
 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

CIÊNCIAS – AULA 1 
 
Unidade Temática: Matéria e energia. 

Objetos do Conhecimento: Propriedades físicas e químicas dos materiais. 

 
Propriedades Físicas dos Materiais – Parte I 

 
Os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens. Cada material 

apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. 

Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual 

deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos produzir. 

Veja algumas propriedades físicas dos materiais: 

• Densidade: característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado 

material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados 

materiais e pode ser usada para identificá-los. A mesma massa de ferro ocupa menor 

volume que a de algodão. Assim, podemos dizer que o ferro é o mais denso que o 

algodão. Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Aqueles 

que ficam no meio da coluna d’água têm mesma densidade e aqueles que afundam são 

mais densos que a água. 

• Resistência ou tenacidade: um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser 

quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. O aço 

é um material resistente e, por isso, é usado como parte da estrutura das construções.  

• Elasticidade: os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original 

quando a força causadora da deformação para de atuar. A borracha é um material que 

apresenta uma elasticidade evidente. Ao puxá-la, ela estica, e, ao soltá-la, ela volta à 

forma original. 
Fonte: https://ensinarhoje.com/propriedades-fisicas-dos-materiais-texto-e-atividades/ | Acesso em 14/01/2021 

 
A partir da leitura do texto, responda: 

 
1- Pesquise dois materiais que possuem a resistência como característica: 

  

  

 
2- Pesquise dois materiais que possuem como característica a elasticidade: 
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3- Sobre a densidade, vamos aprender experimentando: 

 

Você vai precisar de: 

• 3 ovos crus (você também pode usar o mesmo ovo se quiser); 

• 3 copos de vidro; 

• Sal; 

• Colher; 

• Água; 

• Caneta; 

• Papel. 

 

Siga os seguintes passos: 

1- Usando a caneta e papel, identifique os dois copos, colocando os seguintes dizeres em 

cada um: “água sem sal”, “água com sal” e “mistura”; (não precisa colar os papéis ao copo, 

basta deixar a identificação próxima de cada um). 

2- Coloque água no primeiro copo; 

3- Coloque o ovo e observe se ele afunda ou flutua; 

4- Coloque a mesma quantidade de água no segundo copo; 

5- Adicione sal e misture bem; 

6- Acrescente o ovo e observe se dessa vez ele afunda ou flutua; 

7- Agora coloque no terceiro copo partes iguais da água sem sal e da água com sal; 

8- Adicione o ovo cru e visualize onde ele se posicionará; 

9- Adicione mais água doce e veja o que acontece; 

10- Adicione mais água salgada e observe. 

 

Concluindo 
O ovo cru afundou no primeiro caso porque a sua densidade é maior que a da água. No momento 

em que acrescentamos sal na água, aumentamos a sua densidade e, dessa forma, o ovo flutua, 

pois sua densidade passou a ser menor que a da mistura de água e sal. Quanto mais sal 

colocarmos, mais a densidade da água aumentará. 
Fonte: https://www.manualdaquimica.com/experimentos-quimica/ovo-que-flutua-na-agua.htm | Acesso em 14/01/2021 
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