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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

casa.hsw.uol.com.br

centraldeprecos.com

thuisi.blogspot.com

Veja estes animais.
Observe as diferenças e semelhanças entre eles.Temos DIFERENTES raças de gatos e cães.
A essas diferenças chamamos de DIVERSIDADE.
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Olhando a nossa volta... Quantos tipos diferentes!...

GATO DOMÉSTICO

DÁLMATA

GATO SIAMÊS

radardanet.com

protecao-pet.blogspot.com

VIRA-LATA

SÃO BERNARDO
BEAGLE
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meupapeldeparedegratis.net

abpabahia.org.br

ROTTWEIL

E as borboletas?...

Observe no seu dia a dia, nas praças e nos jardins

Elas também apresentam uma grande variedade de

por onde você passa, as folhas das plantas. Escolha
duas folhas e desenhe. Observe como são diferentes

cores, tamanho e de desenhos em suas asas.

em tamanho, cores e formato.
Se prestarmos atenção, vamos perceber que a natureza

invivo.fiocruz.br

é o espaço da diversidade.
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Natureza: o espaço da diversidade

Anote as diferenças de tamanho, forma, cor etc.
arcanjosemestres.blogspot.com

Para saber mais visite o site abaixo. Vale a pena!.
http://www.borboleta.org/
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/borboletas2.htm

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

CIÊNCIAS - 5.º Ano
4.º BIMESTRE / 2012

kalipedia.com
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eb1-termas.rcts.pt

Entre nós, seres humanos, também existe uma enorme diversidade!...
Você já reparou?
Nenhum amigo da sua turma é igual ao outro, não é mesmo?

Que tal você e seus colegas montarem, no espaço abaixo, um mural
de recortes com toda a variedade de rostos que desejarem. Vocês

opiniaotriunfodigital.blogspot.com

Olhe o desenho ao lado. Observe como os rostos são diferentes.
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A diversidade do ser humano...

Anote as diferenças que você observou no
mural de recortes, em relação ao formato dos olhos,
tipo e cor dos cabelos, formato do rosto etc.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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podem usar recortes de revistas, fotos e desenhos.

4

O respeito às diferenças é importante e deve estar presente em nossas ações, principalmente em nossa

Você é um ser único!

veja.abril.com.br

projetohorizonteunicap.blogspot.com

relação com as pessoas.

Ao nascer, você é registrado em um cartório e
recebe seu primeiro documento: a CERTIDÃO DE
NASCIMENTO ou REGISTRO CIVIL.
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Entre os seres humanos também existe grande diversidade.
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Na natureza SEMPRE existe diversidade!

Nela, está registrado seu nome completo, local e data
de nascimento, o sexo e o nome de seus pais.

No Caderno do 1º Bimestre, falamos sobre semelhanças e diferenças.
Se achar necessário, volte lá para recordar.
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Árvore genealógica
Saiba mais sobre seus pais e avós!

modificado de www.smartkids.com.br

Você vai construir uma árvore
genealógica.
É uma representação, em forma de
desenho, com os nomes de seus
antepassados e descendentes.
Você vai completar a árvore
genealógica de sua família.
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ERA UMA VEZ... EU!

Coloque o nome dos seus familiares
nos espaços em branco.

clipart

Se tiver fotos ou quiser desenhar,
você vai perceber quais são as
características que herdou de seus
antepassados.

EU
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Peça ajuda ao seu Professor.

Nome: _____________
As semelhanças são herdadas dos pais, dos avós, dos tios...
A diversidade está presente nas características de cada ser vivo.
Portanto, diversidade e semelhanças caracterizam os seres humanos.
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Você entende alguma coisa do que está escrito abaixo?

_

____ ___ ___________
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Mas, se você usar o código ao
lado, vai entender.

É

o

que

acontece

com

a

diversidade da vida.

A diversidade da vida também
está contida num código.
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De onde vem tanta diversidade?

7

De onde vem tanta diversidade?
ou tios.
Os outros animais e plantas também são semelhantes aos seus pais. Chamamos essas características que
herdamos de nossos antepassados de características HEREDITÁRIAS.
Mas como isso acontece?

A explicação está dentro das células do nosso corpo.
No interior das células, vamos encontrar o DNA: a cor de nosso cabelo, se somos altos ou baixos, o tamanho

Coordenadoria de Educação

Os pais transmitem, para os filhos, suas características. Por isso, somos semelhantes aos nossos pais, avós

de nossas pernas... Tudo sobre nosso corpo – por fora e por dentro – é explicado pelo DNA.
O DNA funciona como um código que é passado de pais para filhos e que diz como é o corpo de cada
ser vivo.

info.abril.com.br

vão mais de 50 anos!

Modelo da estrutura do DNA
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Foi no ano de 1953! Lá se

clipart

Os outros seres vivos também têm DNA em suas células.

Dois cientistas descobriram como era o DNA. Watson e Crick
tiveram a ajuda de estudos anteriores de muitos cientistas. As
pesquisas sobre o DNA ainda continuam, buscando melhor
entender a vida e como ela funciona.
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Vamos montar um DNA de jujuba?
Para montar um modelo de DNA, você vai precisar muito da ajuda de seu Professor ou de um adulto de
sua família. Nenhum experimento pode ser realizado sem a presença de um adulto. É muito perigoso!!!

Vamos seguir os passos indicados no artigo DNA Comestível, que você pode encontrar no site da
Revista Ciência – Hoje das Crianças:
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2002/122/dna-comestivel

2- Separar quatro cores de jujuba para fazer pares entre os fios de arame
(pode casar, por exemplo, a verde com a laranja e a vermelha com a
amarela. Importante lembrar que, ao longo de toda a experimentação,
esses pares de cores devem ser respeitados).
3- Colocar os palitos entre as jujubas para fazer a ligação entre os
arames.
4- Torcer lentamente cada parte do arame e... Pronto! Você já tem o seu
modelo de DNA!
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1- Cortar um arame em dois pedaços iguais de 40 centímetros cada um.

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2002/122/dna-comestivel

O QUE SEU PROFESSOR OU UM ADULTO DE
SUA FAMÍLIA DEVERÁ FAZER:

9

Agora que você já tem o seu modelo de
DNA, é importante saber:
.
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Vamos montar um DNA de jujuba?

funciona como um arquivo que guarda informações
sobre como somos e como o nosso corpo funciona.

Ao longo de toda a nossa vida, essas
informações não são modificadas.

A cor dos nossos olhos, o número de dedos
de cada mão, a cor de nosso cabelo, como
respiramos e tudo o mais está arquivado no nosso
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http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/revista-chc-2002/122/dna-comestivel

Antes de saboreá-lo, pense que cada jujuba

DNA!
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O DNA pode ser retirado das células!

clipart

Vamos extrair DNA do morango?

VOCÊ VAI PRECISAR DE
 1 saco plástico transparente e grosso
 3 morangos (frescos ou congelados)
 detergente sem corantes
 água mineral
 1 pitada de sal
 álcool gelado (álcool comercial, vendido a 70º g.L)
 1 filtro de papel (pode ser de café) com funil

Muito cuidado ao manusear
materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve
contar com a participação do seu
Professor ou de um adulto.
CIÊNCIAS - 5.º Ano
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 copo transparente de vidro
 palito de madeira ou bastão de vidro
COMO FAZER?
 Colocar os morangos dentro do saco plástico e amassar bastante.
 Adicionar o detergente, a água e o sal.
 Misturar tudo muito bem.
 Filtrar a mistura no papel de filtro colocado dentro do funil (o material filtrado deve cair dentro do
copo de vidro).
 Adicionar o álcool dentro do copo de vidro bem devagar, até o dobro da mistura.

11
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

Andréa www.dicasdeciencias.com

D
N
A

 Pescar o DNA (que é a espuma branca) da mistura.
 Enrolar a espuma branca num palito de churrasco e deixar secar.
O resultado poderá ser visualizado: filamentos esbranquiçados que são vários DNAs emaranhados.
Não é possível visualizar a escada em caracol construída com as jujubas, pois esta estrutura só pode ser
visualizada de modo indireto e através de aparelhos sofisticados.

Para saber mais sobre DNA, visite os sites:
http://cienciahoje.uol.com.br/3983
http://www.odnavaiaescola.com/morango.html
http://saude.hsw.uol.com.br/dna.htm
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OBSERVE, NAS IMAGENS, COMO FICOU A MISTURA FILTRADA:
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O DNA pode ser retirado das células!
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Vida que continua ...
São as flores que produzem as novas plantas. Vamos descobrir como isso acontece?
Você já reparou como as flores são visitadas por abelhas, borboletas e outros insetos? O que esses bichos vão
fazer lá?
topicos.estadao.com.br

Os insetos visitam as flores para se alimentar.
Buscam o néctar, um líquido adocicado que é
encontrado em algumas flores.
O

cheiro

das

flores

serve

para

Coordenadoria de Educação

Como nascem as plantinhas?

atrair

esses visitantes.
A abelha da figura ao lado nem percebe, mas
enquanto está visitando a flor e se mexe bastante
CIÊNCIAS - 5.º Ano
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por lá, vai ficando cheia do pozinho amarelo da flor.
Esse pozinho amarelo é chamado de pólen,
que você pode ver nas flores que encontra nos

ABELHA COBERTA DE
PÓLEN

apacame.org.br

jardins, nas floriculturas...

GRÃOS
DE PÓLEN

Vamos observar os grãos de pólen das flores?
Eles estão nos lírios, nas margaridas ...
Procure algumas flores na praça perto de sua casa, nos jardins e
observe o pólen.

PÓLEN
NO LÍRIO
PÓLEN
NA FLOR DA GOIABEIRA
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Vida que continua ...

Dentro da flor, há vários cabos fininhos que representam a parte masculina da flor.
É nesses cabos que o pólen se aloja.
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profjcndz.110mb.com
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Observe a figura abaixo:

Observe, também, que há um cabinho maior, diferente e sem pólen, que representa a parte feminina da flor.
A abelha toda coberta de pólen vai visitar outra flor.
O grão de pólen que ela leva preso em seu corpo cai na nova flor e entra no cabo sem pólen, indo até o ovário,
onde encontra o óvulo.
Óvulo e pólen se juntam e formam a semente. A esse encontro chamamos de FECUNDAÇÃO.

14

Observando a imagem abaixo, identifique a parte masculina e a parte feminina da flor, escrevendo-as nos
espaços correspondentes.

_____________________
_____________________
_____________________
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Vida que continua ...
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________________________
________________________
________________________

A semente se forma com a fecundação do óvulo pelo
pólen. Isso acontece no ovário da flor.
Depois, a semente cai no solo e vai se desenvolver em
uma nova planta.

15

Reprodução: capacidade exclusiva dos seres vivos!

veja.abril.com.br

viveresaber.com.br

stylistmineira.blogspot.com

quando se tornam adultos, podem se reproduzir e gerar outros seres semelhantes, formando famílias.

Coordenadoria de Educação

O aumento das populações de seres humanos e de outros seres vivos depende da reprodução. Somente os seres vivos,

Os

seres

vivos

produzem

células

especiais

para

a reprodução!
Ao

encontro

das

células

reprodutivas,

chamamos

FECUNDAÇÃO.

veja.abril.com.br

óvulo
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odiadospais.net

No caso das plantas, essas células são o pólen e o óvulo.
Nos seres humanos, as mulheres produzem o óvulo e os
homens produzem o espermatozoide.
Depois da fecundação, os seres vivos passam por
diferentes fases da vida, até se tornarem adultos.
espermatozoides

16

A fecundação no ser humano

modificado de gabrielsp.com.br

espermatozoide conseguirá. É uma verdadeira corrida!!!
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Na fecundação do ser humano, vários espermatozoides tentam fecundar um único óvulo, mas somente um

Além de termos uma célula especializada para a reprodução, também temos um sistema com vários órgãos

É o nosso Sistema Reprodutor.
O Sistema Reprodutor garante a produção e o encontro das células reprodutoras. O sistema feminino
produz e guarda o óvulo e o sistema masculino produz e libera os espermatozoides.
O espermatozoide traz o DNA paterno e o óvulo contém o DNA materno.
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exclusivamente para a reprodução, assim como a flor das plantas.

O que você herdou de seu pai foi transmitido pelo espermatozoide, e o que você tem de parecido com sua
mãe estava contido no óvulo.
O que essas células transportavam para poder transmitir a você as características paternas?
__________________________________________________________________________
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Encontre, no CAÇA-CONHECIMENTO, as palavras
relacionadas aos temas que você já aprendeu.
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CAÇA-CONHECIMENTO

No DNA das células, encontramos os códigos que permitem que os seres humanos tenham características de
seus antepassados.
Escreva, abaixo, algumas dessas características.
__________________________________________________________________________________
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Vamos ver algumas características de cada uma dessas fases.

3

educacaodeinfancia.com

1
3

A infância é a fase da vida
que se inicia no nascimento
e termina por volta dos 12
anos. A criança aprende a
andar e a se comunicar.
canstockphoto.com.br

2
A puberdade é a fase da
vida que se inicia após a
infância, quando ocorrem
transformações físicas e de
comportamento.

A idade adulta é a fase
onde as responsabilidades
com o trabalho e com a
família são mais evidentes.
O organismo já alcançou o
seu desenvolvimento físico
completo.

4
Indivíduos com mais de 60
anos são idosos. Também
passam
por
mudanças
físicas e emocionais. Ficam
mais frágeis e precisam de
maiores cuidados.
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O ser humano desenvolve-se a partir do momento em que é gerado.
Após o nascimento, passamos por diversas fases da vida: infância, puberdade, fase adulta e velhice.
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O ser humano e as diferentes fases da vida

lembrancasemcontos.blogspot.com
minhaadolescenciafazes.blogspot.com
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Quando os meninos e as meninas chegam à puberdade, várias mudanças têm início em seu corpo. A puberdade
acontece entre os 10 e os 14 anos, e é o início da adolescência.
Nesta fase, tem início o amadurecimento sexual e há um grande crescimento físico.
Os meninos observam mudanças no sistema reprodutor e aumento dos pelos pubianos, das axilas e do rosto.
Há mudança na voz e fortalecimento dos músculos do corpo.
Nas meninas, ocorre a primeira menstruação e o aumento das mamas. Surgem os pelos pubianos e das axilas,
além de ganho de gordura em algumas regiões do corpo, como os quadris.
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O corpo muda na puberdade

Talvez você já tenha percebido algumas dessas mudanças em seu corpo. É normal e esperado para essa fase!

fotosimagens.net

A puberdade é um período de grandes transformações no
corpo da menina e do menino. Podem surgir espinhas,
principalmente no rosto, chamadas de “acne”. A puberdade não
tem hora marcada para começar, mas as modificações no corpo
iniciam-se entre 10 e 12 anos de idade. Não se preocupe e não
fique se comparando com os colegas. Cada um tem seu tempo e
as mudanças da puberdade com certeza vão chegar!
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Após a puberdade, passamos para a fase adulta. O corpo já está formado e pronto para a reprodução. As células
reprodutoras, os óvulos (femininos) e os espermatozoides (masculinos) podem realizar a fecundação.

20

Formas de reprodução
Logo, o futuro filhote fica dentro do corpo da mãe e é alimentado por ela até concluir seu desenvolvimento inicial.
São estratégias da natureza para a reprodução dar certo.
Vamos ver como é a reprodução de outros animais?

Os peixes lançam
óvulos e
espermatozoides na
água. Muitas células
não são fecundadas.

Anfíbios e peixes têm fecundação externa.
CIÊNCIAS - 5.º Ano
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downloadswallpapers.com

Os anfíbios
também lançam
óvulos e
espermatozoide
s na água.

vivaterra.org.br

PEIXES E ANFÍBIOS

Coordenadoria de Educação

Já sabemos que o óvulo feminino é interno.

RÉPTEIS E AVES

GALINHA CHOCANDO
SEUS OVOS.

renctas.org.br

POSTURA DE OVOS DA
TARTARUGA

finepoultry.hubpages.com

Répteis e aves põem ovos e têm fecundação interna.
Os ovos são colocados num ninho e deixados para amadurecer, como no caso das tartarugas. Várias
tartarugas nascem e morrem sem chegar ao mar.
Em outros casos, como o de muitas aves, os ovos são cuidados pela mãe até o nascimento dos filhotes e,
mesmo depois que nascem, os filhotes são alimentados e protegidos pela mãe.

21

FECUNDAÇÃO EXTERNA

O ser humano é um
mamífero, logo, sua
fecundação é interna e os
filhos podem ser
amamentados.

dannunes.blogspot.com

Os mamíferos, como os
gatos, por exemplo,
possuem fecundação interna
e guardam o filhote dentro
do corpo até ficarem
formados. Após o
nascimento, amamentam
seus filhotes e depois os
mantêm protegidos por um
período prolongado, até
aprenderem a se alimentar e
a se proteger.

biologiapratica.blogspot.com

FECUNDAÇÃO INTERNA

A tartaruga é um réptil. O macho
libera os espermatozoides
dentro do corpo da fêmea. Os
ovos são colocados em um ninho
e não são cuidados.

Os peixes lançam óvulos e
espermatozoides na água.

CIÊNCIAS - 5.º Ano
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g1.globo.com

Existem duas formas de as células reprodutoras se encontrarem:

Coordenadoria de Educação

Formas de reprodução

Durante a fecundação humana, os espermatozoides encontrarão o óvulo e irão fecundá-lo.
O feto se desenvolverá dentro do útero durante 9 meses, quando o bebê estará formado.

22

(1)
fecundação
externa

AVES
FECUNDAÇÃO INTERNA

(

Os ovos
e filhotes são cuidados
após a postura.

)

( )

(2)
FECUNDAÇÃO INTERNA
filhotes nascem formados
e são cuidados após
o nascimento

(3)
fecundação interna, os ovos não
são cuidados após a postura

(

)

ANFÍBIOS
FECUNDAÇÃO EXTERNA

(
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Como vimos até aqui, a fecundação nos
animais apresenta características
próprias. Numere os animais à direita de
acordo com as informações apresentadas
à esquerda.
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Modificado de: petragaleria.wordpress.com

)
Modificado de: biosnautas.blogspot.com
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Durante a gestação, o bebê e a mãe passam por grandes transformações. Ao crescer em tamanho, o bebê
precisa de mais espaço. Isso não é problema: o local em que o bebê se abriga é chamado de útero e é bem
elástico: vai se distendendo, à medida que o bebê cresce.
Até o bebê se formar, o óvulo fecundado passa por várias etapas.

enfermped.wordpress.com

daianafonsek.blogspot.com

Você também já foi assim!

FETO FORMADO NA
BARRIGA DA MÃE

Você acha que o DNA pode definir quem vai ser um atleta com medalha de ouro? Ou um “superstar”?
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Normalmente, após 9 meses, o bebê nasce.
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GESTAÇÃO: mudanças no corpo

Claro que não! São as escolhas que fazemos todos os dias que vão definir quem seremos!
Alguém que tenha nascido com o cabelo preto pode pintá-lo. É uma escolha. No entanto, toda vez que o
cabelo crescer ele terá a cor definida no DNA. Ele crescerá preto.
As crianças não produzem espermatozoides nem óvulos. O corpo passa por mudanças na puberdade, para a
produção dessas células, da mesma forma que as plantas também mudam e passam a produzir flores que não
tinham antes.
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Esta também é uma figura imaginada. Nela , os
materiais usados eram as peles de outros animais.

codigodacultura.wordpress.com

Arqueólogo é o
profissional que
estuda a cultura
e o modo de vida
dos nossos
antepassados, a
partir dos restos
materiais que
essas culturas
deixaram.
Esse desenho antigo foi encontrado por
arqueólogos e mostra o ser humano
primitivo usando ferramentas simples.

fossilvivoufal.blogspot.com
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Estas figuras são “imaginadas” e mostram o uso da
pedra e do osso como ferramentas.

josmaelbardourblogspotcom.blogspot.com

templodossabios.blogspot.com

O ser humano primitivo modificava alguns materiais com as técnicas que conhecia.
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Em algum momento, o ser humano primitivo começou a usar os materiais
que encontrava na natureza para ajudá-lo em suas tarefas.
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O uso do fogo permitiu transformar outros materiais existentes na natureza. O ser humano descobriu como
produzir o fogo e como conservá-lo. Pode, assim, cozinhar os alimentos e espantar animais perigosos, por exemplo.
Pode ainda transformar a lama em barro cozido para fabricar potes de barro.

blog.educacional.com.br

ammoquimica.blogspot.com

Com o fogo, o
ser
humano
passou a obter
outros materiais.
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Descobrir o fogo iluminou as ideias e a vida!

3- Existem materiais utilizados pelos homens primitivos que
utilizamos até hoje? Dê exemplos.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Quando o homem
começou a cultivar
alimentos, produziu novas
ferramentas, para auxiliálo nessa tarefa.

http://web.ccead.puc-rio.br/_

O ser humano usava essas
ferramentas para caçar e
se apropriar dos alimentos
encontrados na natureza.

2- Qual a importância do fogo para o homem primitivo ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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http://web.ccead.puc-rio.br/_

1- Que materiais podiam ser utilizados pelo homem primitivo?
_____________________________________________________
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O fogo também permitiu que os metais fossem derretidos para serem
utilizados de diferentes formas e com diversas finalidades. Técnica significativa
para o progresso da humanidade.
O uso do metal foi tão importante que os antropólogos chamam este período
de Idade dos Metais para diferenciar da Idade da Pedra, quando a pedra era o
principal material utilizado.

IDADE DOS METAIS

CALDEIRÃO DE BRONZE ANTIGO
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gefujia_Yan_S
teamer.jpg

O uso dos metais

1- Vamos registrar aqui que instrumentos ou objetos feitos de metal são utilizados no nosso dia a dia.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2- Compare as suas respostas com as de seus amigos. O que foi diferente? Escreva aqui.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Os instrumentos de metal substituíram os de pedra. O ser humano usava o cobre e outros metais fáceis de
derreter. O ferro só foi utilizado mais tarde porque era preciso muito calor para torná-lo mais flexível. A agricultura e
as construções se desenvolveram com o uso de ferramentas mais resistentes. E, infelizmente, também as guerras
passaram a contar com armas mais modernas e poderosas.

3- Qual é a vantagem de usar metal nos objetos que você listou acima?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Quando utilizamos objetos de metal, é fácil descobrir a razão pela qual
esse material.

esses objetos foram feitos com

Pense com seus colegas e responda:
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panelasinox.com.br

1- Por que as panelas são feitas de metal?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Propriedades dos metais

2- Que propriedade do metal é importante para seu uso na construção de algumas pontes?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

engenhariapt.com
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Propriedades dos metais

Os metais conduzem bem o calor e por isso usamos o metal para fazer panelas: os alimentos cozinham mais
rapidamente.

clipart

Os metais também são muito resistentes por essa razão, nós os utilizamos para construir coisas que precisem
suportar impactos, peso e pressão: uma ponte de metal será, por exemplo, muito resistente.
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Vejamos algumas dessas propriedades:

2- As lâmpadas incandescentes ficam muito quentes para que o fio possa se
iluminar. O material do fio precisa suportar altas temperaturas.
Descobriu por que o fio é de metal?
___________________________________________________________________

pratudotem.com.br

____________________________________________________________________
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1- Você já viu uma lâmpada incandescente por dentro?
Dentro do vidro há um fio de metal. O que acontece com o fio quando a lâmpada
se acende?

Esta é mais uma propriedade dos metais: Resistência a temperaturas elevadas.
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Propriedades dos metais
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msantini.blogspot.com

portaldoprofessor.mec.gov.br

Você já viu um fio de eletricidade, não é mesmo? Sabe de que ele é feito? Por fora,você vê um fio de
borracha. É a cobertura do fio.

1- Para o ferro de passar roupa, o uso do metal é importante porque
________________________________________________________

mzweb.com.br

Agora que você já conhece as propriedades dos metais, vamos observar alguns objetos e descobrir por
que usamos os diferentes materiais em cada caso.
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A eletricidade passa por dentro do fio. Desde a parede, até os aparelhos eletrodomésticos ou luminárias, a
eletricidade é conduzida por fios de metal, que estão dentro da capa de plástico ou de borracha.
Por dentro, o fio é como você vê na figura acima. Os metais também conduzem muito bem a
eletricidade.

2- Por que precisamos ter o pegador do ferro (onde colocamos as mãos) feito de um material diferente?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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É o caso dos objetos à esquerda.
efetividade.net

1001novidades.com.br

ferro de solda

Você já observou que muitos objetos de metal,
semelhantes à questão do ferro, têm um cabo feito de
outro material? Normalmente, são feitos de madeira ou de
borracha.

nedo.com.br

alicate
chave de fendas

Por que a chave de fenda, o alicate e o ferro de solda não
têm um cabo de metal?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Propriedades dos metais

ATENÇÃO!!!
Centro Cultural Light
Você pode visitar um espaço que vai auxiliá-lo no
estudo da eletricidade:
Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Próximo à estação do metrô Presidente Vargas
Aberto de segunda a sexta, de 13h às 16h
Entrada gratuita
http://www.museulight.com.br/

Alguns materiais evitam a passagem da
eletricidade e do calor. É o caso da
fita isolante.
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Os metais têm propriedades
muito úteis, mas devem ser
utilizados com bastante cuidado!.

Na chave de fendas, no alicate e no ferro de
solda, das figuras acima, sempre há uma
proteção para o local onde se vai pegar o
objeto.
Os materiais dessa área de proteção
(borracha, madeira) são ISOLANTES: não
deixam a eletricidade nem o calor passarem.
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Usamos vários materiais que isolam o calor
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Podemos usar isolantes térmicos para manter ou para evitar o calor.

http://www.cdb.br

A figura ao lado mostra o calor do fogo sendo transmitido para a
barra.
Em que parte dessa barra você acha importante usar o isolante
térmico? _____________________________________________
Por quê?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Mais e mais isolantes térmicos...

Mergulhadores usam roupas de neoprene e nylon.
Algumas são semi-secas para o corpo ter o mínimo
contato com a água. As águas profundas são muito frias.
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brasilescola.com

http://www.fisicaevestibular.com.br

Vivendo no frio!
Vida de esquimó só com isolante térmico!!

O GELO É O ISOLANTE TÉRMICO DO IGLU. ELE
NÃO DEIXA O CALOR DE DENTRO SAIR.

Em sua opinião, qual a importância desse tipo de roupa para o mergulhador?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Estufa: como funciona?

RAIOS SOLARES
AQUECEM O
CHÃO

CALOR FICA
PRESO NA
ESTUFA

1- Qual o papel do vidro para o
funcionamento da estufa?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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modificado de: crv.educacao.mg.gov.br

RAIOS
SOLARES
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Para fazer uma estufa, precisamos de material
transparente. Normalmente, usa-se o vidro.

2- Você já viu uma estufa? Sabe para que serve ?
______________________________________________________________________________________________
3- E como funciona? Dê uma olhada na figura ao lado. Você consegue explicar o funcionamento, olhando o
esquema? Seu Professor vai auxiliá-lo.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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de importados chinesas)

crv.educacao.mg.gov.br

Materiais
Duas garrafas de refrigerante PET de dois litros
Recipientes de plástico com diâmetro um pouco
maior do que a base da garrafa PET
Tesoura
Fita adesiva transparente
1 lâmpada de 150W acoplada em boquilha e
fios para ligar na tomada.
Dois termômetros de ambientes. (encontrado em lojas

Muito cuidado ao manusear materiais nos
experimentos. Toda experimentação deve
contar com a participação do seu Professor
ou de um adulto.

Adaptadohttp://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/em/fis
ica/2010-08/md-em-fs-08.pdf
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Construindo sua estufa...

1. Pegue uma garrafa PET de dois litros e retire o rótulo do frasco.
2. Corte a base do frasco com a tesoura. A base é mais ou menos de 5
centímetros da parte inferior. Descarte o fundo.
3. Coloque a tampa na garrafa PET.
4. Com um estilete ou uma tesoura, corte, fazendo várias aberturas
retangulares (2 x 10 cm) na face lateral da garrafa PET.
5. Deixe a segunda garrafa inteira, sem as janelas.
6. Fixe os termômetros (usando fita adesiva transparente) no interior
de cada garrafa. Coloque de maneira que os bulbos dos termômetros
fiquem acima da base (Ver figura).
7. Coloque os dois frascos a aproximadamente seis centímetros de
distância da lâmpada, evitando que a face dos termômetros receba a
radiação direta da fonte.
8. Acenda a lâmpada e anote a mudança de temperatura dos dois frascos
a cada 5 minutos, durante 30 minutos. Use o gráfico da folha seguinte para
fazer isso. EXPERIÊNCIA REALIZADA APENAS PELO PROFESSOR.

CORTE O FUNDO E DEPOIS
RECOLOQUE UM RECIPIENTE
PARA TAMPAR

COLE OS TERMÔMETROS DE MANEIRA
QUE VOCÊ POSSA MEDIR
A TEMPERATURA
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Simulando o efeito estufa com garrafas PET.
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REGISTRANDO...
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Temperatura em graus centígrados

Temperatura em graus centígrados

Para montar esses dois gráficos você, deve anotar as temperaturas medidas a cada 5 minutos nas linhas
verticais. Depois, ligue os pontos e você verá uma linha que mostra como a temperatura mudou com o tempo.
Você fará as anotações. Seu Professor realizará a experiência.
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Garrafa fechada

minutos

minutos

Garrafa com aberturas

clipart

Gráficos de temperatura das estufas

Observe os resultados dos dois gráficos com bastante atenção.
Qual das duas garrafas irá aquecer mais quando você ligar a lâmpada? _________________________________
Compare os dados do gráfico das duas garrafas PET. O que aconteceu? ________________________________
Como explicar suas observações? _______________________________________________________________
Após a experiência, converse com seu Professor e com seus colegas a respeito do efeito estufa em nosso planeta.
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Hoje em dia, estamos em contato diário com muitos materiais que eram desconhecidos pelo ser humano
primitivo. Embora alguns desses materiais já estivessem presentes no nosso planeta, não havia
conhecimento e tecnologia necessários para utilizá-los e transformá-los.
Um dos produtos que o ser humano pode produzir com o que já havia disponível foi o vidro, por exemplo.
O plástico, um dos materiais mais utilizados atualmente, foi inventado recentemente.
Você conhece ou usa algo feito de garrafa PET?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Pedra, papel ou tesoura?

chc.cienciahoje.uol.com

A figura ao lado mostra como o problema do uso da garrafa PET pode ser
grave.
Você e seus amigos têm alguma sugestão para diminuir esse problema?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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O uso exagerado da garrafa PET virou um problema, porque ele é um material que leva 100 anos para
ser decomposto.

aisquared.com

AS EMBALAGENS PET
DESCARTADAS VIRAM
PROBLEMA AMBIENTAL

A descoberta e os usos da garrafa PET têm uma história muito
interessante.
Você pode saber mais em chc.cienciahoje.uol.com.br/pet-para-que-te-quero/
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O PET reciclado é utilizado principalmente
na fabricação de cordas, fios de costura e
cerdas de vassouras e escovas.

REDUZIR, REUTILIZAR,

RECICLAR

Antes de reciclar, podemos pensar em REDUZIR o consumo
dessas garrafas. Depois, podemos reutilizá-las. É incrível
a quantidade de objetos que podemos fazer com as
garrafas PET.
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No Japão e no Brasil, mais da metade das
garrafas PET são recicladas depois de
usadas. São os países que mais reciclam
PET no mundo.

fabricadebrinquedos.com.br

BRINQUEDOS FEITOS DE GARRAFAS PET

Em alguns locais existe a coleta seletiva do lixo. Sempre que você
puder, jogue a garrafa PET numa dessas lixeiras. Normalmente, a
de cor vermelha.
Você e seus colegas podem reunir alguns materiais para serem
reutilizados.
Que tal começar uma campanha na escola para produzir brinquedos
diferentes? Vocês podem montar uma BRINQUEDOTECA!
Solte a imaginação!
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Você pode pesquisar mais sobre
o assunto e descobrir outras
coisas que podem ser feitas com
os materiais diversos. Veja como
as células do sangue e até os
vírus fazem parte desse assunto!
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www.flick.com
aisquared.com

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/a
prender-e-divertido-com-drsabidinho/
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/f
aca-seu-proprio-virus-da-gripe/
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A técnica de confeccionar objetos artesanais é
conhecida como artesanato.

imperionordestino.blogspot.com

As cerâmicas do nordeste são conhecidas no
mundo inteiro. Você já ouviu falar em cerâmicas do
Mestre Vitalino?
Veja algumas obras desse artesão brasileiro,
reconhecido mundialmente.

mocinhachic.no.comunidades.net

MATERIAL

PRODUTO ARTESANAL

recadosnoorkut.com.br

Verifique se, em sua casa, há produtos artesanais. Escreva, no quadro abaixo, qual é o produto e de que material
ele é confeccionado. Pode ser, por exemplo, de papel, de palha, de couro ou de outros materiais. Vamos lá?
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simples,

ihaa.com.br

Você já ouviu falar em artesão?
São
pessoas que criam objetos
manualmente.
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PRODUTOS ARTESANAIS
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