite é insolúvel/solúvel no álcool, ficando por cima/por baixo. 

 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 5 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES - FLEXIBILIDADE" 

Questão - problema: Como se pode determinar a flexibilidade dos materiais? 

                                          Somos capazes de dobrar todos os materiais? 

Material: 

- 1 rolo de arame fino  - 1 borracha escolar - 1 esponja - plasticina - 1 caderno 

- 1 giz    - 1 apagador  - 1 lápis - 1 prego 

Método: 

1. Procura dobrar os materiais, sem forçar. 

Registo dos resultados: 

1. Conseguiste dobrar todos os materiais? Quais foram os materiais que conseguiste dobrar? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Conclusão 

Aos objetos que facilmente dobramos damos o nome de objetos flexíveis, aos outros 

chamamos inflexíveis. 



 

1. Observa a tua sala de aula. Desenha dois objetos flexíveis e dois objetos inflexíveis que 

encontras na tua sala. 

Objetos flexíveis Objetos inflexíveis 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 6 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES - DUREZA" 

Questões - problema: Como se pode determinar a dureza dos materiais?  

                                       Quais os materiais que a nossa unha consegue riscar? 

Material: 

- 1 granito    - 1 gesso            - plasticina   

- 1 folha de planta   - 1 rolha de cortiça    - 1 lápis de cera        

- 1 copo de vidro    - 1 sabão / sabonete 

Método: 

1. Assinala na tabela seguinte com uma X (cruz) o que prevês que acontecerá, se tentares riscar 

com a unha cada um dos materiais que constam da tabela. 

2. Tenta riscar, com a unha, cada um dos materiais propostos. 

3. Preenche a tabela seguinte. Assinala com uma X (cruz) o que observaste durante a realização 

da experiência científica. 

Registo dos resultados/Conclusão: 

Material 
Previsão dos resultados Resultados Maior Dureza 

Risca Não risca Risca Não risca  

Granito      

Gesso      

Plasticina      

Folha de planta      

Rolha de cortiça        

Lápis de cera      

Copo de vidro                              

Sabão/ Sabonete      

 



 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 7 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES - TRANSPARÊNCIA" 

Questão - problema: Por que será feita de vidro e não de tijolo a janela da nossa sala? 

Material: 

- 1 lente de vidro  - 1 folha de cartolina 

Método: 

1. Regista na tabela o que prevês que acontecerá, se colocares a lente na mão e observa. 

2. Regista na tabela o que prevês que acontecerá, se tapares a lente com a folha de cartolina. 

3. Regista na tabela o que se observa ao colocar a lente na mão e ao tapar a lente com a folha 

de cartolina. 

Registo dos resultados: 

 Previsão dos resultados Resultados 

Lente   

Lente + cartolina   

Conclusão: 

Aos materiais que deixam atravessar a luz, tal como o vidro, chamamos materiais 

transparentes. Os materiais que não deixam passar a luz são opacos. 

1. Porque será que as vitrinas são feitas de vidro? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Os óculos poderiam ter lentes de material opaco? Porquê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 8 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES - COMBUSTIBILIDADE " 

Questão - problema: Se aproximarmos o fósforo de diferentes materiais o que acontece? 

Material: 

- fósforos - folhas de papel - 1 prego    - palitos     -álcool etílico    

- água  - 2 recipientes que suportem temperaturas altas 

1. Regista na tabela seguinte o que prevês que acontecerá, se aproximares um fósforo aceso a 

de um recipiente com água, de um recipiente com álcool, de uma folha de papel, de um prego, 

de um palito. 

2. Num dos recipientes coloca um pouco de água e no outro um pouco de álcool. 

3. Pede à professora que aproxime um fósforo aceso de cada um dos recipientes. 



 

4. Observa o que acontece. Regista na tabela seguinte os resultados. 

5. Coloca uma folha de papel, um palito e um prego sobre um dos recipientes vazios e pede à 

professora que aproxime um fósforo aceso.   

6. Observa o que acontece. Regista na tabela seguinte os resultados. 

Registo dos resultados 

 Previsão dos resultados Resultados 

Recipiente com água   

Recipiente com álcool etílico   

Folhas de papel   

Prego   

Palito   

Conclusão: 

Existem materiais que ardem facilmente. São materiais combustíveis. Os materiais que 

não ardem são incombustíveis. 

1. Completa as frases seguintes com as palavras: lareiras, combustíveis, madeira e 

incombustíveis. 

O lápis e o palito são feitos de ___________________________. A madeira é utilizada 

para acender as _________________, logo o lápis e o palito são_________________. As casas 

devem ser revestidas de materiais___________________________. 

 

EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA Nº 9 - "OS MATERIAIS E AS SUAS PROPRIEDADES - RESISTÊNCIA" 

Questão - problema: Por que razão, quando deixamos cair materiais, uns partem e outros 

não? 

Material: 

- 2 colheres    - lápis de cera    - 1 boneco de peluche    - 1 vela    

- 1 borracha   - 1 casaco de lã  - giz       - 1 tesoura  

Método: 

 1. Assinala na tabela seguinte com uma X (cruz) o que prevês que acontecerá, se deixares cair 

estes objetos/materiais  

2. Deixa cair estes objetos / materiais ao chão. 

3. Preenche a tabela seguinte. Assinala com uma X (cruz) o que observaste durante a realização 

da experiência científica. 

 



 

 

Registo dos resultados: 

 Previsão dos resultados Resultados 

Resistente Frágil Resistente Frágil 

Colheres       

Lápis de cera        

Boneco de peluche        

Vela        

Borracha     

Casaco de lã        

Giz     

Tesoura     

 

Conclusão: 

1. Completa as frases seguintes, com as palavras: parte, resistente, frágil e não parte.   

 Quando deixas cair um lápis, ele __________________, porque é _______________.  

Se deixares cair um copo de vidro, ele _______________, pois não é feito de material 

__________________. O vidro é ______________. 
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