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CIÊNCIAS – AULA 2 
 
Unidade Temática: Matéria e energia. 

Objetos do Conhecimento: Propriedades físicas e químicas dos materiais. 

 
Propriedades Físicas dos Materiais – Parte II 

 
Vimos anteriormente que cada material apresenta características próprias, algumas das 

quais são chamadas de propriedades físicas. Abordamos sobre: densidade, resistência ou 

tenacidade e elasticidade. Hoje abordaremos sobre outras propriedades: 

 

• Magnetismo: os materiais que são atraídos por um imã são chamados de materiais 

magnéticos. Os imãs são objetos feitos de material magnético que atraem alguns tipos de 

metal, como o ferro ou as ligas metálicas. 

 

• Condutibilidade térmica: indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, 

ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de 

isolantes térmicos. O alumínio é um bom condutor térmico e, por isso, é muito usado na 

fabricação de panelas, permitindo que a energia térmica do fogo passe de forma eficiente 

para o alimento. 

 

• Dureza: quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. 

 

• Condutibilidade elétrica: indica a facilidade com que um material conduz a energia elétrica. 

De forma geral, os materiais metálicos são bons condutores elétricos. Alguns materiais não 

permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolantes. O cobre é um bom 

condutor elétrico e, por isso, é muito usado para encapar os fios. É um material isolante, que 

permite o manuseio desses fios com segurança. 
Fonte: https://ensinarhoje.com/propriedades-fisicas-dos-materiais-texto-e-atividades/  
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A partir da leitura do texto, responda: 

 

1- Observe ao seu redor alguns objetos, ilustre e nomeie 3 que possuem a dureza como 

característica. 

 
OBJETO 

 
____________________ 

OBJETO 
 

____________________ 

OBJETO 
 

____________________ 

   

 
 

2- Observe as características de cada propriedade e as nomeie adequadamente: 

 

1- Magnetismo ( ) Indica a facilidade com que um material conduz a 
energia elétrica. 

2- Condutibilidade elétrica ( ) Indica a capacidade dos materiais de conduzir 
energia térmica, ou seja, calor. 

3- Condutibilidade térmica ( ) Os materiais que são atraídos por um imã são 
chamados de materiais magnéticos. 

 
 

3- Quais tipos de materiais são bons condutores elétricos? 

  

 
 

4- Complete o trecho do texto a seguir: 

O _____________________ é um bom condutor térmico e, por isso, é muito usado na 

fabricação de panelas, permitindo que a energia térmica do fogo passe de forma eficiente 

para o alimento.   
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