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Capítulo 1
O que é Ecologia

1. Preser aç o ambiental, como a pr pria e
press o já diz, é preser ar, cuidar, tratar, ou 

seja, manter o meio ambiente saudá el, i o, 
ati o, funcionando dentro da cadeia ecol gica. 
O conjunto do ambiente físico e dos organismos 
que nele i em é conhecido como

a.  bi topo.

b.  ecossistema.

c.  biomassa.

d.  bioma.

e.  comunidade.

2. A preser aç o ambiental é a coisa mais 
importante do planeta. Sem ela estamos fa

dados à catástrofe da e tinç o iminente da raça 
humana, assim como já se e tinguiram di ersas 
espécies de plantas e animais importantíssimas 
para a cadeia ecol gica. Ao conjunto de indi í
duos de diferentes espécies habitando determina
da área, dá se o nome de

a.  ecossistema.

b.  comunidade.

c.  populaç o.

d.  bioma.

e.  biosfera.

4. Alguns termos s o muito usados pelos eco
logistas. oc  já os conhece porque eles s o 

importantes para e plicar o que acontece entre 
os seres i os e o ambiente. Procure identificá los 
e interligá los aos seus respecti os significados.

a  Espécie

b  ábitat

c  Nicho

d  Populaç o

e  Comunidade

f  Ecossistema

 Conjunto de populaç es.

 Conjunto da parte i a e n o i a de um am
biente.

 Conjunto de indi íduos da mesma espécie.

 Conjunto de indi íduos semelhantes que, ao 
se cruzar, geram descendentes férteis.  

 ugar em que uma espécie i e.

 Conjunto de condiç es em que uma espécie 
i e e se reproduz.

3. Em um aquário marinho, foram colocados  
caranguejos ermit es, 6 an monas e  pei

es. Sabendo se que os animais de cada grupo 
pertencem à mesma espécie, é correto afirmar 
que, nesse aquário, o n mero de indi íduos e o 
n mero de populaç es correspondem respecti
amente a

a.  1  e 3.

b.  1  e 1.

c.  3 e 1 . 

d.  3 e 3.

e.  3 e 1. 

5. O ambiente descrito, com in meros animais 
e egetais, à beira de um p ntano de água 

doce que, durante o dia, sofre flutuaç es de tem
peratura, luminosidade, maior ou menor p  e até 
alteraç es de salinidade, poderá ser classificado 
como um e emplo de

a.  biosfera.

b.  bi tipo.

c.  biomassa.

d.  ec tono.

a.  ecossistema.

6. (Enem) O menor tamanduá do mundo é so
litário e tem hábitos noturnos, passa o dia 

repousando, geralmente em um emaranhado de 
cip s, com o corpo cur ado de tal maneira que 
forma uma bola. uando em ati idade, locomo
e se agarosamente e emite um som semelhante 

a um assobio. A cada gestaç o, gera apenas um 
filhote. A cria é dei ada em uma ár ore à noite 
e é amamentada pela m e até que tenha idade 
para procurar alimento. As f meas adultas t m 
territ rios grandes, e o territ rio de um macho 
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7. Considere duas plantas pertencentes ao mes
mo g nero e i endo juntas na mesma área. 

A espécie A tem raízes que se desen ol em logo 
abai o da superfície, e a espécie B tem raízes 
profundas. Sobre as duas plantas, fazemos as se
guintes afirmaç es

I  A e B i em no mesmo nicho ecol gico.

II  A e B competem pela água.

III  A e B formam uma populaç o.

Assinale

a.  Apenas I é correta.

b.  Apenas II é correta.

c.  Apenas III é correta.

d.  I, II e III s o corretas.

e.  Nenhuma é correta. 

8. (UFPE) Ao dizer onde uma espécie pode ser 
encontrada e o que faz no lugar onde i e, 

estamos informando, respecti amente

a.  nicho ecol gico e hábitat.

b.  hábitat e nicho ecol gico.

c.  hábitat e bi topo.

d.  nicho ecol gico e ecossistema.

e.  hábitat e ecossistema.

inclui o de árias f meas, o que significa que ele 
tem sempre di ersas pretendentes à disposiç o 
para procriar
Ciência Hoje das Crianças, ano 1 , n. 1 , No . 2006 (adaptado). 

Essa descriç o sobre o tamanduá diz respeito 
ao seu
 
a.  hábitat.

b.  bi topo.

c.  ní el tr fico.

d.  nicho ecol gico.

e.  potencial bi tico.

10. Identifique os conceitos ecol gicos des
critos abai o

a. Funç o do ser i o no ecossistema

 

b. Conjunto de todos os indi íduos de mesma es
pécie em um ecossistema

 

c. Conjunto de indi íduos de espécies diferentes 
em um ecossistema

 

d. ugar ocupado pelo organismo em um ecossis
tema

 

e. Conjunto formado pelos elementos i os e 
n o i os de um ambiente

 

9. Um fazendeiro pretende determinar a ta a 
anual do aumento no n mero de cabeças 

de gado da sua criaç o, a fim de e plorá la de 

maneira sustentá el. Em qual ní el ecol gico ele 
irá abordar esta quest o

a.  Ecossistema.

b.  Comunidade.

c.  Populaç o.

d.  Indi íduo.

e.  Célula.

Anotações
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Capítulo 2
Cadeia e Teia Alimentar

1. As espécies de capim que crescem nos cam
pos da Austrália podem ser diferentes das que 

e istem na América ou na frica, mas todas t m 
a mesma funç o  s o produtoras dos ecossistemas 
de campo. Nos campos da Austrália, i em can
gurus  nos da frica, há zebras  e na América do 
Norte, há bis es. odos esses animais e ercem, 
em seus ecossistemas, a funç o de
 

a.  consumidores primários.

b.  consumidores secundários.

c.  consumidores terciários.

d.  decompositores.

e.  parasitas.

2. (Fu est) O gás carb nico e o o ig nio est o 
en ol idos no metabolismo energético das 

plantas. Acerca desses gases, pode se dizer que
 
a.  o o ig nio é produzido apenas à noite.          

b.  o o ig nio é produzido apenas durante o dia.

c.  o gás carb nico é produzido apenas à noite.

d.  o gás carb nico é produzido apenas duran
te o dia.

3. No dia 18 de julho de 2001, o jornal O Globo 
publicou uma matéria sobre um aquário que 

será le ado à Estaç o Espacial Internacional com 
a finalidade de estudar o efeito da microgra idade 
sobre os seres i os. O aquário, chamado de Siste-
ma Aquático Biologicamente Equilibrado e Fe-
chado, conterá uma espécie de pei e (1), uma de 
planta (2), uma de bactéria (3) e uma de caramujo. 

uanto aos seus papéis tr ficos, é correto afirmar 
que as espécies representadas pelos n meros 1, 2 e 
3 s o e emplos, respecti amente, de  

a.  produtor, consumidor e decompositor.

b.  consumidor, decompositor e produtor.

c.  decompositor, produtor e consumidor.

d.  consumidor, produtor e decompositor.

e.  decompositor, consumidor e produtor.

4. (UFG) Analise o diagrama a seguir.

águia

cobra

camundongo

coelho

raposa

perdiz

insetos

Plantas (raízes, folhagens, 
flores, frutos e sementes)

A teia alimentar representada e idencia as rela
ç es interespecíficas de uma comunidade que 
ocorre em ários ecossistemas. No caso da reti
rada dos consumidores secundários, espera se, 
inicialmente, que a populaç o de  

a.  consumidores primários diminua.

b.  consumidores terciários aumente.

c.  produtores diminua.

d.  consumidores  quaternários aumente.

e.  decompositores diminua.

5. (UFF) Os principais produtores da cadeia 
biol gica marinha s o

a.  protozoários e algas.

b.  medusas e corais.

c.  algas microsc picas e macrosc picas.

d.  organismos da fauna planct nica.

e.  organismos da fauna bent nica.

6. endo em ista os conceitos de cadeia e 
teia alimentar, bem como de população e 

comunidade, podemos afirmar que

a.  o preá, a cobra e o ga i o representam uma 
populaç o e um e emplo de cadeia alimentar.

b.  o conjunto de preás da regi o forma uma 
populaç o, e os consumidores, entrede oran
do se, formam uma teia alimentar.
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No quadro abai o, assinale a opç o que classifica 
corretamente os componentes do ecossistema

Produtores
Consumidores

primários secundários terciários

a.   1 e 2 e 8  3 e      6 e 

b.   3 e  e 6 1 e 8 2 e 

c.    e 1 e 6 3 e 2 e 8

d.   1 e 3 2 e 6 e 8  e 

e.   1 e  e 6 3 e 2 e 8

8. (Fu est) O cogumelo shitake é culti ado em 
troncos, onde suas hifas se nutrem das mo

léculas org nicas componentes da madeira. Uma 
pessoa, ao comer cogumelo shitake, está se com
portando como

a.  produtor.

b.  consumidor primário.

c.  consumidor secundário.

d.  consumidor terciário.

e.  decompositor.

Capítulo 3
Relações Ecológicas

1. Os aga lumes emitem sinais luminosos para 
atraírem parceiros com o intuito de acasalar. 

O macho reconhece a f mea de sua espécie e, 
atraído por ela, ai ao seu encontro. Porém, e is
te um tipo de aga lume, o Photuris, cuja f mea 
engana e atrai os machos de outro tipo, o Photi-
nus, fingindo ser desse g nero. uando o macho 
Photinus se apro ima da f mea Photuris, muito 
maior que ele, é atacado e de orado por ela. A 
relaç o descrita no te to, entre a f mea do g ne
ro Photuris e o macho do g nero Photinus, é um 
e emplo de

a.  comensalismo.

b.  inquilinismo.

c.  cooperaç o.

d.  predatismo.

e.  mutualismo.

2. (UFRR ) O espírito de uni o  entre as 
formigas é identificado como uma relaç o 

harm nica denominada

a.  sociedade.

b.  mutualismo.

c.  protocooperaç o.

d.  col nia.

e.  comensalismo.

3. Para proteger os o os das galinhas, o ho
mem mata o gambá. A relaç o ecol gica 

que se estabelece entre o homem e o gambá, nes
se comportamento, denomina se

a.  competiç o.

b.  predatismo.

c.  mutualismo.

d.  protocooperaç o.

e.  comensalismo.

7. (Cesgranrio) No ecossistema a seguir es
quematizado, est o representados, de 1 a 

8, os componentes de uma comunidade bi ti
ca. Entre eles, encontram se produtores, consu
midores primários, secundários e consumido
res terciários.

1

2 3
4

5 6

7

8

c.  preás e cobras do charco formam uma po
pulaç o, e, para as cobras, os preás s o produ
tores de alimento.

d.  preás, cobras e ga i es formam uma comu
nidade  as cobras s o consumidores primários, 
e os ga i es, consumidores secundários.

e.  o conceito de produtor está associado ao 
fornecimento de alimento, e o de consumidor, 
ao consumo desse alimento.
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4. (UFMG) O fungo Penicillium, por causar o 
apodrecimento de laranjas, acarreta pre

juízos p s colheita. Nesse caso, o controle bio
l gico pode ser feito utilizando se a le edura 
Saccharomycopsis, que mata esse fungo ap s 
perfurar sua parede e absor er seus nutrientes. 
 correto afirmar que esse tipo de interaç o é 

conhecido como  

a.  comensalismo.

b.  mutualismo.

c.  parasitismo.

d.  predatismo.

e.  competiç o.

5. Em condiç es naturais, bactérias do g nero 
Rhizobium i em há mil nios em estreita re

laç o ecol gica com plantas leguminosas. Pode
mos afirmar que as duas espécies se beneficiam 
numa relaç o obrigat ria, em que a sobre i n
cia de uma depende da outra. Esse tipo de rela
ç o interespecífica é conhecida como

a.  comensalismo.

b.  protocooperaç o.

c.  inquilinismo.

d.  mutualismo.

e.  amensalismo.

7. (UFRGS – Adaptada) Enquanto as onças de
oram a sua presa, os urubus esperam. uais 

as relaç es ecol gicas en ol idas nessa situaç o

a.  Predador e parasita. 

b.  Comensal e parasita. 

c.  Parasita e sapr fago.

d.  Predador e decompositor.

e.  Predador e sapr fago.

9. (PUC) uando o relacionamento entre dois 
seres i os resulta em benefício para ambos, 

dizemos que ocorre

a.  mutualismo.

b.  comensalismo.

c.  hiperparasitismo.

d.  parasitismo.

e.  inquilinismo.

6. (Cesgranrio) No combate às lar as dos ano
felinos (mosquitos transmissores da malária), 

foi utilizado, com efici ncia, um pequeno pei e 
lar fago (Gambusia affinis). A utilizaç o desse 
animal na área de saneamento para o controle 
dessa parasitose foi bem sucedida em regi es 
infestadas pelo Anopheles e onde era grande a 
incid ncia da malária. O método citado, n o po
luente, substitui o clássico processo de deposiç o 
de leo na superfície da água, que mata as lar as 
por asfi ia. A aç o do pei e Gambusia affinis em 
relaç o aos anofelinos é um e emplo de

a.  predatismo.

b.  parasitismo. 

c.  comensalismo.

d.  simbiose.

e.  amensalismo.

8. ( unesp) Um ga i o, que tem sob suas pe
nas carrapatos e piolhos, traz preso em suas 

garras um rato, com pulgas em seus pelos. Entre o 
rato e as pulgas, entre os carrapatos e os piolhos e 
entre o ga i o e o rato e istem relaç es interespe
cíficas denominadas, respecti amente
 

a.  inquilinismo, competiç o e predatismo.                

b.  predatismo, competiç o e parasitismo.                  

c.  parasitismo, competiç o e predatismo.

e.  parasitismo, inquilinismo e predatismo.

Anotações
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Capítulo 4
Biomas e Preservação

1. O mapa abai o indica quatro biomas brasi
leiros

Relacione esses biomas com as seguintes caracte
rísticas climáticas.

 Clima quente e mido, com chu as abun
dantes e regulares, e ocorr ncia marcante de 
seringueiras e castanheiras.

 Chu as escassas e irregulares, temperatura 
média ele ada e ocorr ncia marcante de bar
riguda e aroeira.

 Clima semi mido, com uma estaç o seca e 
outra chu osa, e ocorr ncia marcante de an
gico e li eira.

 Clima temperado, com chu as regulares e es
taç es bem definidas, e ocorr ncia marcante 
de pinheiro e imbuia.

Assinale a alternati a que apresenta a ordem cor-
reta, de cima para bai o.

a.  I , III, II e I.

b.  I, II, III e I .

c.  III, I , I e II.

d.  I , II, III e I.

e.  I , II, I e III.

2. A qual das regi es fitogeográficas brasileiras 
se referem as características a seguir  

 
 Presença de egetaç o e uberante, alta, com 

grande concentraç o de plantas epífitas, como 
orquídeas e bromélias.

 Alto índice plu iométrico anual.
 rea correspondente a 0  do territ rio na

cional.

a.  Caatinga.

b.  Floresta amaz nica.

c.  Pantanal.

d.  Cerrado.

e.  Mata atl ntica.

3. Um aluno da FEI, iajando pelo Estado do 
Ceará em época de seca, descre eu a ege

taç o como sendo constituída por ár ores bai as 
e arbustos com poucas folhas, em decorr ncia 
da seca, além de muitas cactáceas. A descriç o 
refere se à egetaç o

a.  do pantanal.

b.  do cerrado.

c.  do pampa.

d.  da mata de araucárias.

d.  da caatinga.

4. (UEMS)  constituído por uma egetaç o 
lenhosa e arb rea que coloniza solos lodo

sos, adaptada às condiç es específicas deste am
biente. O solo é rico em matéria org nica, tem 
pouco o ig nio, ele ado teor salino, apresenta 
grande ariedade de espécies de microrganismos, 
macroalgas, crustáceos e moluscos.  um local 
propício à proteç o, alimentaç o, moradia, re
produç o e deso a de muitos animais.  Esse te to 
refere se ao ecossistema

a.  manguezal.

b.  pantanal.

c.  deserto.

d.  floresta amaz nica.

e.  mata atl ntica.

IV

I

II

III

N

S

LO

N

LO
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5. (UFPA) O tipo de campo característico de 
regi es árticas, coberto de gelo durante 

a maior parte do ano, no qual se desen ol em 
liquens, musgos e poucas espécies de pequeno 
porte, denomina se

a.  taiga.

b.  sa ana.

c.  campo.

d.  tundra.

e.  pampa.

6. (UPE) A gralha azul é a grande semeadora 
de pinheiros em uma formaç o fitogeográ

fica onde predomina o pinheiro do paraná, em 
meio a arbustos, gramíneas e outras ár ores, 
como canela e er a mate. Estende se pelo Para
ná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e S o Pau
lo. Assinale a alternati a que contempla o bioma 
típico dessa descriç o.

a.  Cerrado.

b.  Floresta de cocais.

c.  Floresta de araucárias.

d.  Floresta atl ntica.

e.  Floresta amaz nica.

7. (UCPel) No Rio Grande do Sul, a egetaç o 
predominante é rasteira e forma uma tima 

área de pastagem.  constituída principalmente 
de gramíneas. Essa característica faz com que te
nhamos uma formaç o egetal conhecida por

a.  zona dos cocais.

b.  cerrado.

c.  mata de araucárias.

d.  pampas.

e.  nenhuma das alternati as. 

9. ocalizado principalmente na Regi o Cen
tro Oeste, esse bioma é caracterizado pela 

presença de pequenos arbustos e ár ores retor
cidas, com cascas grossas e folhas recobertas de 
pelos. Solo deficiente em nutrientes e com alta 
concentraç o de alumínio. Marque a alternati a 
correspondente ao bioma que apresenta as ca
racterísticas descritas.

a.  Manguezal.

b.  Caatinga.

c.  Campos.

d.  Cerrado.

e.  Mata de araucárias.

8. (UFSC) Sobre as formaç es fitogeográficas, 
ou biomas, e istentes no Brasil, assinale a(s) 

proposiç o( es) corretas(s).

a.  O cerrado é uma formaç o fitogeográfica 
caracterizada por uma floresta tropical que co
bre cerca de 0  do territ rio brasileiro, ocor
rendo na Regi o Norte.

b.  A caatinga é caracterizada por ser uma flo
resta mida da regi o litor nea do Brasil, hoje 
muito de astada.

c.  O mangue ocorre desde o Amapá até Santa 
Catarina e desen ol e se em estuários, sendo 
utilizado por ários animais marinhos para re
produç o.

d.  O pampa ocorre na Regi o Centro Oeste, 
onde o clima é quente e seco. A flora e a fauna 
dessa regi o s o e tremamente di ersificadas.

e.  A floresta amaz nica está localizada nos 
estados do Maranh o e do Piauí. As ár ores 
típicas dessa formaç o s o as palmeiras e os 
pinheiros.

f.  O pantanal ocorre nos estados do Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso, caracterizando
se como uma regi o plana que é alagada nos 

meses de cheia dos rios.

g.  A mata atl ntica é uma formaç o que se 
estende de S o Paulo ao Sul do País, onde pre
dominam ár ores como o babaçu e a carna
ba, e está muito bem preser ada.

Anotações
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Capítulo 5
A Terra por Dentro

1. (Unifenas) Podemos considerar agentes in
ternos e e ternos do globo terrestre respec

ti amente

a.  tectonismo e intemperismo.

b.  ento e ulcanismo.

c.  águas correntes e intemperismo.

d.  ento e águas correntes.

e.  nenhuma das respostas.

a  Atmosfera

b  N cleo interno

c  idrosfera

d  Manto

e  N cleo e terno

f  Crosta terrestre

 Camada da erra que é composta de magma.

 Camada líquida do interior da erra, compos
ta de níquel e ferro.

 Camada mais e terna e delgada da erra.

 Camada gasosa que en ol e a erra.  

 Camada líquida da erra, constituída de água.

 Camada s lida do interior da erra, composta 
de níquel e ferro.

2. Associe os dados da primeira coluna com os 
seus correspondentes na coluna de bai o.

3. (UFRN – Adaptada) Em abril de 2010, a Eu
ropa foi surpreendida por uma nu em de 

cinzas ulc nicas, liberada pela erupç o do E ja
fjallajo ull na Isl ndia. A erupç o desse ulc o, 
assim como a de outros dispersos na superfície 
da erra, pode pro ocar alteraç es na ida das 
pessoas, bem como na din mica da natureza. 
Nesse sentido, a erupç o ulc nica constitui se 
um fen meno natural que pode causar

a.  a formaç o de rochas metam rficas e os 
tremores de terra.

4. (Udesc)  Atualmente, a crosta terrestre é consti
tuída por cerca de doze placas tect nicas, que 

ficam, literalmente, boiando em cima do magma 
pastoso. á milh es de anos, quando se iniciou sua 
mo imentaç o, é pro á el que hou esse menos 
placas. Ao se mo erem em ários sentidos, pelo 
fato de o planeta ser esférico, as placas acabaram 
se encontrando em determinados pontos da crosta 
e dando origem aos dobramentos modernos, terre
motos, etc.

Assinale a alternati a que contém o nome da 
placa tect nica sobre a qual o Brasil está situado.

a.  Placa de Cocos.

b.  Placa de Nazca.

c.  Placa do Pacífico.

d.  Placa Antártica.

e.  Placa Sul Americana.

b.  a ele aç o da temperatura global e o em
pobrecimento da fertilidade dos solos.

c.  a formaç o de rochas magmáticas e o enri
quecimento da fertilidade dos solos.

d.  a reduç o da temperatura global e a forma
ç o de cadeias montanhosas.

e.  a geraç o de rochas sedimentares e a redu
ç o da temperatura global.

5. (Unesp) No mundo, diariamente acontecem 
abalos sísmicos que estremecem a superfície 

terrestre. á os tremores fracos, sem grandes con
sequ ncias, e aqueles mais intensos que pro o
cam fendas no solo, destruiç o de prédios e des
locamentos de terra, muitas ezes com mortes. 
As populaç es que i em em áreas suscetí eis a 
esses tremores precisam tomar pro id ncias para 
enfrentá los, embora n o se possa saber e ata
mente quando eles ocorrer o. Assinale a alter
nati a que identifica esses mo imentos geodin
micos e contém e emplos de locais onde eles já 
ocorreram com grande intensidade.

a.  Orog nese  Inglaterra, Suíça, ustria.

b.  ulcanismo  Uruguai, Afeganist o, Portugal.

c.  Maremoto  Isl ndia, Alasca, Groenl ndia.

d.  Intemperismo  Espanha, Nepal, França.

e.  erremoto  ap o, Argélia, Mé ico.
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6. O processo que gerou a atual configuraç o 
dos continentes na superfície do planeta er

ra resultou da fragmentaç o e do afastamento das 
terras emersas que, no princípio, constituíam um 
nico bloco chamado Pangeia. uas teorias ten

tam e plicar esse processo. S o elas

a.  a das placas tect nicas e a da descontinui
dade de Mohoro icic.

b.  a da deri a continental e a da descontinui
dade de Gutemberg.

c.  a das placas tangenciais e a das placas con
tinentais.

d.  a das placas tect nicas e a da deri a conti
nental.

e.  as das descontinuidades de Mohoro icic e 
de Gutemberg.

7. (Udesc) A eoria da eri a Continental foi 
enunciada pelo alem o Alfred othar e

gener, em 1 12. Segundo este cientista, a erra 
teria sido formada inicialmente por um nico e 
enorme supercontinente que foi se fragmentando 
e se deslocando continuamente desde o período 
Mesozoico, como se fosse uma espécie de nata 
flutuando sobre um magma semilíquido e pas
seando em diferentes direç es.

Assinale a alternati a que contém o nome com 
o qual foi batizado esse supercontinente inicial.

a.  Gaia

b.  Placas ect nicas.

c.  Folhelhos de egener.

d.  Riftis.

e.  Pangeia.

8. (UFPI) Assinale a alternati a que contém os 
principais agentes internos de formaç o do 

rele o.

a.  ectonismo, ulcanismo e abalos sísmicos.

b.  Eros o, abras o e corros o.

c.  Pedog nese, terremoto e eros o.

d.  ulcanismo, eros o e sedimentaç o.

e.  Abalos sísmicos, deslizamento e pedog
nese.

Capítulo 6
Minerais e Rochas

1. A crosta terrestre é formada por

a.  uma nica placa, que recobre todo o planeta. 

b.  duas placas, que di idem o planeta nos he
misférios Norte e Sul. 

c.  cinco placas, uma abai o de cada conti
nente. 

d.  árias placas, que se mo imentam sobre o 
manto.

2. Marque (V) para as frases erdadeiras e (F) 
para as frases falsas. 

 O granito é formado, principalmente, por 
apenas dois componentes minerais  o felds
pato e a mica. 

 O arenito é matéria prima utilizada para a fa
bricaç o de concreto, material utilizado nas 
construç es. 

 No basalto, é fácil identificarmos os minerais, 
porque ele é uma rocha que se esfria no inte
rior da crosta. 

  muito comum encontrar a mica nas praias e 
margens de rios. 

 O feldspato pode ser encontrado nas cores 
amarela, branca, rosa e erde, e é empregado 
na fabricaç o do idro. 

 O calcário s  pode ser encontrado nas en
costas de morros, bem como em rios, lagos e 
nascentes.

3. Os entos, as chu as, as ondas do mar e as 
mudanças de temperatura s o e emplos de 

agentes importantes na formaç o das rochas. As
sinale a alternati a que se refere às rochas depen
dentes desses agentes para formarem

a.  rochas magmáticas intrusi as.

b.  rochas metam rficas.

c.  rochas magmáticas e trusi as.

d.  rochas sedimentares.
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5. uando um mineral tem alor comercial, e 
é economicamente rentá el retirá lo da ro

cha, ele passa a ser chamado de  

a.  mina. 

b.  mineral modificado.

c.  mineral tratado.

d.  minério.

6. O chumbo é um metal obtido, sobretudo, 
de um minério chamado galena. Ele é mui

to utilizado na  

a.  produç o de a i es, por ser le e e n o se 
o idar facilmente. 

b.  fabricaç o de ligas metálicas que n o so
frem o idaç o. 

c.  soldagem  também é utilizado como a en
tal pelos profissionais que operam máquinas 
de raios X.

d.  produç o de energia nuclear, por ser muito 
radioati o.

8. Rocha intrusi a é aquela que  

a.  se origina a partir do resfriamento e solidi
ficaç o lenta do magma no interior da crosta 
terrestre.

b.  se origina a partir do resfriamento e solidi
ficaç o rápida da la a que sai do ulc o. 

c.  dá origem ao basalto. 

d.  formada apenas por mica e quartzo.

10.  possí el encontrar f sseis de animais 
marinhos na Serra de alongo, que é 

relati amente distante do mar. Perante esses 
achados, podemos concluir que

a.  as rochas onde se encontraram os f sseis 
foram formadas no mar.

b.  os animais se deslocaram do mar para a 
terra.

c.  os f sseis foram colocados lá pelo homem.

d.  os f sseis lá encontrados permitem datar as 
rochas.

4. (UFRR – Modificada) As rochas, assim como 
outros componentes do meio natural, s o 

classificadas por meio de critérios específicos, o 
que nos permite agrupá las segundo característi
cas semelhantes. Uma das principais classifica
ç es é a genética, em que as rochas s o agrupa
das de acordo com o seu modo de formaç o na 
natureza. Sobre esse aspecto, as rochas se di i
dem em tr s grandes grupos

a.  calcárias, magmáticas e graníticas.

b.  metam rficas, ígneas e oce nicas.

c.  areníticas, metam rficas e magmáticas.

d.   ígneas, sedimentares e metam rficas.

e.  neolíticas, sedimentares e ulc nicas.

9. á cerca de .600 M.a., a erra em sofren
do mudanças em sua superfície ou profun

didade, que alteram continuamente o planeta. As 
consequ ncias desta contínua mudança podem 
ser obser adas nas transformaç es que ocorrem 
nas rochas. O granito, o isto e o calcário s o, 
respecti amente, rochas

a.  metam rficas, sedimentares e magmáticas.

b.  sedimentares, magmáticas e metam rficas.

c.  magmáticas, sedimentares e metam rficas.

d.  magmáticas, metam rficas e sedimentares.

7. S o e emplos de rochas sedimentares  

a.  mármore, ard sia e granito. 

b.  gnaisse, ard sia e mármore. 

c.  arenito, ard sia e granito. 

d.  calcário, arenito e argila.

Anotações
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Capítulo 7
Os Recursos Naturais

1. Coloque R para fontes de energia reno á eis 
e NR para as fontes n o reno á eis

 Car o egetal            

 Petr leo                

 Biocombustí eis

 Car o mineral          

 Energia e lica         

 Energia geotérmica

 Energia solar                 

 Gás natural           

 idroelétrica

2. Associe as fontes de energia com os impac
tos ambientais diretamente relacionados.

a  Petr leo

b  idrelétrica

c  Biocombustí el

d  E lica

f  Car o mineral

 Alteraç es nas rotas dos pássaros.

 azamentos poluem as águas dos oceanos.

 Eros es e desgaste do solo.

 estruir a egetaç o para criar áreas de culti o.

 Modifica o curso de rios e promo e alaga
mentos.

3. Para diminuir o ac mulo de li o e o des
perdício de materiais de alor econ mico e, 

assim, reduzir a e ploraç o de recursos naturais, 
adotou se, em escala internacional, a política dos 
tr s erres  Reduç o, Reutilizaç o e Reciclagem. 
Um e emplo de reciclagem é a utilizaç o de  

a.  garrafas de idro retorná eis para cer eja 
ou refrigerante. 

b.  latas de alumínio como material para fabri
caç o de lingotes.

c.  sacos plásticos de supermercado como 
acondicionantes de li o caseiro. 

d.  embalagens plásticas azias e limpas para 
acondicionar outros alimentos. 

e.  garrafas PE  recortadas em tiras para fabri
caç o de cerdas de assouras.

4. entre as árias medidas tomadas para a im
plementaç o da coleta de li o, há a implan

taç o, em diferentes locais das cidades, de pontos 
de coleta com grandes  lat es ou recipientes colo
ridos que recebem, cada um, um tipo de material. 
Preencha os espaços com o tipo de li o que de e 
ser colocado em cada um dos coletores. 

1 2 3 4

M
at

ee
 N

us
er

m
Sh

ut
te

rs
to

c
 

1 – 

2 – 

3 – 

4 –  

5. Em 1 , durante a Segunda Guerra Mun
dial, os Estados Unidos lançaram bombas 

at micas sobre as cidades de iroshima e Naga
sa i, no ap o. Os sobre i entes e seus descen
dentes ti eram problemas gra es de sa de. ual 
a origem da energia nuclear
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b. e que maneira oc  pode dar destino a eles 
sem prejudicar o ambiente

 

 

 

6. Obser e a tabela.

Papel de 3 a 6 meses
N lon mais de 30 anos
Pano e 6 meses a um ano
Plástico mais de 100 anos
Filtro de cigarro  anos
Metal mais de 100 anos
Chicle  anos
Borracha tempo indeterminado
Madeira pintada 13 anos

idro 1 milh o de anos

a. ue objetos obser ados est o relacionados à 
sua rotina em casa

 

 

 

 

8. á in meras teorias sobre o surgimento do 
petr leo, porém a mais aceita é a de que ele 

surgiu atra és de restos org nicos depositados no 
fundo de lagos e mares, sofrendo transformaç es 
químicas ao longo de milhares de anos. O pe
tr leo é uma subst ncia inflamá el possui estado 
físico oleoso e com densidade menor do que a 
água. Sua composiç o química é a combinaç o 
de moléculas de carbono e hidrog nio. Além 
de gerar a gasolina, que ser e de combustí el 
para grande parte dos autom eis que circulam 
no mundo, ários produtos s o deri ados do 
petr leo. Cite tr s outros e emplos.

7. Em relaç o à lista de materiais  a seguir, 
classifique os em reciclá el (R) ou n o reci

clá el (NR).

 ornais e re istas

 Bitucas de cigarro

 atas de refrigerante

 atas de tinta

 Copos

 Espelhos

 Folhas de caderno

 Papéis metalizados

9. (FG ) A queima de combustí eis f sseis 
ele a as concentraç es de SO2 e CO2 na 

atmosfera, que causam, respecti amente, os 
seguintes efeitos

a.  efeito estufa e aumento da temperatura da 
atmosfera.

b.  chu a ácida e efeito estufa.

c.  degradaç o da camada de oz nio e efeito 
estufa.

d.  degradaç o da camada de oz nio e chu a 
ácida.

e.  chu a ácida e c ncer de pele.

Anotações
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Capítulo 8
O Solo

1. (UFPR) A eros o das partículas superficiais 
do solo pela água ou pelo ento é um fen

meno natural, embora seja influenciado pelas 
ati idades humanas. Sobre o tema, considere as 
seguintes afirmati as

1. algumas ati idades tradicionais no manejo da 
terra colocam em risco as áreas agricultá eis, 
nos aspectos relati os à perda de nutrientes e 
de matéria org nica dos solos.

2. a eros o dos solos altera a sua te tura, estrutu
ra e queda nas ta as de infiltraç o e retenç o 
de água.

3. o processo erosi o diminui a produti idade da 
terra, o que le a a uma ampliaç o do uso de 
fertilizantes químicos.

. a eros o natural, acelerada por processos de 
natureza humana, pode transformar completa
mente as paisagens.

Assinale a alternati a correta.

a.  Somente a afirmati a 1 é erdadeira.

b.  Somente a afirmati a 2 é erdadeira.

c.  Somente as afirmati as 2 e 3 s o erdadeiras.

d.  Somente as afirmati as 2 e  s o erdadeiras.

e.  As afirmati as 1, 2, 3 e  s o erdadeiras.

2. O tipo de solo encontrado em um lugar de
pende de ários fatores  tipo de rocha matriz, 

clima da regi o, quantidade de matéria org nica, 
egetaç o que o recobre e o tempo que ele le ou 

para se formar. Com base nessas características, 
podemos classificar os solos, de forma simplifica
da, em quatro tipos. uais s o eles

3. uando o solo se apresenta pobre em 
nutrientes, um dos métodos usados para 

fertilizá lo é a adubaç o. uais s o os tipos de 
adubaç o mais utilizados  Caracterize cada um 
diferenciando os.

5. O que pode acontecer a um solo em que 
se planta continuamente o mesmo produ

to agrícola  ue antagens a rotaç o de cultura 
pode trazer para resol er o problema

4. O solo que oc  pisa, as rochas que mode
lam as montanhas, o fundo dos rios, lagos 

e mares, tudo isso é apenas uma fina casca do 
imenso planeta que é a erra. O solo é composto 
por ários tipos de elementos. Cite quatro deles.
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6. o mesmo modo que a falta de água é pre
judicial ao solo, seu e cesso também pode 

ser um problema. Cite duas formas de drenagem 
e irrigaç o de um solo.

7. O solo humífero, também chamado de terra 
preta, possui 10  de h mus em sua com

posiç o. O h mus ajuda a reter água no solo, 
que torna se poroso, com boa aeraç o, e produz 
os sais minerais necessários às plantas. E plique 
qual é a origem do h mus.

8. Por muito tempo, no passado, a espécie hu
mana conseguia alimento apenas caçando, 

pescando e colhendo gr os, frutos e raízes. Mas, 
há cerca de dez mil anos, nossa espécie passou 
também a plantar egetais e criar animais que 
lhe ser issem de alimento. Era o ponto de partida 
para o desen ol imento da agricultura. Para ser 
sustentá el em relaç o ao meio ambiente e pro
duzir alimentos, a agricultura

a.  n o de e causar prejuízos ao ambiente.

b.  n o de e liberar subst ncias t icas ou da
nosas na atmosfera, nas águas superficiais ou 
nos lenç is freáticos.

c.  de e preser ar e restaurar a fertilidade do 
solo, pre enindo a eros o.

d.  de e usar água de modo a permitir que se 
recarreguem as reser as aquíferas, e itando 
que elas se esgotem.

11. A rotaç o de cultura é uma prática agrí
cola muito utilizada no meio rural. E pli

que esse processo e o porqu  da sua aplicaç o.

9. á muitos tipos de solos. A maioria deles 
é composta de areia e argila, indas da 

fragmentaç o das rochas, e de restos de plantas 
e animais mortos (folhas, galhos, raízes, etc.). 
O tipo de solo que é muito fértil, mido e bem 
arejado é o  

a.  solo argiloso. 

b.  solo arenoso. 

c.  solo humífero.

d.  solo calcário.

10. Indique um procedimento que de e ser 
utilizado no solo em caso de

a. car ncia (falta) de sais minerais

b. e cesso de água

c. reduç o de acidez

d. estar muito compacto, duro

e. escassez (falta) de água
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Capítulo 9
A Água e Sua Importância 

para a Vida

1. A matéria é composta de min sculas unidades 
in isí eis a olho nu  os átomos. E, em cada 

tipo de matéria, esses átomos se agrupam formando 
moléculas. Obser ando a organizaç o dos átomos, 
identifique os estados físicos da matéria.

3. Nas aulas de Ci ncias, oc  aprendeu que 
a matéria é composta de min sculas unida

des, os átomos. Pela organizaç o desses átomos, 
em funç o da temperatura, a água é capaz de 
apresentar mudanças de estado físico. Identifique 
cada uma das mudanças de estado físico da água

a – 

b – 

c – 

d –  

a – 

b – 

c – 

d –  

4. oc  sabia que a água que hoje está no mar 
pode, um dia, fazer parte de um iceberg  

Isso acontece porque a água circula na nature
za e muda de estado físico, formando o ciclo da 
água. Analise o ciclo ilustrado abai o e identifi
que os fen menos assinalados. 

2. (Enem) Considerando a riqueza dos recursos 
hídricos brasileiros, uma gra e crise de água 

em nosso país poderia ser moti ada por

a.  reduzida área de solos agricultá eis.

b.  aus ncia de reser as de águas subterr neas.

c.  escassez de rios e de grandes bacias hidro
gráficas.

d.  falta de tecnologia para retirar o sal da água 
do mar.

a.  degradaç o dos mananciais e desperdício 
no consumo.

A

C

B

D

A

B C

D
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5. (Enem) Segundo uma organizaç o mundial 
de estudos ambientais, em 202  duas em 

cada tr s pessoas i er o situaç es de car ncia 
de água caso n o haja mudanças no padr o atual 
de consumo do produto.
Uma alternati a adequada e iá el para pre e
nir a escassez, considerando se a disponibilidade 
global, seria

a.  desen ol er processos de reutilizaç o da 
água.

b.  e plorar leitos de água subterr nea.

c.  ampliar a oferta de água, captando a em 
outros rios.

d.  captar águas plu iais.

e.  importar água doce de outros estados.

6. (Enem) A falta de água doce no planeta será, 
possi elmente, um dos mais gra es proble

mas deste século. Pre se que, nos pr imos 
20 anos, a quantidade de água doce disponí el 
para cada habitante será drasticamente reduzida. 
Por meio de seus diferentes usos e consumos, as 
ati idades humanas interferem no ciclo da água, 
alterando

a.  a quantidade total, mas n o a qualidade da 
água disponí el no planeta.

b.  a qualidade da água e sua quantidade dis
poní el para o consumo das populaç es.

c.  a qualidade da água disponí el, apenas no 
subsolo terrestre.

d.  apenas a disponibilidade de água superfi
cial e istente nos rios e lagos.

e.  o regime de chu as, mas n o a quantidade 
de água disponí el no planeta.

7. Nos ltimos 60 anos, a populaç o mun
dial duplicou, enquanto o consumo de água 

foi multiplicado por sete. a água e istente no 
planeta, apro imadamente  s o de água sal
gada (mares e oceanos), 2,  formam geleiras 
inacessí eis e apenas 0,6  corresponde à água 
doce, armazenada em lenç is subterr neos, rios 
e lagos. A poluiç o pela descarga de resíduos 
municipais e industriais, combinada com a e
ploraç o e cessi a dos recursos hídricos disponí
eis, ameaça o meio ambiente, comprometendo 

a disponibilidade de água doce para o abasteci
mento das populaç es humanas. Se esse ritmo se 
manti er, em alguns anos a água potá el se tor
nará um bem e tremamente raro e caro.  
MORAES, . S.  OR O, B. . Degradação de recursos hídricos e seus 
efeitos sobre a saúde humana. Sa de P blica, S o Paulo, . 36, n. 3 jun. 

2002. (Adaptado). 

Considerando o te to, uma proposta iá el para 
conser ar o meio ambiente e a água doce seria  

a.  fazer uso e clusi o da água subterr nea, 
pois ela pouco interfere na quantidade de água 
dos rios. 

b.  des iar a água dos mares para os rios e la
gos, de maneira a aumentar o olume de água 
doce nos pontos de captaç o. 

c.  promo er a adaptaç o das populaç es hu
manas ao consumo da água do mar, diminuin
do assim a demanda sobre a água doce. 

d.  reduzir a poluiç o e a e ploraç o dos re
cursos naturais, melhorar o uso da água potá
el e aumentar captaç o da água da chu a.

e.  realizar a descarga dos resíduos municipais 
e industriais diretamente nos mares, de manei
ra a n o afetar a água doce disponí el.

8. s ezes, quando está frio, logo de manh  
emos que muitas folhas, flores, carros, 

idraças e outros objetos que est o ao ar li re fi
cam cobertos de gotas de água, sem que tenha 
cho ido  é o or alho. O or alho se forma quando 
o apor d água presente na atmosfera se conden
sa ao entrar em contato com superfícies que est o 
mais frias que o ar. Se a temperatura esti er muito 
bai a, a água pode congelar sobre as superfícies 
frias, formando uma camada de gelo  chamada 
geada, que pode causar prejuízos às plantaç es, 
já que o frio pode destruir folhas e frutos. 

A mudança de fase que ocorre na formaç o da 
geada chama se  

a.  ebuliç o. 

b.  fus o.

c.  solidificaç o.

d.  e aporaç o.

e.  sublimaç o.
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Precipitação

Precipitação

Chuva
Neve

Glaciares Evaporação

Evaporação

Transpiração

Vegetação

Escoamento 
superficial

Terreno Lagos

Rios

Oceano

Água subterrânea

Transporte de vapor de água9. (ESPM – Adaptado) O século XXI assiste a 
um grande desafio em relaç o à quest o da 

água no planeta. Obser e o gráfico da distribui
ç o da água e as afirmaç es abai o

I. A maior parte da água doce do planeta encon
tra se nas geleiras.

II. O uso doméstico é onde se tem o maior consu
mo mundial de água, seguido da agricultura.

III. A água doce encontra se distribuída irregular
mente pelo planeta.

I . e toda a água do planeta, apenas 0  é 
doce.

. Brasil, R ssia e Canadá s o países pri ilegia
dos quanto às reser as hídricas.

Est o corretas

a.  I, II e III.

b.  I II e .

c.  I, III e .

d.  II, III e .

e.  III e I .

10. (Unics) Segundo ucci (2006), As aç es 
produzidas pelo homem sobre o ecossiste

ma podem alterar parte do ciclo abai o represen
tado, quanto à quantidade e qualidade da água . 

...  no plano local, as obras hidráulicas atuam 
sobre os rios, lagos e oceanos  o desmatamento 
atua sobre o comportamento da bacia hidrográfi
ca  a urbanizaç o produz alteraç es localizadas 
nos processos, comprometendo e alterando esse 
ciclo ...

Assinale a alternati a que identifica este fen me
no essencial à e ist ncia da ida no planeta, re
presentado na figura a seguir.

Fonte  UCCI, C.E.M. (2006).

a.  Ciclo meteorol gico.

b.  Ciclo do escoamento das águas superficiais.

c.  Ciclo da reproduç o da ida no planeta.

d.  Ciclo hidrol gico global.

e.  Ciclo das águas subterr neas.

Anotações

68,9

0,3

30,8
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Capítulo 10
A Água e a Nossa Saúde

1. Numa estaç o de tratamento de água, ocor
rem ários processos. Preencha os par nteses 

com os n meros correspondentes à ordem em 
que os processos se realizam.

 ecantaç o.

 Cloraç o.

 Captaç o da água do rio (bombeamento).

 Filtraç o.

 Floculaç o.

2. Coloque as pala ras em ordem formando 
frases corretas

a. cristalina, é a água e cheiro sem potá el incolor.

b. o micr bios caseiro filtro uso do n o li ra dos 
a água.

c. potá el é diferente destilada água da a água.

d. eículo um é a água doenças de poluída.

e. n o mata a filtraç o micr bios.

3. O Schistosoma mansoni é o erme causa
dor da

a.  c lera.

b.  esquistossomose.

c.  amebíase.

d.  giardíase.

4. A c lera pro oca

a.  diarreia e forte desidrataç o.

b.  coceiras insuportá eis na pele.

c.  fragilidade de todos os ossos do corpo.

d.  dores nas orelhas e entupimento do nariz.

5. Amebíase e giardíase t m como sintoma

a.  ermelhid o da pele.

b.  diarreia.

c.  nariz escorrendo.

d.  dor nas articulaç es.

6. A esquistossomose, a c lera, a amebíase e a 
giardíase s o doenças transmitidas

a.  pelo mosquito Aedes aegypti.

b.  por aperto de m o.

c.  pela água contaminada.

d.  pelo uso de banheiros p blicos.

7. O homem adquire a esquistossomose a partir 
da  

a.  ingest o de o os do parasita. 

b.  penetraç o de lar as atra és da pele.

c.  ingest o de carne de porco contaminada 
com lar as do parasita. 

d.  ingest o de carne de porco contaminada 
com o os do parasita. 

e.  picada de insetos do g nero Culex.
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8. oenças como amebíase (protozooze), c
lera (bacteriose) e hepatite A ( irose), pro o

cadas pela ingest o de água e alimentos contami
nados, podem ser pre enidas

a.  a partir da eliminaç o dos etores des
sas doenças, tais como o mosquito prego e o 
barbeiro.

b.  se as pessoas e itarem o contato com ou
tras que estejam infectadas por esses agentes 
infecciosos.

c.  se as pessoas e itarem locais fechados, 
como, por e emplo, cinema, shoppings, entre 
outros, durante o in erno.

d.  a partir da implantaç o do saneamento 
básico em todas as regi es do País, além da 
educaç o sanitária, que induz a populaç o a 
adquirir hábitos que e item a transmiss o de 
doenças.

a.  se as pessoas ti erem hábitos alimentares 
saudá eis para fortalecerem o corpo.

10. A dengue é um dos principais problemas 
de sa de p blica no mundo. A Organiza

ç o Mundial da Sa de (OMS) estima que entre 0 
e 100 milh es de pessoas se infectem anualmente, 
em mais de 100 países de todos os continentes, 
e ceto a Europa. Cerca de 0 mil contaminados 
necessitam de hospitalizaç o, e 20 mil morrem em 
consequ ncia da dengue. Assinale a alternati a 
em que consta o mosquito transmissor  

a.  Haemagogus.

9. Nas regi es mais carentes, a água n o é tra
tada nem encanada, o esgoto corre em a

letas e as pri adas, quando e istem, s o buracos 
ca ados no ch o, escondidos por casinhas de 
madeira. Com a chu a, as fezes se espalham e 
contaminam poços e rios, cuja água é usada para 
beber, cozinhar e regar plantaç es. Assinale a al
ternati a com doenças transmitidas por ingest o 
de água contaminada. 

a.  Esquistossomose e amebíase. 

b.  Ascaridíase e amebíase.

c.  Giardíase e teníase. 

d.  Giardíase e esquistossomose. 

e.  Filariose e esquistossomose.

b.  Aedes aegypti.

c.  Culex.

d.  Anopheles.

e.  Flebótomo.

Anotações
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Capítulo 11
O Ar e a Atmosfera

1. uando oc  estudou a atmosfera, conhe
ceu as suas camadas. Agora, identifique, en

tre essas camadas, aquelas que possuem as ca
racterísticas abai o

a. Camada onde há maior concentraç o de oz nio

b. Camada onde se formam os entos

c. Camada que ai dos 0 m aos 80 m de altitude

d. Camada que apresenta partículas elétricas

e. ltima camada da atmosfera

3. A camada de oz nio é formada por um gás à 
base de o ig nio (tr s átomos por molécula) 

e é e tremamente importante para a sobre i n
cia dos seres i os. E plique o porqu .

2. As ondas de rádio s o consideradas recursos 
da natureza, que pertencem a toda a huma

nidade. A mais antiga estaç o de rádio foi ao ar 
em 1 20, nos EUA, e te e a sua transmiss o em 
cadeia nacional apenas em 1 2 . Esse tipo de 
comunicaç o s  foi possí el graças a partículas 
elétricas presentes na atmosfera. Identifique a ca
mada atmosférica onde ocorre o refle o das on
das e que nome recebem as partículas elétricas 
responsá eis por esse fen meno.

4. Embora o ar esteja o tempo todo à nossa ol
ta, n o o emos. ambém n o podemos pro

á lo, pois o ar puro n o tem gosto. Mas, apesar 
de nossa dificuldade em perceb lo por meio dos 
sentidos, o ar e iste e é matéria. Obser e a figura 
abai o. Uma pessoa tapou com o dedo o orifício 
de saída de uma seringa e pressionou o mbolo. 
Este mbolo a ançou até certo ponto. epois, 
por mais que a pessoa empurrasse, o mbolo pa
rou, n o a ançou mais. Pense e responda

a. ue nome recebe a propriedade do ar en
contrado na seringa B

b. ue nome recebe a propriedade do ar quan
do soltamos o mbolo e o ar olta à posiç o 
inicial

A

B
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5. Pensando nos componentes do ar e em suas 
características, preencha os par nteses abai

o com as seguintes letras  N (para nitrog nio), 
O (para o ig nio), G (para gases nobres), C (para 
gás carb nico).
 

 N o se combinam com outras subst ncias.

 S  é absor ido diretamente do ar por algu
mas plantas e bactérias.

  absor ido na respiraç o.

  liberado na fotossíntese.

 E istem em pequena quantidade na atmosfe
ra (cerca de 0,03 ). 

6. Para a realizaç o desta ati idade ser o ne
cessários um copo com água e um pedaço 

quadrado de cartolina. al quadrado pode ser de 
poucos centímetros, maior que o di metro (boca) 
do copo. Para fazer o e perimento é necessário 
que se encha bem o copo com água, se possí el 
até a borda. epois, coloca se sobre ele o pe
daço de cartolina, tomando cuidado para que 
nenhuma bolha de ar se estabeleça dentro do 
copo. Segurando com firmeza o pedaço de car
tolina contra a boca do copo, ire o de cabeça 
para bai o com bastante cuidado. epois, retire 
a m o de bai o da cartolina. 

O que acontece  E plique o porqu .

Obser e a imagem. Onde o alpinista está sentin
do maior efeito da press o atmosférica  No alto 
da montanha ou na sua base  ustifique.

7. Mas o que é o alpinismo  Ao pé da letra, al-
pinismo nada mais é do que a prática de su

bir montanhas, caminhando ou escalando. O bom 
planejamento de uma e pediç o pode ser o fator 
cha e para o sucesso da mesma. No ano que ante
cede a e pediç o, o alpinista e sua equipe estudam 
as ias da montanha. odas as dificuldades de em 
ser pre istas com anteced ncia. O alpinista de e 
planejar e atamente o que fazer na montanha. udo 
é programado e planejado, principalmente em fun
ç o da segurança. Nos seis meses que antecedem 
a e pediç o, o alpinista procura intensificar a sua 
preparaç o física, pois aumentar a sua capacida
de muscular e aer bica ajuda bastante a enfrentar 
as dificuldades da montanha. udo pronto   s  
começar a subir.

Copo com 
água

Cartolina

Moléculas de ar
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8. A atmosfera é a camada de ar que en ol
e nosso planeta. Para fins de estudo, os 

cientistas di idiram a atmosfera em camadas. 
Preencha os espaços identificando as camadas 
atmosféricas.

a – 

b – 

c – 

d – 

e –  

9. A partir da década de 1 30, surgiram os 
CFCs no meio industrial. Mas o que pare

cia a soluç o de muitos problemas re elou se um 
grande desastre. E plique a sua utilizaç o e que 
problemas seu uso pode trazer.

10. Com relaç o à troposfera, marque a alter
nati a correta. 

a.   a camada mais bai a da atmosfera. 

b.  Na troposfera formam se as nu ens, os 
entos, a chu a, a ne e e a tempestade.

c.   da troposfera que os seres i os reti
ram o o ig nio para respiraç o.

d.  odas as alternati as acima est o corretas.

e.  odas as alternati as est o erradas.

Anotações
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Capítulo 12
A Previsão do Tempo

1. Obser e o mapa abai o e responda à se
guinte pergunta  os dados apresentados no 

mapa referem se ao tempo ou ao clima  ustifi
que sua resposta.

2. Coloque V nas frases erdadeiras e F nas 
falsas.

 O clima pode mudar árias ezes ao dia.

 Para que possamos definir o clima de uma 
regi o, faz se necessária a obser aç o das 
condiç es atmosféricas desse lugar, num 
longo espaço de tempo.

 C mulos s o nu ens que parecem flocos de 
algod o e indicam bom tempo.

 Nimbos s o nu ens constituídas por cristais 
de gelo.

 Massas de ar s o grandes quantidades de ar 
que se estendem por milhares de quil metros. 

3. eia a reportagem abai o.

Obama alerta população 
sobre os riscos do furacão 
Sandy
28 10 2012 às 16h38 – Atualizado em 28 10 2012 às 1 h02.

O presidente Barac  Obama alertou neste 
domingo (28) que o furac o Sand  é uma 
grande e séria tempestade  e pediu aos mo
radores da Costa este do país que sigam as 
orientaç es das autoridades para se protege
rem dos riscos do fen meno, que dei ou pelo 
menos 66 mortos na passagem pelo Caribe. 

árias imagens sobre esse furac o foram pos
tadas na Internet. 

Identifique com um X a imagem e as característi
cas abai o que correspondem a um furac o.

 ambém chamados ciclones tropicais, s o 
redemoinhos de ar com entos de até 300 
m h.

 S o colunas de ar com a forma de funil que 
duram apenas algumas horas.
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4. Identifique cada um dos instrumentos me
teorol gicos ilustrados abai o e preencha os 

par nteses com a letra correspondente, relacio
nando os às suas respecti as funç es

a

c

b

d

a – 

b – 

c – 

d –  

 Mede a elocidade do ento.

 Mede as temperaturas de má ima e de mínima.

 Indica a direç o do ento.

 Mede a quantidade de chu a que cai em al
gum lugar.

5. Muitos confundem tempo e clima. Na er
dade, s o conceitos totalmente distintos. 

Assinale a alternati a que remete corretamente 
ao conceito de tempo meteorológico.
 

a.  Curitiba amanheceu com um dia claro, 
e a temperatura ficou em torno de 21oC em 
23 10 200 , dia em que ocorreu a consulta co
munidade sobre o desarmamento.

b.  Os furac es que incidiram sobre a regi o 
do Caribe, no outono de 200 , foram de gran
de intensidade se comparados aos furac es de 
anos anteriores.

c.  Os in ernos t m um significado comple
tamente distinto nas regi es Sul e Nordeste. 
Enquanto na Regi o Sul eles se caracterizam 
pelas bai as temperaturas, na Regi o Nordeste 
eles se caracterizam pela presença de chu as.

d.  Nas cidades litor neas do Sudeste do Bra
sil, as temperaturas s o mais está eis, se com
paradas às temperaturas de cidades localiza
das no interior do continente, de ido ao fator 
maritimidade (influ ncia da umidade do mar 
sobre lugares).

6. A seguir, apresentamos uma lista de instru
mentos usados na pre is o do tempo. Em 

seu caderno, relacione o n mero dos instrumen
tos com o fen meno que eles medem, indicando 
as letras correspondentes.

1) erm metro a) elocidade dos entos.

2) igr metro  b) Umidade do ar.

3) Anem metro  c) emperatura.

) Biruta d) ireç o dos entos.

6) Bar metro e) uantidade de chu a.

) Plu i metro f) Press o atmosférica.  

7. Imagine o seguinte diálogo entre duas pessoas  

 oje está muito frio

 Sim, embora aqui o clima seja bem quente

oc  acha que a segunda pessoa está discordan
do da primeira  ustifique sua resposta.
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8. Assinale com um X tudo o que esti er rela
cionado com a pre is o do tempo

 Barco  ento

 Massa de ar  Balança

 igr metro  Gás carb nico  

 Camada de oz nio  Nu ens

 Anem metro  Press o atmosférica  

a) Formam fai as brancas a 
grandes altitudes. 

b) ornam o dia nublado.

c) Indicam tempestade.

d) Parecem flocos de algod o.

9. Associe os tipos de nu ens às suas respecti
as características

I  Estratos

II  C mulos

III  Cirros

I   Nimbos

10. As chu as caracterizadas por serem for
madas pelo apor d água que sobe ao 

longo das encostas de montanhas chamam se.

a.  frontais.

b.  orográficas.

c.  con ecti as.

d.  de er o.

e.  polares.

Capítulo 13
O Ar e a Nossa Saúde

1. (Enem) Um dos problemas ambientais decor
rentes da industrializaç o é a poluiç o atmos

férica. Chaminés altas lançam ao ar, dentre outros 
materiais, o di ido de en ofre (SO2), que pode ser 
transportado por muitos quil metros em poucos 
dias. essa forma, podem ocorrer precipitaç es 
ácidas em regi es distantes, causando ários danos 
ao meio ambiente (chu a ácida). Um dos prejuízos 
ao meio ambiente diz respeito à corros o de certos 
materiais. Considere as seguintes obras

I. Monumento Itamarati – Brasília (mármore).

II. Esculturas de Aleijadinho – Minas Gerais (pedra
sab o, contém carbonato de cálcio).

III. Grades de ferro ou alumínio de edifícios.

A aç o da chu a ácida pode acontecer em

a.  I, apenas.

b.  I e II, apenas.

c.  I e III, apenas.

d.  II e III, apenas.

e.  I, II, e III.

2. A maior parte da energia usada hoje no 
planeta é pro eniente da queima de com

bustí eis f sseis. O Protocolo de oto, acordo 
internacional que inclui a reduç o da emiss o 
de CO2 e de outros gases, demonstra a grande 
preocupaç o atual com o meio ambiente. A quei
ma e cessi a de combustí eis f sseis pode ter 
como consequ ncias

a.  maior produç o de chu as ácidas e au
mento da camada de oz nio.

b.  aumento do efeito estufa e dos ní eis dos 
oceanos.

c.  maior resfriamento global e aumento dos 
ní eis dos oceanos.

d.  destruiç o da camada de oz nio e dimi
nuiç o do efeito estufa.

e.  maior resfriamento global e aumento da in
cid ncia de c ncer de pele.

Anotações
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3. A chu a ácida é produzida quando gotas 
de chu a absor em o di ido de carbono 

(CO2) presente na atmosfera, originando o ácido 
carb nico ( 2CO3), conforme a equaç o

H2O + CO2 →H2CO3

A chu a ácida possui p  menor que ,6 e por 
essa raz o é capaz de corroer até mesmo pedras 
mais resistentes, como o mármore. A imagem 
abai o traz uma estátua danificada pela e posi
ç o à acidez da chu a.

O que pro ocou os estragos na estátua foi um 
ácido produzido pela reaç o da chu a com i
dos contendo en ofre. Assinale nome e f rmula 
corretos para tal ácido.

a.  cido sulfuroso ( 2SO).

b.  cido sulf rico ( 2SO ).

c.  cido clorídrico ( Cl).

d.  cido sulfuroso ( 2SO ).

5. (Enem) eja a tirinha

e acordo com o relat rio A grande sombra 
da pecuária  (Livestock’s Long Shadow), feito 
pela Organizaç o das Naç es Unidas (ONU) 
para a Agricultura e a Alimentaç o, o gado é 
responsá el por cerca de 18  do aquecimento 
global, uma contribuiç o maior que a do setor 
de transportes.

isponí el em  .conpet.go .br. Acessado em  22 junho de 2010.

A criaç o de gado em larga escala contribui para 
o aquecimento global por meio da emiss o de

a.  metano, durante o processo de digest o.

b.  ido nitroso, durante o processo de rumi
naç o.

c.  clorofluorcarbono, durante o transporte de 
carne.

d.  ido nitroso, durante o processo respirat rio.

e.  di ido de en ofre, durante o consumo de 
pastagens.

4. Uma criança de  anos de idade apresentou 
mitos em jato, febre alta e intensa, cefa

leia, manchas no corpo e nuca rígida. O diagn s
tico correto é  

a.  dengue. 

b.  meningite.

c.  leptospirose.

d.  rubéola.

e.  febre amarela.

6. Ele esta a sem reaç o, todo mole, com 
olhos grandes e abertos. N o e pressa a 

sentimentos e, quando perguntamos onde esta
a doendo, ele bem de agar colocou a m o na 

cabeça .
Midia News. 13 set. 2011 (Adaptado).

Esta foi a descriç o de um funcionário ítima da 
meningite do tipo C depois de confirmado o surto 
no comple o hoteleiro da Costa do Sauípe (BA). 
A meningite meningoc cica é uma infecç o bac

Culparemos 
as galinhas.

Colocaram a culpa do 
aquecimento global nas 

vacas.
E o que faremos?
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7. (Enem) e ido ao aquecimento global e à 
consequente diminuiç o da cobertura de 

gelo no rtico, aumenta a dist ncia que os ursos 
polares precisam nadar para encontrar alimentos. 
Apesar de e ímios nadadores, eles acabam mor
rendo afogados de ido ao cansaço.

A situaç o descrita acima
 

a.  enfoca o problema da interrupç o da ca
deia alimentar, o qual decorre das ariaç es 
climáticas.

b.  alerta para prejuízos que o aquecimento glo
bal pode acarretar à biodi ersidade no rtico.

c.  ressalta que o aumento da temperatura 
decorrente de mudanças climáticas permite o 
surgimento de no as espécies.

d.  mostra a import ncia das características 
das zonas frias para a manutenç o de outros 
biomas na erra.

e.  e idencia a autonomia dos seres i
os em relaç o ao hábitat, isto que eles 

se adaptam rapidamente às mudanças nas 
condiç es climáticas.

9. (PUC – PR) Segundo o cientista da NASA 
ames ansen, a temperatura da erra al

cançou, nos ltimos 30 anos, uma rápida as
cens o de cerca de 0,2 oC, fen meno este que 
jamais ha ia ocorrido dede que acabou a era 
glacial, há 12 mil anos. al aquecimento se e
plica, conforme o cientista, pelo aumento da 
emiss o de gases estufa.

S o consequ ncias do fen meno de aquecimen
to global

I. de astaç o das florestas e sa anas. 

II. reduç o do olume das geleiras alpinas e das 
calotas glaciais.

teriana nas membranas que re estem o sistema 
ner oso central, tendo como agente etiol gico e 
modo de transmiss o, respecti amente

a.  Clostridium botulinum e inalaç o de 
gotículas espalhadas no ar, liberadas por pes
soas infectadas.

b.  Bordetella pertussis e inalaç o de secreç o 
bucal e nasal de pessoas infectadas.

c.  Neisseria meningitidis e ingest o de água e 
alimentos contaminados.

d.  Neisseria meningitidis e inalaç o de secre
ç o bucal e nasal de pessoas infectadas.

e.  Bordetella pertussis e ingest o de água e 
alimentos contaminados.

8. O ecossistema urbano é criado pelo homem 
e consome energia produzida por ecossis

temas naturais, destinando a seus pr prios inte
resses. Caracteriza se por um ele ado consumo 
de energia, tanto somática (aquela que chega às 
populaç es pela cadeia alimentar) quanto e tras
somática (aquela que chega pelo apro eitamento 

de combustí eis), principalmente ap s o ad ento 
da tecnologia de ponta. Cada ez mais, aumenta 
o uso de energia e trassomática nas cidades, o 
que ocasiona a produç o de seu subproduto, a 
poluiç o. A poluiç o urbana mais característica 
é a do ar.
Almanaque Brasil Socioambiental. S o Paulo  Instituto Socioambiental, 2008.

Os efeitos da poluiç o atmosférica podem ser 
agra ados pela in ers o térmica, processo que 
ocorre muito no sul do Brasil e em S o Paulo. Esse 
processo pode ser definido como:

a.  processo no qual a temperatura do ar se 
apresenta in ersamente proporcional à umida
de relati a do ar, ou seja, ar frio e mido ou ar 
quente e seco.

b.  precipitaç es de gotas de água (chu a ou 
neblina) com ele ada temperatura e carregadas 
com ácidos nítrico e sulf rico, resultado da 
poluiç o atmosférica.

c.  in ers o da proteç o contra os raios ultra
ioleta pro enientes do Sol, a partir da camada 

mais fria da atmosfera, que esquenta e amplia 
os raios.

d.  fen meno em que o ar fica estagnado sobre 
um local por um período de tempo e n o há 
formaç o de entos e correntes ascendentes na 
atmosfera.

e.  fen meno no qual os gases presentes na 
atmosfera permitem a passagem da luz solar, 
mas bloqueiam a irradiaç o do calor da erra, 
impedindo o de oltar ao espaço.
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10. Obser e a imagem.

A estufa é um e celente local para culti ar erdu
ras, principalmente em regi es onde o in erno é 
bem rigoroso. O culti o de egetais em estufas é 
possí el porque

a.  apesar de os raios de Sol n o conseguirem 

III. maior possibilidade de formaç es de tempesta
des e ciclones, tanto no Atl ntico Norte como 
no Atl ntico Sul.

IV. reduç o da acidez das chu as.

V. transgress o marinha sobre parte das fai as cos
teiras.

VI. rebai amento do ní el dos oceanos e conse
quente e pans o das áreas litor neas.

VII. aumento do risco de degradaç o dos ecossiste
mas coralíneos.

A resposta que apresenta apenas as consequ n
cias do fen meno é

a.  II, III,  e II, apenas.

b.  I, II, III, I , I e II.

c.  I, III, I , e I, apenas.

d.  II, I , I e II, apenas.

e.  II, III e I, apenas.

passar pelo idro transparente, eles aquecem a 
parte e terna da estufa, que forma uma barrei
ra para o ar frio.

b.  os agricultores colocam aquecedores na 
estufa para mant la aquecida.

c.  a luz do Sol n o chega às plantas e, assim, 
n o queima suas folhas.

d.  mantém os egetais protegidos de pragas 
comuns nessa época do ano.

e.  de ido às trocas de calor, realizadas en
tre os raios solares que conseguem penetrar 
o idro transparente e o ar interno da estufa, 
o ambiente se mantém aquecido e adequado 
para o culti o.

Anotações

Ar aquecido 
sobe na estufa

Ondas curtas

Raios infra ermelhos

Ondas longas

Ondas curtas 
aquecem o ch o
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Capítulo 14
Um Pouco de Astronomia

1. Analise as proposiç es abai o

1. o Sol é uma estrela de quinta grandeza que for
nece luz e calor ao Sistema Solar.

2. os astros do Sistema Solar mant m um equilíbrio 
harmonioso em funç o do mecanismo e plica
do pela ei da Gra itaç o Uni ersal. 

3. os planetas descre em rbitas circulares e con
c ntricas em torno do Sol. 

. os planetoides, ou asteroides, s o pequenos as
tros que gra itam entre piter e Saturno.

Est o corretas

a.  1, 2 e .

b.  2, 3 e .

c.  3 e , apenas.

d.  1 e 2, apenas.

e.  2 e 3, apenas.

2. Em relaç o ao Uni erso, assinale V nas afir
mati as erdadeiras e F nas falsas.

 Entre todas as galá ias, a ia áctea é a que 
mais nos interessa, pois nela está situado o 
Sistema Solar. 

 As constelaç es boreais est o situadas no 
hemisfério Sul celeste. 

 Gra itando entre as rbitas de Marte e piter, 
encontram se pequenos astros, denominados 
planetoides ou asteroides. 

 A teoria do Big Bang procura e plicar a origem 
do Uni erso como resultante da e plos o de 
um átomo primordial, fortemente carregado 
de energia, ocorrida há apro imadamente 
1  bilh es de anos. 

 á o eclipse solar quando a ua penetra no 
cone de sombra da erra, ocultando o Sol, 
total ou parcialmente.

3. Assinale a opç o incorreta em relaç o ao 
conjunto de astros que formam o Sistema 

Solar.

a.  Os planetas n o t m luz pr pria. E emplos  
erra, piter, Saturno e Marte.

b.  Os planetas giram em torno do Sol. E em
plos  Merc rio, nus, erra e Urano.

c.  As estrelas possuem luz pr pria e iluminam 
planetas, satélites, entre outros astros do Siste
ma Solar.

d.  Os satélites possuem luz pr pria e giram ao 
redor do Sol. E emplo  ua.

4. Assinale a opç o correta em relaç o ao con
junto de astros que formam o Sistema Solar.

a.  Os planetas t m luz pr pria.

b.  Os planetas giram em torno dos satélites.

c.  As estrelas possuem luz pr pria.

d.  Os satélites giram ao redor do Sol.

5. Assinale a alternati a que esti er correta

a.  o Sol é o centro do Sistema Solar.

b.  estrelas s o astros que recebem luz.

c.  a erra é o maior planeta do Sistema Solar.

d.  Merc rio é o planeta mais distante do Sol.

6. A alternati a que contém apenas corpos ce
lestes que fazem parte do Sistema Solar é  

a.  buracos negros, aglomerados e planetas.

b.  planetas, luas e asteroides.

c.  luas, buracos negros e nebulosas. 

d.  luas, aglomerados e nebulosas.

7. O mo imento da erra responsá el pelas es
taç es do ano é chamado de

a.  rotaç o.

b.  nutaç o.

c.  translaç o.

d.  precess o.
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8. eia atentamente

I. a erra é um astro iluminado por uma estrela, 
em torno da qual desen ol e um mo imento de 
rotaç o.

II. as galá ias, que e istem aos milhares, s o forma
das por estrelas, planetas, satélites, asteroides e 
outros astros.

III. as estrelas, de ido a frequentes e plos es, libe
ram energia, pro ocando fortíssimo calor.

IV. os meteoros s o pequenos astros formados por 
tr s partes  n cleo, cabeleira e calda.

V. a ua, na fase minguante, ai passando de cheia 
a no a, e sua superfície, ista da erra, ai dimi
nuindo.

S o verdadeiras

a.  II, I , .

b.  I, III, I .

c.  II, III, .

d.  III, I , .

e.  I, II, I . 

9. Os astr nomos utilizam a unidade ano luz 
em suas ati idades de pesquisa. Essa unida

de é utilizada para medir  

a.  tempo.

b.  elocidade. 

c.  área. 

d.  dist ncia.

10. O Sistema Solar possui oito planetas que 
se deslocam em torno do Sol. Marque a 

alternati a que indica corretamente a posiç o 
de Urano no Sistema Solar a partir do Sol.

a.  Urano é o terceiro planeta a partir do Sol.

a.  Urano é o quinto planeta a partir do Sol.

c.  Urano é o sétimo planeta a partir do Sol.

a.  Urano é o oita o planeta a partir do Sol.

a.  Urano é o quarto planeta a partir do Sol.

Anotações
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