
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: gelsimara.franco@hotmail.com 
 

1) Visando a poluição atmosférica, assinale a alternativa que apresenta apenas os principais poluentes. 

a) Gás metano, monóxido de carbono e nitrogênio. 

b) Enxofre, metano e nitrogênio. 

c) Monóxido de carbono, ozônio e gás metano. 

d) Monóxido de carbono, dióxido de enxofre e gás metano. 

 

2) Assinale a alternativa que corresponde aos espaços em branco. 

A chuva ácida é um fenômeno __________, mas que pode ser agravado pela emissão de gases poluentes 

de origem ________. Ocorre pela reação entre ______ com a água da chuva formando ___________ que 

podem mudar o pH do ambiente e causar _________. 

a) Natural, antrópica, gases, ácidos, prejuízos. 

b) Artificial, natural, gases, bases, benefícios. 

c) Antrópico, natural, líquidos, ácidos, prejuízos. 

d) Antrópico, natural, líquidos, ácidos, prejuízos. 

 

3) Qual das seguintes fontes de produção de energia é mais recomendável para que ocorra a redução 

da emissão de dióxido de carbono na atmosfera? 

a) Óleo diesel. 

b) Gasolina. 

c) Querosene. 

d) Vento. 

 

4) Dentre os poluentes listados, o gás que é produzido pela decomposição da matéria orgânica e no 

processo de digestão dos animais herbívoros ruminantes é o: 

a) Monóxido de carbono. 

b) Dióxido de enxofre. 

c) Dióxido de carbono. 

d) Metano 
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5) Tipo de energia que produz menos gases que poluem o ar ou que é gerada a partir de fontes 

renováveis. Esse conceito está relacionado à: 

a) Poluição antrópica. 

b) Monóxido de carbono. 

c) Metano. 

d) Energia limpa. 

 

6) Durante nossas aulas em sala, assistimos ao vídeo da música Absurdo, de Vanessa da Mata. 

Absurdo - Vanessa da Mata 

Havia tanto pra lhe contar 

A natureza 

Mudava a forma o estado e o lugar 

Era absurdo 

Havia tanto pra lhe mostrar 

Era tão belo 

Mas olhe agora o estrago em que está 

Tapetes fartos de folhas e flores 

O chão do mundo se varre aqui 

Essa ideia do natural ser sujo 

Do inorgânico não se faz 

Destruição é reflexo do humano 

Se a ambição desumana o Ser 

Essa imagem de infértil deserto 

Nunca pensei que chegasse aqui 

Auto-destrutivos, 

Falsas vítimas nocivas? 

a) Que tipo de poluição pode ser observada nesse trecho da música? Justifique. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7) O que são poluentes atmosféricos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Faça o teste com calma e atenção. Abraço. Gel 
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