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Conteúdos 
 

▪ Sudoku 
▪ Verificar as atividades e anotações do caderno 

 
 

Orientações 
▪ Letra legível, uso de caneta azul 

ou preta.  
▪ Rasuras nas respostas: A 

questão será anulada. 
▪ É permitido pesquisar para 

solucionar as questões. 
 

1)   Você conheceu os termos: matéria, corpo, objeto 

e energia. Então, no caderno, relacione cada item 

abaixo com um desses termos: 

 

a) Caco de vidro; 

b) Vidro; 

c) Garrafa; 

d) Luz; 

e) Mesa de madeira; 

f) Tronco de madeira; 

g) Calor; 

h) Ferro; 

i) Tijolo; 

j) Ar. 

 

 

2)  Escreva  quais  das propriedades 

 abaixo estão relacionadas aos estados físicos: sólido, 

líquido e gasoso.  (Uma  propriedade  pode 

estar associada a mais de um estado físico). 

 

 

a) Possui volume definido e assume a forma do 
recipiente que contém. 

b) Possui forma e volume definido. 

c) Assume a forma e o volume do recipiente 

que contém. 

d) Partículas vibram em torno de posições fixas. 

e) Há uma grande força de atração entre as 

partículas. 

 

 

3) O esquema a seguir indica os tipos de mudanças 

de estado. 

 

 
 

a) Identifique as mudanças indicadas pelos 

números. 

b) Que mudança de estado não está 

representada no esquema? 

c) Em que passagens há ganho de energia 

na forma de calor pelas substâncias que 

mudam de estado? 

 

 

4)  Indique as afirmativas corretas. 

 

a) No estado sólido, as partículas (átomos e 

moléculas) não se movimentam. 

b) Os alimentos cozinham mais rapidamente na 

panela de pressão do que na panela aberta. 

c) Durante a fusão do gelo, a temperatura da 

água permanece constante. 

d) No ar há vapor de água, que é água no estado 

líquido. 

 

 

 

5) que tipo de transformações de energia que estão 

ocorrendo nos seguintes casos: 

 

a) Uma lapada acessa. 

b) Um ventilador ligado. 

c) Uma vela queimando. 
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Sólido   Líquido   Gasoso   



6) Algumas pessoas usam pedra de cânfora, uma 

substância com cheiro forte, nos armários para 

espantar traças (Não se deve deixar as crianças 

manipularem ou ingerirem esse produto). A pedra de 

cânfora diminui de tamanho e acaba desaparecendo. 

Como você explica isso? (Pista: a pedra não foi 

comida por traças ou outros animais!). 

 

 

7) Durante os últimos trinta anos, a camada de gelo 

no Ártico vem diminuindo 8% por ano durante o 

verão. Em 2005, ela já era 20% menor que em 1979. 

O gelo do Ártico poderá desaparecer no verão na 

segunda metade deste século, como consequência do 

aumento da temperatura média do planeta, que se 

deve, principalmente, á emissão de gás carbônico 

(aquecimento global). Que mudança de estado foi 

descrita nesse texto? 

 

8) O professor perguntou aos alunos por que, quando 

se tira da geladeira uma garrafa de água gelada, 

depois de algum tempo a superfície do lado de fora 

da garrafa fica molhada. Um aluno respondeu que 

isso acontece porque o vidro da garrafa deixa passar 

um pouco de água para o lado de fora. O professor 

disse que essa explicação estava errada. 

 

a) Qual é a explicação correta para esse fato? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

9) O que é  MATÉRIA? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

10) O que é energia? 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 


