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Escola Secundária Alfredo da Silva 
      Ensino Básico – 6º Ano 

Disciplina de Educação Tecnológica – Materiais e Técnicas (3) - Vidro / 6ºB 
____________________________________________________________________________ 

 

Definição Características / Propriedades 

 

 
 
• Reciclável 
• Transparência (permeável à luz) 
• Dureza 
• Não absorvência 
• Ótimo isolante eléctrico 
• Baixa condutividade térmica 
• Recursos abundantes na natureza 
• Durabilidade 

Operações de Fabrico Matérias-Primas necessárias 
As operações necessárias ao 
fabrico de vidro são 
fundamentalmente quatro: 
- Preparação de mistura 
- Fusão 
- Fabrico das pecas 
- Acabamento e decoração 
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Questionário 
1. Explique de que forma se obtém o vidro. 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Qual a vantagem de se adicionarem outras substâncias ao vidro? 
_____________________________________________________________________________ 
3. Qual a relação entre o vidro e as fibras ópticas, hoje tão faladas? 
_____________________________________________________________________________ 
4. O vidro é um material 

a) opaco         � 

b) transparente         � 

c) translúcido         � 
5. Como se obtêm as várias formas do vidro? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
6.  
O vidro obtém-se por: 

a) fusão de uma mistura de cimento e sais a alta temperatura   � 

b) fusão de uma mistura de areia e ácidos a alta temperatura   � 

c) condensação de uma mistura de areia e sais a alta temperatura  � 

d) fusão de uma mistura de sais e areia a alta temperatura   � 
7. Das seguinte características, assinale as que o vidro possui (as que não possui, corrija-as, de 
modo a ficarem também verdadeiras): 

grande durabilidade ___________________________________________________ � 

elevada condutibilidade eléctrica ________________________________________ � 

baixa condutibilidade térmica ___________________________________________ � 

as matérias-primas que o constituem são raras na natureza___________________ � 

dureza baixa _________________________________________________________ � 

reciclável ___________________________________________________________ � 

não absorvente ______________________________________________________ � 

altamente inflamável _________________________________________________ � 

muito maleável ______________________________________________________ � 
8. Diga quais as fases de fabrico do vidro e explique em que consiste cada uma delas. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
9. Quais as matérias-primas que formam o vidro? 
_____________________________________________________________________________ 
10. Cada uma das matérias-primas que formam o vidro dá-lhe uma determinada propriedade. 
Faça a ligação correcta: 
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sílica brilho 

óxidos dureza 

corantes transparência 

11. Qual o factor que obriga o vidro a tomar a forma do molde? 
_____________________________________________________________________________ 
12. A que temperatura aproximada fundem os materiais que vão dar origem ao fabrico do 
vidro. ______________________________________________________________________ 
13. As placas de vidro e as garrafas de vidro são fabricadas da mesma maneira? Em caso 
negativo, quais as diferenças? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
14. Faça as ligações correctas: 

Vidro impresso absorve grande parte do calor 

Vidro reflexivo existe em vermelho e laranja 

Vidro fosco translúcido 

Vidro espelhado vidro de segurança 

Vidro temperado o mais resistente 

Vidro aramado contém grelha metálica no interior 

Vidro laminado com desenhos ornamentais 

Vidro duplo para isolamento térmico e sonoro 

Vidro colorido superfície tratada para reflectir imagens 

Vidro Low-E reflecte fortemente a luz e assim reduz calor 

Vidro comum transparente e de baixa resistência / frágil 

Vidro atérmico reflecte a maior parte do calor 

15. Qual o tipo de vidro que se aplica normalmente em janelas? 
_____________________________________________________________________________ 
16. Qual o tipo de vidro destinado a proporcionar ambientes interiores mais confortáveis? 
_____________________________________________________________________________ 
17. Qual o tipo de vidro que não deixa passar os raios ultra-violeta mas deixa passar os raios 
que formam a luz natural? 
_____________________________________________________________________________ 
18. Como consegue o vidro aramado ficar mais resistente ao choque? 
_____________________________________________________________________________ 
19. Como se consegue que o vidro temperado aumente a sua resistência? 
____________________________________________________________________________ 
20. Qual a grande vantagem do vidro laminado? 
_____________________________________________________________________________ 
21. Qual a função do vidro atérmico? 
_____________________________________________________________________________ 


