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2ª AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS DO 4º BIMESTRE 

 

✓ Sobre os Estados Físicos da Matéria  e de outros Materiais / Mudanças de Estado Físico da 

Água, responda as questões abaixo: (0,6) 

 

1) Complete as frases com uma das palavras entre parênteses:  

 
a) Ao retiramos o gelo da geladeira, ele passará do estado  

sólido para o estado _________________    (líquido, sólido)    

esse processo chama-se   ________________________ 

                                                    (solidificação, fusão) 
 

b) Ao colocarmos uma panela com tampa para ferver formará várias  

gotinhas de água na tampa. O vapor, ao encontrar uma temperatura mais 

baixa, muda do estado gasoso para o estado ________________________.  

(sólido / líquido) 
Esse processo chama-se _____________________. 

    ( fusão, condensação ) 

 

c) As roupas no varal ou a formação da chuva depende da mudança  

da água do estado líquido para o ________________________. 
                                                               (gasoso / sólido) 

Este processo chama-se ______________________________ 

                                             (condensação / evaporação) 

 

2) Considere seus conhecimentos sobre as mudanças dos estados físicos da água e complete com  

frio ou calor.  (0,3) 

a) Para passar do estado sólido para o liquido a água precisa de _____________________ 

b) A água que passa do estado líquido para o sólido precisa de ______________________  

c) Para passar do estado líquido para o gasoso a água precisa de _____________________ 

 

3) A água se transforma em gelo quando ela passa do estado: (0,3) 

 
a) (    ) sólido para o líquido. 

b) (    ) líquido para o sólido. 

c) (    ) gasoso para o sólido.. 

 

4) A água se transforma em vapor de água quando ela passa do  
estado: (0,3) 

a) (    ) líquido para o sólido. 

b) (    ) gasoso para o líquido. 

c) (    ) líquido para o gasoso. 

 



5) Observe os desenhos e responda de acordo com o quadro abaixo. (0,5) 

 

 
   sólido  -  líquido  -  gasoso 

 

 

 

a) Em que estado está o gelo do copo? ____________________ 
 

b) E o suco na jarra? ______________________ 

 

c) E o vapor que desprende da água fervendo?  ____________________________ 

 
d) O gelo derreteu. A água passou do estado _______________  para o estado ______________. 

 

6) De acordo com o que você aprendeu, podemos afirmar que as mudanças de estados físicos da 

água são provocadas por causa das:  (0,3) 

 

a) (    ) Temperaturas quentes. 

b) (    ) Temperaturas frias. 

c) (    ) Mudanças de temperaturas  

 
7) Leia a charge de Maurício de Sousa abaixo com atenção e marque a resposta correta: (0,3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

a) (    ) A charge faz uma brincadeira sobre o fato do personagem Bidu não tomar banho. 

b) (    ) a charge faz uma brincadeira sobre as mudanças de estado físico da água. 

c) (    ) A charge de Maurício de Souza brinca com um pacote surpresa para Bidu. 

 

8) Quando a água passa do estado sólido para o líquido, chamamos esta       (0,2) 

mudança de FUSÃO. O que acontece com a temperatura para que a  
fusão ocorra? 

 

a) (    ) A temperatura baixa. 

b) (    ) A temperatura aumenta. 

 
 

 

 

 



9) Responda de acordo com as palavras do quadro abaixo: (0,4) 

 

  solidificação  -  sólido  -  diminui  -  líquido   

 

➢ Quando uma criança se machuca na escola, logo a professora solicita gelo que tem boa 

ação anti-inflamatória . Carinhosamente a tia Neuriza prepara estes saquinhos diariamente para 

atender aos alunos. Ele preenche saquinhos vendidos para fazer “laranjinha” com água e os 
coloca no congelador.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

a) Quando a tia Neuriza coloca a água da torneira nos saquinhos, em que estado físico ela se 
encontra? ____________________________ 

  

b) Quando você coloca o saquinho com gelo no local em que você machucou, em que estado está 

agora a água? ___________________________ 

 
c) Que nome se dá a esta mudança de estado físico da água como se apresenta na torneira e o gelo 

na qual se transforma? _______________________________  

 

d) Quando a tia Neuriza coloca os saquinhos de água no congelador para se transformar em gelo, 

logo a temperatura ________________________ 
 

 

Sobre “Calor e luz / Energia / Calor e Condutores Isolantes”. 

Responda as questões a seguir: 
 

10) A energia solar é a mais importante para os seres humanos e todos os outros seres vivos. A  

vida em nosso planeta depende do sol, porque: (0,3) 

a) (   ) a energia do sol somente interfere na temperatura do planeta.  

b) (   ) a energia do sol não interfere no ciclo da água.  
c) (   ) a energia do sol é aproveitada na fotossíntese realizada pelas plantas.  

 

11) Assim como a água, também precisamos do calor para  sobreviver. 

Qual a principal fonte de calor da terra? (0,3) 

 
a) (    ) Mar.   

b) (    ) Sol. 

c) (    ) Lua. 



12) Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: (0,5) 

( 1 ) Calor     (    ) São materiais que permitem facilmente a passagem 

      de cargas elétricas. 

( 2 ) Energia     (    ) São maus condutores de calor. 

 

( 3 ) Materiais isolantes térmicos  (    ) É o nome dado à transferência de energia térmica 

entre os corpos. 

( 4 ) Dilatação    (    ) Significa força em ação. 

( 5 ) Condutores de eletricidade  (    ) Outro efeito do calor sobre os materiais. 

 

 
13) O consumo de energia elétrica tem aumentado no comércio, nas indústrias e nas residências. 

Para economizar energia elétrica, precisamos seguir orientações importantes. A figura abaixo é 

conhecida como o selo do PROCEL e identifica aparelhos elétricos que consomem menos 

energia. (0,3) 

 
A partir do texto acima, marque a opção que apresenta uma atitude 

que contribui para diminuição do consumo de energia elétrica. 

a) (    ) Deixar a porta da geladeira aberta.  

b) (    ) Dormir com a televisão ligada.  
  c) (    ) Comprar aparelhos elétricos identificados com o selo do 

  PROCEL. 

 

 

14) Leia e depois responda as questões a seguir: 
 

 

 

 

 
 

 

a) Com a ação do calor um corpo pode mudar de temperatura? (0,4) 

 (    ) sim  (    ) não 
 

b) O que acontece com o corpo ao receber o calor? (0,5) 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Como é chamado o instrumento utilizado para medir a temperatura? (0,5) 

________________________________________ 

 

 

Com a ação do calor um corpo pode variar de temperatura, mudar de estado físico e 

dilatar. Ao receber calor o corpo esquenta, aumentando de temperatura. Quando perde 

calor ele esfria, diminui de temperatura. O instrumento utilizado para medir a 
temperatura é o termômetro. 
 


