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CIÊNCIAS 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Ciências; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 
 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Ciências. 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 10 

Capítulo 10: O corpo muda com o tempo 

 Ao longo da vida, vivenciamos diferentes fases: a infância (do nascimento até por volta dos 

11 anos), a adolescência (dos 12 aos 19 anos), a fase adulta (dos 20 aos 59 anos) e a velhice 

(a partir dos 60 anos). 

 Na infância, o corpo muda muito rapidamente. Quando nasce, o bebê precisa ser 

alimentado e cuidado por outras pessoas. Nos primeiros anos de vida, a criança aprende a andar, 

a falar e a expressar suas ideias e sentimentos. 

 Após a infância vem a adolescência e o corpo continua seu desenvolvimento. É uma fase 

de intensas mudanças físicas, emocionais e de comportamento. O adolescente geralmente age 

de maneira mais independente do que a criança. 

 Na fase adulta, o corpo já completou seu desenvolvimento. É nessa fase que as pessoas 

estão mais preparadas para assumir responsabilidades. 

 A fase adulta é seguida pela velhice. As pessoas idosas já acumularam muitas 

experiências ao longo da vida. Nessa etapa, o corpo pode se tornar mais frágil e menos vigoroso.. 

 O nosso corpo muda continuamente desde que somos bebês muito pequenos.Dentro do 

corpo da mãe, o bebê muda muito. E tudo acontece bem rápido: em mais ou menos 40 semanas, 

ou cerca de 9 meses. 

 Todos os animais mudam com o passar do tempo.  

 Pictogramas são figuras simples que transmitem informações. Eles são uma forma de 

comunicação rápida, que não usa palavras e que pode ser compreendida por muitas pessoas, 

mesmo as que falam outras línguas ou que não sabem ler. 
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 10 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Geografia, não se esqueçam de colocar  o 

título e a data de hoje. 
 

Título: Questionários de revisão 

Data: Juiz de Fora, 09 de dezembro de 2020. 

 

1) Ao longo da vida, vivenciamos diferentes fases, denominadas: infância, adolescência, 

fase adulta e velhice. Enumere corretamente a partir do que estudamos:  
 

(1) Infância 

(2) Adolescência 

(3) Fase adulta 

(4) Velhice  

 

(  ) O corpo continua seu desenvolvimento. É uma fase de intensas mudanças físicas, emocionais 

e de comportamento. 

(  ) O corpo já completou seu desenvolvimento. 

(  ) Nessa etapa, o corpo pode se tornar mais frágil e menos vigoroso. 

(  ) O corpo muda muito rapidamente. 

 

2) Observe as imagens abaixo e responda:  

 

 

 

a) O que é um pictograma? Para que servem?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

b) Circule o que represente a fase velhice. 
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3) O nosso corpo muda continuamente. Veja abaixo algumas imagens de bebês em 

diferentes fases do desenvolvimento e assinale a opção correta. 

 

 

 

a) O bebê quase não muda  dentro do corpo da mãe. 

b) Os bebês humanos quando nascem são independentes. 

c) Os bebês humanos são totalmente dependentes de suas mães quando nascem, até mesmo 

mas tarefas básicas, como se alimentar. 

d) Todas as opções são verdadeiras. 

 

4) Observe a figura: 

 

 

a) Escreva o número de pessoas que estão na fase da infância. ________________________ 

b) Escreva o número de pessoas que estão na fase da velhice. _________________________ 
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REVISÃO – CAPÍTULO 11 

Capítulo 11: Os materiais que nos cercam:  

 Todos os objetos que usamos são feitos de algum material. Muitas vezes, mais de um 

material é necessário para produzir um único objeto. 

 Muitos materiais vêm das plantas, dos animais ou do solo, isto é, não são fabricados pelo 

ser humano. Esses materiais são chamados materiais naturais.  

 Os materiais fabricados pelo ser humano são chamados materiais artificiais.  

 Alguns materiais comuns em nosso dia a dia são a argila, os metais, o plástico e o vidro. 

 A argila é conhecida popularmente como barro e foi um dos primeiros materiais usados 

pela humanidade. Por ser fácil de obter e ser flexível, era modelada com as mãos e depois 

colocada em uma fogueira ou no forno para endurecer. Depois de cozida, a argila passa a ser 

chamada de cerâmica. 

 Na natureza existem vários tipos de metais: ouro, ferro, alumínio, entre outros. A maior 

parte deles é encontrada em rochas. Para obter o metal, as rochas que contêm elementos como 

o ferro, por exemplo, são trituradas e aquecidas a temperaturas muito altas 

 O vidro é obtido de uma mistura de areia e alguns outros materiais. Essa mistura é então 

aquecida a altas temperaturas, até derreter. Nessa etapa, o vidro é flexível e pode ser moldado. 

Ele, então, endurece quando esfriado, adquirindo o formato desejado pelo fabricante. 

 A maioria dos plásticos é produzida a partir do petróleo. O petróleo é um líquido oleoso e 

escuro encontrado em rochas profundas do solo. Sua formação ocorre com a deposição, no 

fundo de lagos e mares, de restos de animais, plantas e microrganismos que morreram há 

milhões de anos. 

 A diferença entre esses materiais é a possibilidade da passagem, no caso, da água 

através deles, ou seja, sua permeabilidade.  

Materiais impermeáveis são aqueles que não permitem a passagem de outros materiais, em 

geral líquidos ou gases, através de seus poros.  

Materiais permeáveis são aqueles que permitem a passagem de outros materiais, no exemplo a 

água, através de seus poros.  

Os materiais e a luz: 

Os espelhos são objetos especiais porque o material de que são feitos recebe um tratamento que 

possibilita aos espelhos refletir praticamente toda a luz que chega até eles. Por isso conseguimos 

ver nossa imagem refletida em um espelho.  
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De acordo com o modo como interagem com a luz, os materiais são classificados como:  

 Opacos: absorvem uma parte da luz e refletem outra parte. Por isso, não enxergamos o 

que está atrás deles. Também por isso eles formam sombra. 

 Transparentes: deixam a luz passar sem interferir muito na direção dela. Por isso, 

podemos enxergar através dos materiais transparentes. 

 Translúcidos: deixam os raios de luz passar, mas afetam a direção deles de forma que 

não se pode ver com clareza o que está do outro lado. 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 11 

1) Observe a fotografia abaixo. 

 

O banco da fotografia foi feito de que material? 

a) Argila. 

b) Vidro. 

c) Plástico. 

d) Madeira. 

2) As ferramentas devem ser feitas de materiais muito resistentes, pois geralmente são 

utilizadas para procedimentos como bater, serrar, furar e cortar objetos, como madeira e 

concreto.  

 

Sendo assim, os pregos são objetos que devem ser 
feitos de que material? 

a) Aço. 

b) Algodão. 

c) Plástico. 

d) Cerâmica. 
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3) As superfícies que não permitem a passagem da luz são chamadas de opacas. Ao 

atingir uma superfície opaca parte da luz é refletida, iluminando-a. Identifique uma 

superfície classificada como opaca. 

 

a) Parede. 

b) Ar. 

c) Vidro. 

d) Neblina. 

 

4) Os materiais reagem de forma diferente ao contato com a água. Alguns permitem que a 

água os penetre, ficando úmidos ao absorvê-la - são os materiais permeáveis. Outros são 

resistentes à água e não permitem que ela os penetre - são os materiais impermeáveis. 

Dessa forma, por que as capas chuvas são feitas de plástico?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

REVISÃO – CAPÍTULO 12 

Capítulo 12: Invenções 

 As invenções podem ajudar a resolver problemas do dia a dia ou facilitar a realização de 

algumas tarefas. 

 A escrita foi uma importante invenção humana. Ela permite uma comunicação eficiente 

entre as pessoas e também o registro de informações, que podem ser acessadas ao longo de 

muitas gerações. 

 Entre os tipos de meios de comunicação temos, por exemplo, os livros, os jornais, as 

revistas, o rádio, a televisão. 

 Entre os meios de transporte há também muitas invenções. Meio de transporte é aquilo 

que é usado para levar pessoas e objetos de um lugar para outro. 

 Os meios de transporte podem ser terrestres, como os carros, aéreos, como os aviões, 

ou aquáticos, como os navios. 
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 Apesar de serem mais rápidos e seguros, os meios de transporte movidos a motor 

poluem o ar ao queimar combustíveis. Além da poluição do ar, eles são responsáveis pela 

poluição sonora das cidades. 

 Na natureza, fenômenos elétricos podem ser observados nos raios que vemos durante 

tempestades, por exemplo.  

 Atualmente, muitas invenções usam a energia elétrica como fonte de energia. No Brasil, 

a maior parte da energia elétrica é obtida em usinas hidrelétricas. Mas, além de todos os 

benefícios, a energia elétrica usada para iluminação pode causar poluição luminosa nas 

grandes cidades. Animais com hábitos noturnos podem se sentir desorientados com o excesso 

de luminosidade à noite, o que pode prejudicar o modo de vida deles. As pessoas, por sua vez, 

podem sofrer com sintomas como dor de cabeça, sonolência e cansaço visual. Além disso, a 

poluição luminosa dificulta a observação dos corpos celestes no céu noturno. 

Modos de produção: 

 De acordo com a maneira como é fabricado, um produto inventado pode ser artesanal ou 

industrializado. 

 A produção artesanal é aquela que é feita, em geral, em estabelecimentos relativamente 

pequenos. É uma produção em pequena escala, ou seja, que resulta em poucas peças em um 

determinado intervalo de tempo quando em comparação à produção industrial. 

 A produção industrial acontece, em geral, em espaços amplos onde muitas pessoas 

trabalham usando máquinas complexas: são as fábricas ou indústrias. É um tipo de produção 

em larga escala, ou seja, onde muitas peças são fabricadas em um pequeno intervalo de 

tempo. 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 12 

1) Leia o texto a seguir: 

 

 

 

a) A invenção do cookies foi planejada ou foi por acaso? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Em 1930, Ruth Wake Field era a responsável pela cozinha da pousada que mantinha nos 

EUA. Um dia, fazendo biscoitos, notou que estava sem chocolate em pó. Usou pedaços do doce 

em barra na esperança de que derreteriam e se misturariam à massa, no entanto quando tirou os 

biscoitos do forno, tinha inventado os cookies com gotas de chocolate.  

Fonte de pesquisa: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/grandes-invencoes-descobertas-por-acaso/ 
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2) De acordo como é fabricado, um produto inventado pode ser artesanal ou 

industrializado. 

Observe as imagens abaixo: 

      

As imagens acima retratam uma produção artesanal ou industrial? Justifique. 

____________________________________________________________________________ 

 

3) A geladeira é uma invenção que permite conservar os alimentos estocados por mais 

tempo. Antes da invenção da geladeira, quais métodos eram usados para conservação?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Marque V para verdadeiras e F para falsas: 

a) (    ) As invenções não ajudam a resolver problemas. 

b) (  ) A produção industrial acontece, em geral, em espaços amplos onde muitas pessoas 

trabalham. 

c) (    ) A produção artesanal é feita, em geral, em estabelecimentos pequenos. 

d) (    )  A escrita não foi uma invenção humana. 

 




