
5a série 
 

Lição:   
Matéria parte 4 

Reference to English Interconnections Lesson 
Nenhum 

Currículo de Ciências: Standard 1 objetivo 1 e 3 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos irão definir e demonstrar a lei da 
conservação da matéria, participando de três 
experimentos, em pequenos grupos, e 
completando um questionário individualmente. 
 
Posso definir a lei da conservação da matéria e 
demonstrar como a matéria não pode ser 
criada nem destruída, participando de três 
experimentos, em pequenos grupos, e 
preenchendo um questionário individualmente. 
 

Os alunos serão capazes de explicar como um 
experimento pode demonstrar a lei da conservação da 
matéria, conversando com um colega e participando de 
experimentos em grupo. 
 
Eu posso explicar que a matéria não pode ser criada nem 
destruída falando com um colega e participando de 
experiências em grupo. 

Pergunta essencial: 
 
 
Quais são as características da matéria?   
Como alterações físicas e químicas afetam a 
matéria? 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: reagentes, produtos, reação química, reação física, 
propriedades, características, experimento, sólido, líquido, 
gás, evaporação, lei da conservação da matéria, criada, 
destruído, peso 
Falar: reagentes, produtos, reação química, reação física, 
sólido, líquido, gás, evaporar, peso, criado, destruído 
Ler: reagentes, produtos, reação química, reação física, 
experiência, lei da conservação da matéria, peso 
combinado, fases da matéria 
Falar: reagentes, produtos, reação química, reação física, 
sólido, líquido, gás, evaporar, peso, criado, destruído 
 
Frases estruturadas: 
O peso combinado de __________(reagente/produto) é 
_________________. 
Isso foi uma reação ____________ (física/química) porque 
________________. 
Esta experiência demonstra que a matéria não pode ser 
criada nem destruída por ______________. 
 

Materiais: 
 Quebra-cabeças com 25peças 

 Pequeno conjunto de Lego 

 3 balanças 

 Cartão de vocabulário 

 Tigela de vidro 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Quebra-cabeça, lego, balança, bicarbonato de sódio, 
vinagre, cola, cilindro graduado, corante alimentício, 
bórax, açúcar, colheres de medida  
 
 



 Bicarbonato de sódio 

 Vinagre 

 Sacos ziplock (1 para professor, 1 para cada 
dupla de alunos) 

 Copos de papel de 8 oz (1 para cada dupla  
de alunos, 2 para cada aluno) 

 Galão de cola branca 

 Cilindros graduados (2-3) 

 Água 

 Corante alimentar 

 Bórax (solução de borato de sódio) 

 Açúcar 

 Suco em pó (Koolaid packets) (4-5) 

 Colheres de medida (4-6conjuntos) 

 Colheres (1 para cada aluno e 1 para cada 
dupla de alunos) 

 Copos de plástico transparente (2 para cada 
dupla de alunos) 

 Folhas de registro de experimento (1 para 
cada dupla) 

 Questionário (1 para cada aluno) 

Lição:   Tempo de instrução: 60 Minutos 
Abertura: (8 minutos) 
 
Gancho: Use duas mesas diferentes, em uma delas coloque o quebra-cabeça (com 25 peças ou menos) e na 
outra o pequeno conjunto de lego.  Divida a classe em dois grupos e dê uma balança para cada grupo. 

Pergunta: "O que vai pesar mais: as peças separadas do quebra-cabeça ou o quebra-cabeça montado?  O 
que vai pesar mais: as peças do lego separadas ou uma criação feita com essas peças?  Nós logo vamos 
descobrir!  Um grupo irá pesar todas as peças do quebra-cabeça separadas e registrar o peso.  Então, eles 
vão colocar o quebra-cabeça montado na balança para ver o quanto ele pesa.  O outro grupo irá pesar as 
peças do lego e registrar o peso. Depois, vão pesar a criação que fizeram com as peças. Devem, a seguir, 
discutir em seus grupos se as peças ou se a construção que fizeram pesa mais.  Vocês podem começar." 



 Dê um tempo para que os alunos trabalhem e discutam.  Peça que alguns grupos compartilhem suas 
respostas com a classe.   

Explicação: "Parece que vocês descobriram que as peças separadas e a construção que fizeram com elas 
pesam o mesmo. Isto acontece porque as peças do quebra-cabeça e as peças do lego são matéria.  Elas 
ocupam espaço e são formadas por átomos.  Se elas estão separadas ou combinadas entre si, ainda assim 
têm a mesma quantidade de matéria.  Quando montamos o quebra-cabeça ou construímos com as peças do 
Lego, não adicionamos nova matéria, nem tiramos matéria, por isso pesam igual ou têm a mesma massa.  
Vamos olhar os objetivos da nossa lição?"     

Apresente os objetivos: Cada dupla deve decidir quem será o colega 1 e quem será o colega 2. Peça que o 
colega 1 leia o objetivo e que o colega 2 explique uma informação que aprenderemos hoje. Peça também 
que o colega 1 identifique como saberemos que a aprendemos. 

Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (10 minutos) 
 
Explicação: "Como vimos com o quebra-cabeça, o lego e com a maçã na lição anterior, o conjunto de todas as 
partes é igual ao todo e o todo é igual a todas as partes juntas. As peças são matéria, são iguais e têm a 
mesma massa quando estão juntas, no todo, ou quando estão separadas. A principal lição que podemos 
aprender aqui, quando observamos as partes e o todo é conhecida como a "Lei da Conservação da Matéria" 
que afirma que a matéria não pode ser criada, nem destruída." 
 Mostre ou projete o cartão de vocabulário.   

Explicação: "Podemos ter uma matéria e misturá-la a outra matéria e, desta forma, criar um novo tipo de 
matéria, mas não podemos criar matéria do nada. A matéria pode mudar de fase, de sólido para líquido, por 
exemplo, mas ainda é a matéria.  Ela não desaparece.  Podemos ter uma xícara de um líquido que evapore e 
se transforme em um gás.  Pode parecer que a matéria desapareceu, mas isso não aconteceu.  Ela só mudou 
de fase e se transformou em um gás.  Porque a matéria não pode ser criada ou destruída, nós sempre 
veremos que as peças pesam o mesmo que o todo.  Um cubo de gelo deve pesar o mesmo que a água que foi 
usada para fazê-lo.  Um smoothie deve pesar o mesmo que os ingredientes usados para fazê-lo.  A matéria 
pode mudar, se transformar, mas não pode ser criada nem destruída." 
 
Pergunta: "Quem de vocês pode pensar numa situação na qual a matéria, ao mudar de forma, parece que 
desaparece ou foi destruída?  Conversem sobre isto em seus grupos." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus grupos.    

Explicação: "Vocês tiveram boas ideias!  Alguns disseram que quando os líquidos se transformam em gases, 
parece que a matéria desaparece.  Vamos fazer novamente um experimento que já fizemos antes.  Vou 
misturar bicarbonato de sódio com vinagre, como fizemos em nossa última aula.  Vamos misturar um sólido 
com um líquido e esta mistura produzirá um gás.  Esta é uma reação química.  Antes de misturá-los, vou 
pesar cada um na balança.  Eu tenho o bicarbonato de sódio em um saco ziplock e o vinagre na garrafa de 
vidro.  Vou misturar os reagentes neste recipiente.  Eu preciso pesar também o saco ziplock, o frasco de vidro 
onde está o vinagre e a bacia, assim como os reagentes".  

 Coloque o saco de bicarbonato de sódio, o vidro com a vinagre e a tigela na balança.  Anote o peso no 



quadro. 

Pergunta: "Você acha que estes reagentes terão o mesmo peso total após a reação química?  Por que sim ou 
por que não?  Conversem sobre isto em seus grupos." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus  colegas.    

 Faça o experimento sob sua câmera de documentos ou peça que os alunos se reúnam ao redor da sua 
mesa para que possam observar.  Despeje o bicarbonato de sódio na tigela. Com cuidado, despeje o 
vinagre na tigela. Revise os diferentes sinais de uma reação química com os alunos.  Quando os reagentes 
estiverem misturados, pegue o vidro, o saco ziplock e a tigela para pesá-los na balança. 

Explicação: "Vamos ver o que aconteceu.  Parece que mesmo que eu esteja pesando tudo o que pesamos da 
última vez, agora, depois da reação química, a balança está marcando um peso menor do que antes."   

Pergunta: "Como isto é possível? Eu pensei que a matéria não podia ser destruída ou simplesmente 
desaparecer?  Para onde foi a matéria? Conversem sobre isso em seus grupos." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus  grupos.    

Explicação: "Muitos de vocês estavam certos!  Nossa matéria mudou de fase.  Nós misturamos um sólido e 
um líquido e um gás foi produzido.  Muitos gases são invisíveis ou difíceis de ver, então pode parecer que a 
matéria desapareceu ou foi destruída.  Também é muito difícil recolher ou coletar um gás e pesá-lo numa 
balança.  Se fosse possível, descobriríamos que esse novo produto pesaria o mesmo que os reagentes 
originais.  A matéria não pode ser criada, nem destruída." 

 Pergunta: "Como você sabe que a matéria não pode ser criada nem destruída?  Vire-se para um colega e 
explique sua resposta, dando uma evidência de que ela está correta." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus colegas.   

Pergunta: "O que você acha que aconteceria se eu mudasse um dos reagentes? E se eu misturasse o 
bicarbonato de sódio com água?  Aconteceria a mesma reação?  Por que sim ou por que não?  Vire-se para 
um colega e converse sobre isso." 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que discutiram com seus  colegas.    

Explicação: "Muitos de vocês estavam certos!  Se mudarmos apenas um dos reagentes teremos uma reação 
completamente diferente e o produto resultante será diferente também. Quando alguns reagentes são 
misturados, acontece uma reação física e quando outros reagem são misturados, acontece uma reação 
química.  Quando mudamos um reagente, mudamos toda a reação." 

Prática guiada: (30 minutos - 10 minutos para cada experimento) 
 
 Você pode dividir esta lição em alguns dias e fazer cada experiência com toda a classe ou você pode 

dividir a classe em três grupos de forma que rodem 3 vezes, nas estações, para que observem e façam os 
3 experimentos.  Se você decidir fazer a rotação, precisará convidar, antes da aula, 2 pais voluntários ou 



outro voluntário, para ajudar os alunos a realizar as experiências. Você será responsável por um dos 
grupos e os 2 voluntários serão responsáveis cada um por um grupo. Os alunos irão rodar para observar 
e/ou realizar todas as experiências. A prática será guiada pelo adulto em cada grupo. Os alunos 
trabalharão em duplas e preencherão a folha de registro da experiência ao completar cada experimento.  
Escreva no quadro as frases estruturadas para que os alunos possam utilizá-las quando estiverem 
discutindo em seus grupos e preenchendo a folha de registro da experiência.  Você poderá fazer 
pequenas demonstrações, em cada estação de experiência, para mostrar como as duplas devem 
trabalhar juntas ao preencher as folhas de registo, assim como usar corretamente a linguagem enquanto 
participarem do experimento. 

 Experimento 1 - (dirigido por um voluntário) bórax e cola: 
o Materiais: copos de papel (1 para cada dupla), galão de cola branca, cilindros graduados (2-3 para 

compartilhar), água, corante, solução de borato de sódio (bórax), sacos ziplock (1 para cada 
dupla), balança 

o Preparação: use uma régua e um marcador permanente para fazer marcas de  ½ polegada do 
fundo até a parte superior de cada copo de papel.  Encha cada copo até a marca final com cola.  
Será cerca de 25 ml de cola. 

1. Distribua os materiais para as duplas: 1 copo de papel com cola, o cilindro graduado que será 
compartilhado, água, corante alimentício, saco ziplock, a balança e o recipiente com bórax do grupo 

2. Peça que os alunos usem o cilindro graduado para medir 25ml de água e adicioná-la ao recipiente em 
que está a cola. Adicione 5 gotas de corante alimentar.  

3. Ajude os alunos a usar um cilindro graduado para medir 15-20ml de solução de borato de sódio 
(bórax). Peça que a derramem em um saco plástico com fecho e feche-o bem.  Peça aos alunos que 
identifiquem os reagentes: a solução de borato de sódio e a solução de cola são os reagentes.  

4. MUITO IMPORTANTE: Peça que os alunos coloquem, ao mesmo tempo, na balança a solução de cola 
e de borato de sódio e registre a massa encontrada.  

5. Peça que os  alunos despejem a solução de cola no saco de plástico com a solução de borato de sódio. 
Oriente para que fechem bem o saco e o misturem bem durante alguns segundos, que observem com 
cuidado e registrem as observações com seus colegas.  

6. Peça que os alunos removam cuidadosamente a massa sólida que se formou no saco, segurando a 
massa na parte superior durante alguns segundos para permitir que qualquer tipo de líquido escorra 
para dentro do saco.  Pergunte aos alunos se ocorreu uma reação química ou física?  Deixe que eles 
escrevam suas hipóteses. 

7. Os alunos devem fechar novamente o saco e reservar (não o jogue fora!) Peça que trabalhem a massa 
com as mãos até que ela fique com a consistência de uma "Silly-Putty"1 - massa de modelar mais 
sólida. Deixe que manipulem este material e registrem o que observaram sobre suas características 
especiais. Explique que este material sólido e o líquido que sobrou no saco são os produtos desta 
reação química.  

8. Peça que os alunos encontrem a massa total dos produtos, colocando o saco com o líquido restante, a 
massa resultante e tigela na balança. Peça que registrem o valor encontrado.  

9. Os alunos devem comparar as massas do produto obtido com a massa dos reagentes e fazer suas 
observações. 

10. Os alunos devem explicar como este experimento comprova que a matéria não pode ser criada, nem 

                                                        
1  Veja em: http://frugalfun4boys.com/2015/01/22/make-silly-putty/  

http://frugalfun4boys.com/2015/01/22/make-silly-putty/


destruída. 
11. Pergunte aos alunos se a mesma reação ocorreria se mudássemos os reagentes e adicionássemos à 

mistura o vinagre ao invés de bórax? 

 Experimento 2 - (dirigido por voluntário) Koolaid (suco em pó): 

o Materiais: copos de papel (8 oz)(2 para cada aluno), açúcar, água, pacotes de koolaid, colheres de 
medida (2-3 conjuntos para compartilhar), colheres (1 para cada aluno), balança 

o Preparação: use uma régua e um marcador para fazer uma marca de ½ polegada no lado de 
dentro do copo de 1 papel de cada aluno.  Encha os copos com água até a marca. 

1. Distribua os materiais para cada aluno: 1 do copo de papel com água, 1 copo de papel vazio, tigela 
com açúcar para compartilhar, pacotes de koolaid para compartilhar, colheres de medida para 
compartilhar. 

2. Peça que os alunos meçam 2 colheres de sobremesa de açúcar e uma colher de chá de koolaid e 
coloquem no copo vazio.  Peça aos alunos que identifiquem os reagentes: água, açúcar e koolaid. 

3. MUITO IMPORTANTE: Oriente os alunos a colocar todos os reagentes ao mesmo tempo da balança, 
(o copo com água, o copo com a mistura de açúcar e koolaid) e registrar a massa.  Os alunos devem se 
revezar observando a balança. 

4. Peça que alunos despejem a mistura de açúcar e koolaid no copo com água. Eles devem usar suas 
colheres para misturar o açúcar e o koolaid na água até que fiquem completamente dissolvidos.    

5. Solicite que reservem o copo em que estava o açúcar e o koolaid (não jogue fora!). Peça que os alunos 
observem e registrem as características da mistura. Pergunte aos alunos se ocorreu uma reação 
química ou física?  Deixe que eles escrevam suas hipóteses. 

6. Os alunos devem encontrar o peso total do produto, colocando o copo com a mistura dissolvida e o 
copo vazio na balança. Peça que registrem o valor encontrado. 

7. Os alunos devem comparar as massas do produto obtido com a massa dos reagentes e fazer suas 
observações. 

8. Os alunos podem beber sua mistura koolaid. 
9. Todos devem explicar como este experimento comprova que a matéria não pode ser criada, nem 

destruída. 

 Experimento 3 - (orientado pelo professor) sal e água 

o Materiais: copos de plástico transparente (2 para cada aluno), colheres de medida (2-3 conjuntos 
para serem compartilhados), colheres (1 para cada aluno), balança 

o Preparação: Você precisará fazer a primeira parte deste experimento vários dias antes, para que 
os alunos possam ter material para pesar no dia do experimento (dissolva 2 colheres de sopa de 
sal em 1’’ de água (mais ou menos dois dedos) e deixe descansar até que toda a água evapore. 



Use  régua e o marcador para fazer uma marca 1 polegada do fundo para cima, nos copos de cada 
dupla, coloque água nos copos até a marca.  

1. Distribua os materiais para cada aluno: 1 copo de plástico com água para compartilhar, um copo 
vazio, uma colher para cada dupla, pote de sal e colheres de medida para ser compartilhados com o 
um grupo. 

2. Peça a cada dupla que coloque duas colheres de sopa de sal em seus copos vazios.  Ajude os alunos a 
identificar os reagentes: sal e água. 

3. MUITO IMPORTANTE - Os alunos devem pesar os reagentes, colocando na balança o copo com sal e o 
copo com água, registrando a massa total antes da mistura.  Deixe que se revezam para colocar na 
balança e anotar a massa obtida.   

4. Peça que os alunos despejem o sal na água e usem a colher para misturar e dissolver bem.  Peça que 
observem com cuidado e registrem as observações com seus colegas.  

5. Peça que os alunos reservem o copo onde estava o sal (não joguem fora!) Depois, todos devem 
escrever suas observações sobre as propriedades e características da mistura obtida. Pergunte aos 
alunos se ocorreu uma reação química ou física?  Deixe que eles escrevam suas hipóteses. 

6. Os alunos devem encontrar o peso total do produto, colocando o copo com a mistura dissolvida e o 
copo vazio na balança.  Peça que registrem o valor encontrado. 

7. Os alunos devem comparar as massas do produto obtido com a massa dos reagentes e fazer suas 
observações. 

8. Mostre aos alunos a xícara de sal que você tinha preparado alguns dias antes. Explique a eles que 
você fez uma mistura de água salgada, exatamente como fizeram agora, só que alguns dias atrás.  
Explique que você não tirou a água. Mas que este sal foi tudo o que ficou no copo depois de alguns 
dias. Pergunte aos alunos: O que aconteceu com a água? Peça que conversem sobre isso e 
compartilhem com um colega suas ideias.  Relembre que matéria não pode ser criada nem destruída, 
então, ela não pode desaparecer. Pergunte também se eles acham que este sal vai pesar o mesmo 
que os reagentes originais e a mistura?  Se não, ele irá pesar mais ou menos? 

12. Ponha o sal num copo vazio e coloque-o na balança. Peça que as duplas registrem a massa obtida.  
Questione por que encontramos um peso menor se a matéria não pode desaparecer?  Depois de 
ouvir as respostas das duplas, explique ou reforce que a água evaporou e se transformou do estado 
líquido para o gasoso.  Ela não desapareceu.  Se pudéssemos capturar o gás e pesá-lo, teríamos a 
mesma massa que encontramos ao pesar os reagentes e a mistura. Explique também que se 
colocássemos um saco de plástico em cima do copo enquanto a água estivesse evaporando, 
poderíamos coletar a água em forma de gás, em seguida, esse gás se transformaria novamente na 
forma líquida (condensação).  Sabemos que isto é uma mudança física, porque os reagentes foram 
capazes de retornar às suas formas originais. 

13. Os alunos devem explicar como este experimento comprova que a matéria não pode ser criada, nem 



destruída. 

Prática independente: (10 minutos) 
 
 Distribua o 'Questionário da Matéria'. As quatro primeiras perguntas são uma avaliação do objetivo desta 

lição.  As outras perguntas, são uma avaliação somativa desta unidade sobre o tema Matéria.  Como vão 
realizar esta atividade individualmente, caminhe pela sala para garantir que eles estejam seguindo as 
instruções e que compreenderam as perguntas.   

 Quando os alunos terminarem de responder, recolha os papéis.  Então, faças as 4 primeiras perguntas em 
voz alta e peça que os alunos compartilhem, em suas duplas, as respostas que deram.  Aproveite esta 
oportunidade para avaliar o objetivo da linguagem. 

 

Encerramento: (2 minutos) 

Retome os objetivos: Peça que o colega 2 releia o objetivo e que o colega 1 explique uma informação que 
aprendemos hoje.  O colega 2 deve, então, identificar uma evidência de como sabemos que aprendemos. 

Aplicação no cotidiano: Peça que alunos compartilhem suas respostas para as duas últimas perguntas do 
questionário — exemplos de reações físicas e químicas na vida cotidiana.  Incentive os alunos a manter seus 
olhos abertos para identificar diferentes exemplos de reações físicas e químicas no seu dia a dia. 

Avaliação: 
Observe as conversas dos alunos durante as experiências na prática guiada para avaliar o domínio do objetivo 
da linguagem. Observe as discussões e o que escreveram nas folhas de registo para avaliar o domínio do 
objetivo de conteúdo.   
Recolha as folhas de registo como uma avaliação formativa dos objetivos de linguagem e de conteúdo.   
Recolha os questionários como uma avaliação somativa dos objetivos de linguagem e conteúdo ao longo 
desta unidade. 
 
Ideias Adicionais: 
 OS alunos poderão fazer cristais de sal. Veja em: http://smile.cosi.org/chemical-and-physical-change-

postvisit-activities.pdf#page=1 
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LEI DA CONSERVAÇÃO 
DA MATÉRIA: A matéria 
não pode ser criada, nem 
destruída.  



Ticket de saída 
 

Nome__________________________________________________________________________________ 
 

Experimento 1   
 
1.  Identifique os reagentes: ______________________________________________________________ 
 
2.  Qual é a massa total dos reagentes?  __________________________________ 
 
3.  Registre suas observações depois de misturar os reagentes: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
4.  Aconteceu uma reação física ou química? Como você sabe isso? Explique sua resposta   
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
5.  Qual é o peso total do produto?  ___________________________________ 
 
6.  O você observou sobre o peso total dos reagentes e o peso total do produto?   
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.  Como esta experiência fornece evidências de que a matéria não pode ser criada, nem destruída? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Nome__________________________________________________________________________________ 
 

Experimento 2 
 
1.  Identifique os reagentes: ______________________________________________________________ 
 
2.  Qual é a massa total dos reagentes?  __________________________________ 
 
3.  Registre suas observações depois de misturar os reagentes: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
4.  Aconteceu uma reação física ou química?  Como você sabe isso? Explique sua resposta   
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
5.  Qual é o peso total do produto?  ___________________________________ 
 
6.  O você observou sobre o peso total dos reagentes e o peso total do produto?   
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.  Como esta experiência fornece evidências de que a matéria não pode ser criada, nem destruída? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nome__________________________________________________________________________________ 
 
 

Experimento 3 
 
1.  Identifique os reagentes: ______________________________________________________________ 
 
2.  Qual é a massa total dos reagentes?  __________________________________ 
 
3.  Registre suas observações depois de misturar os reagentes: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
4.  Aconteceu uma reação física ou química?  Como você sabe isso? Explique sua resposta   
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
5.  Qual é o peso total do produto?  ___________________________________ 
 
6.  O você observou sobre o peso total dos reagentes e o peso total do produto?   
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.  Como esta experiência fornece evidências de que a matéria não pode ser criada, nem destruída? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nome__________________________________________________________________________________ 
 

QUESTIONÁRIO DA MATÉRIA 
 
1.  O que é a lei da conservação da matéria? 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.  Como as experiências que fizemos na aula podem comprovar que a lei da conservação da matéria é 
verdadeira? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.  Se o produto de um experimento pesa menos do que os reagentes, isso significa que a matéria foi 
destruída durante o experimento?  Por que sim ou por que não?   
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.  O que poderia ter acontecido para que o produto tivesse uma massa menor do que os reagentes? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.  Em suas palavras, o que é matéria? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.  Quais são as três fases da matéria? 
__________________________________________________________________________________________ 

7.  Dê um exemplo de uma reação ou transformação física e explique por que sabemos que é uma reação 
física? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

8.   Dê um exemplo de uma reação química e explique por que sabemos que é uma reação química? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9.   Dê um exemplo de uma transformação física que pode ser observado na vida cotidiana? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10.   Dê um exemplo de uma reação química que pode ser observado na vida cotidiana? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


