
 

 
 

 
REVISÃO CIÊNCIAS

1) O quadro a seguir compara a quantidade de gases existentes na atmosfera da 

Terra primitiva e na atmosfera atual. 

 

 

 

 

 

Que processo biológico deve ter influenciado na modificação, ao logo do tempo, 

das quantidades de gás oxigênio e dióxido de carbono (gás carbônico) na 

atmosfera? Explique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Descreva duas características da atmosfera que contribuem para a 

manutenção da vida na Terra. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



3) A ilustração a seguir representa as diversas camadas que compõem a 

atmosfera terrestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabeleça a associação correta entre as camadas indicadas por números e suas 

características. 

(   ) É a camada da atmosfera onde ocorrem os fenômenos climáticos, como a 

formação das nuvens, relâmpagos e chuvas.  

(   ) É a camada da atmosfera praticamente imperceptível ao redor da Terra, pois 

suas partículas são muito reduzidas e afastadas. 

(   ) Camada da atmosfera onde ocorre a queima da maior parte dos meteoroides 

vindos do espaço. 

(   ) Camada onde ocorrem as auroras boreais e austrais observadas nos polos do 

planeta.  

(   ) Parte da atmosfera terrestre onde está localizada a camada de ozônio.  

 

4) A ilustração apresentada destaca a quantidade de dois gases que compõem a 

atmosfera terrestre: o gás nitrogênio e o gás oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

Com relação a esses gases, responda. 

a) Embora o gás nitrogênio seja o mais abundante na atmosfera, a grande 

maioria dos seres vivos é incapaz de captá-lo e absorvê-lo. No entanto, sabemos 

que o nitrogênio é fundamental para a composição dos organismos vivos. Em 



linhas gerais, como o nitrogênio chega aos seres vivos que não conseguem 

captá-lo diretamente?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) O gás oxigênio tem papel fundamental na respiração de muitos seres vivos. 

Durante a respiração esses seres vivos consomem o gás oxigênio disponível no 

ar atmosférico e, depois, liberam o dióxido de carbono. Como é feita a reposição 

e manutenção do gás oxigênio no planeta?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) O gráfico mostra a relação entre altitude e pressão atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analise as afirmações a seguir e identifique as verdadeiras (V) e as falsas (F). 

(  ) Quanto maior a altitude maior a pressão atmosférica. 

(  ) Quanto menor a altitude menor a pressão atmosférica.  

( ) Quanto mais nos aproximamos do nível do mar, maior é a pressão 

atmosférica.  

(  ) Quanto mais nos aproximamos do topo do Monte Everest, menor é a pressão 

atmosférica.  

( ) A concentração de partículas de ar é maior no topo do Monte Everest, se 

compararmos com o nível do mar.  



6) Analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta. 

I. As alavancas interfixas são aquelas em que a força resistente fica entre a 

força e o ponto de apoio. 

II. Um exemplo de alavanca inter-resistente é o carrinho de mão. 

III. Quando falamos em máquinas simples, logo lembramos de Arquimedes. Ele 

concluiu que uma alavanca está em equilíbrio quando os valores das forças 

multiplicadas às suas respectivas distâncias são iguais. 

a) As alternativas I, II e III estão corretas. 

b) As alternativas I e III  estão corretas. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 

 

7) O tipo mais comum de poluição de um corpo hídrico é causado por 

substâncias que são decompostas por organismos vivos que podem consumir o 

oxigênio dissolvido em suas águas (substâncias biodegradáveis). 

Por outro lado, existem substâncias que resistem à biodegradação, mantendo-se 

inalteradas ao longo do processo de autodepuração. Sofrem diluição, depositam-

se e mantêm-se ativas nos lodos do fundo dos rios. 

O esgoto doméstico contribui significativamente na degradação de um corpo 

hídrico, como o rio Tietê, hoje considerado um esgoto a céu aberto na região da 

grande São Paulo. Pode-se então contribuir para amenizar o processo de 

degradação desse rio, 

a) despejando mais substâncias biodegradáveis no esgoto. 

b) esperando que a natureza se encarregue de limpar o rio. 

c) diminuindo o consumo de produtos como xampu e detergentes. 

d) despejando mais substâncias sintéticas no esgoto. 

 

8) Ao observar ao nosso redor, podemos identificar objetos que facilitam na 

realização das tarefas. Para esses objetos damos o nome de máquinas simples. 

De acordo com os conceitos de máquinas simples, julgue as afirmações e 

marque a correta. 

I. Apenas as alavancas dos tipos interfixas e inter-resistentes possuem ponto 

de apoio. 



II. Muitos objetos amplamente utilizados no cotidiano podem ser classificados 

como máquinas. Um exemplo disso são os cortadores de unha. 

III. Existem três tipos básicos de classificação de máquinas, que são: máquinas 

simples, térmicas e elétricas. 

IV. Para diminuir o esforço aplicado em uma alavanca basta diminuir a 

distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio. 

a) As alternativas I, II e III estão corretas. 

b) As alternativas I, III e IV estão corretas. 

c) As alternativas I, II e IV estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 

 

9) As roldanas são discos associados a uma corda com a finalidade de auxiliar 

em diversas atividades em nosso dia a dia. Identifique os tipos de roldanas 

apresentadas a seguir e descreva a vantagem do uso de cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10) É possível observar muitas aplicações das alavancas em diversos contextos 

do dia a dia. Algumas delas estão presentes nas articulações do corpo. Quais 

seriam esses exemplos e quais as classificações das alavancas citadas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

“A força mais potente do universo é a fé”. 
Faça a avaliação com calma e atenção. Abraço, Gel 

  

 


