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7º Ano do Ensino Fundamental 

1. Natural e Sintético 

A variedade de materiais existentes à nossa volta é tão grande que, por uma questão de organização, 
aprendemos a classificá-los, para melhor os distinguir, e essa classificação pode ser feita de diferentes formas. 
Podemos por exemplo classificá-los consoante a sua origem em Materiais Naturais ou Sintéticos. 

 

• MATERIAL NATURAL 

Tal como o nome indica, um Material Natural tem origem na Natureza e pode ser diretamente utilizado pelo 
Homem tal como a Natureza o oferece - Material Natural Não Manufaturado - ou pode ser transformado 
de modo a poder ser utilizado - Material Natural Manufaturado. 

Como exemplos de Materiais Naturais Não Manufaturados temos a pepita de ouro (Figura01) e a madeira 
das árvores (Figura 02).  

 

 

 

Estes materiais provêm diretamente do meio natural e não sofreram qualquer transformação. 

 

Como exemplos de Materiais Naturais Manufaturados temos o anel de ouro (Figura 03) e a mobília de casa 

  

 

Figura 01 Figura 02 

Figura 04 
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Estes materiais resultam da transformação de materiais naturais não manufaturados, de forma a poderem 
ser utilizados pelo Ser Humano.  
 
 

• MATERIAL SINTÉTICO 
 
Um Material Sintético é totalmente produzido pelo Homem em laboratório e não extraído diretamente da 
Natureza. Temos como exemplo o NYLON (Figura 05) e o POLIETILENO (Figura 06). 
 

 
  

Fonte: http://www.aulas-fisica-quimica.com/7q_05.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Exercícios Resolvidos. Leia com atenção o texto acima e responda as questões que se seguem: 

 
Como são feitos os materiais Sintéticos? 
 
Resposta: Um Material Sintético é totalmente produzido pelo Homem de forma artificial e não extraído 
diretamente da Natureza. Os materiais sintéticos podem ser produzidos a partir materiais naturais ou a partir 
de materiais que já foram transformados pelo homem. 

O Nylon e o Polietileno não são extraídos diretamente da 
Natureza, pois são totalmente produzidos em laboratório. 

São Materiais sintéticos. 

Figura 05 
Figura 06 

http://www.aulas-fisica-quimica.com/7q_05.html


3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

 

Exercício 01 - O que diferencia um material natural de um material sintético? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Exercício 02 - Cite exemplos de materiais sintéticos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Exercício 03 - Quais são os materiais naturais? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 

dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 

respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01 

Resposta: Um material natural tem origem na natureza e pode ser diretamente utilizado pelo homem, tal 
como a natureza o oferece, ou seja, sem que haja a necessidade de intervenção humana. 

 Exercício 02 

Resposta: Acrílico, polietileno, nylon, poliestireno são exemplos de materiais sintéticos usados de forma 
variada e utilizados em quase todas as áreas da vida humana. 

Exercício 03 

Resposta: As matérias-primas ou materiais naturais podem ser de origem animal, vegetal, mineral, ou de 
outro tipo de origem. Tal como o nome indica, um Material Natural tem origem na Natureza. 

 
 


