
 Relatório Aula Prática 
LABORATÓRIO  (X) Biologia / Ciências   (    ) Física   (   ) Química Prof. Karine Carvalho 

Tema: Propriedades do ar                                                                                                         Valor : 3,0              Nota: _____ 

Aluno(a): ___________________________________________________________________    Série/Ano: 6ºano 

 
O Ar exerce Pressão?  

O ar está presente em todo lugar sobre a superfície da Terra. Ele ocupa praticamente todo o espaço próximo e ao redor 

da terra que não esteja preenchido por líquido, sólido ou outros gases. Devemos entender as propriedades dessa 

substância que não podemos ver, mas que é vital para nossa sobrevivência; sabemos e podemos facilmente demonstrar 

que o ar pode ser sentido, ocupa espaço, tem peso, exerce pressão e pode se expandir. Entender esses fatos sobre o ar 

tornará mais fácil estudar o clima, o crescimento das plantas e da aerodinâmica.  

 

Objetivo:  

- Mostrar que o ar exerce uma pressão própria. 

  

Material utilizado:  

- Copo de vidro 

- Agua  

- Papel (preciso de um papel um pouco mais duro, se tiver cartolina ou papel cartão pode usar um pedaço, caso não 

tenha da pra fazer com papel oficio ou ate mesmo folha de caderno, mas ela ver ser dobrada e colada para ficar mais 

grossa) 

 

Metodologia: 

- Encha um frasco ou um copo de vidro com água.  

- Coloque o papel sobre a boca do copo (o cartão deve ser um 

pouco maior do que a boca do recipiente).  

- Mantenha o cartão pressionado firmemente contra a boca, vire o 

recipiente de cabeça para baixo.  

- Solte a mão do papel.  

- Recomenda-se fazer este experimento sobre uma pia ou uma 

bacia para o caso de ocorrer um acidente e a água cair.  

- Filme o experimento (envie para o e-mail:  

karine.carvalho@colegiopromove.com.br ) 

- Anote os resultados e responda as questões abaixo:   

 

Resultados: 

O que acontece quando se pressiona o papel na boca do copo? Por que isto aconteceu? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

O que aconteceu quando retirou a mão do papel? Por que isto aconteceu? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Faca um desenho representado o resultado do seu experimento: 


