
CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

1 
 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

Ciências da Natureza 

 

Fascículo  1 

UNIDADE 3, 4, 5 E 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

Unidade 3 – O Planeta Terra ..................................................03  

Unidade 4 – Formação da Terra..............................................06 

Unidade 5 – A água e sua importância....................................14 

Unidade 6 – O homem e suas ações no ambiente..................17 

Bibliografia .............................................................................18 



CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

3 
 

 

 

UNIDADE 3: O PLANETA TERRA 
Como já vimos em textos anteriores, nossos antepassados acreditavam que o planeta  

Terra ficava parado no centro do Universo (Teoria Geocêntrica).  

 Para falar a verdade, até hoje existem muitas pessoas, principalmente crianças, que ainda pensam assim. 

Também, pudera. Quando observamos o céu, parece que o Sol, a Lua e todos os astros estão girando ao 

nosso redor, não é mesmo?  

 Graças aos estudos dos astrônomos, hoje sabemos que é a Terra quem gira em torno do Sol e não o 

contrário. O Sol é o centro de um Sistema constituído por 8 planetas principais e 3 planetoides que giram 

ao seu redor (Teoria Heliocêntrica).  

 

A TERRA SE MOVE NO ESPAÇO. 

 

 Atualmente pode-se considerar que a Terra possui vários movimentos sendo os mais importantes os 

movimentos de rotação e translação. 

 
http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/595a3baef9746d51423fdef8030b5596.jpg 

O planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes. 

Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo, ao redor do sol, 

em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. Portanto, estudar esses movimentos 

significa entender uma parte da dinamicidade do espaço sideral. 

Os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais notório em 

nossas vidas, são a rotação e a translação. 

A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu 

eixo imaginário central durante um período aproximado de 24 horas, com uma velocidade de 

1.666 km/h. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com 

que o movimento aparente do sol seja de leste (nascente) para oeste (poente). A principal 

consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. 

A translação é o movimento elíptico que a Terra executa ao redor do sol, com uma duração de 

365 dias, 5 horas e 48 minutos em uma velocidade de 107.000 km/h. Quando a Terra termina 

uma volta completa em relação ao sol, dizemos que se passou um ano. A principal consequência 

http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/595a3baef9746d51423fdef8030b5596.jpg
http://www.brasilescola.com/geografia/movimento-rotacao.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/movimento-translacao.htm
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desse movimento é a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato de o eixo do planeta 

apresentar uma inclinação de 23º27', ocasionando a sucessão dos solstícios e dos equinócios. 

Estações do ano 

As datas que marcam o início das estações do ano determinam também a maneira e a 

intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. Essas 

datas recebem a denominação de equinócio e solstício 

Para se observar onde e com que intensidade os raios solares incidem sobre os diferentes locais 

da superfície terrestre, toma-se como ponto de referência a linha do Equador. 

As estações do ano estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento das atividades humanas, 

como a agricultura e a pecuária. Além disso, determinam os tipos de vegetação e clima de todas 

as regiões da Terra. E são opostas em relação aos dois hemisférios do planeta (Norte e Sul). 

Quando no hemisfério Norte é inverno, no hemisfério Sul é verão. Da mesma maneira, quando for 

primavera em um dos hemisférios, será outono no outro. Isso ocorre justamente em função da 

posição que cada hemisfério ocupa em relação ao Sol naquele período, o que determina a 

quantidade de irradiação solar que está recebendo. 

Durante o inverno, as noites são tanto mais longas quanto mais o Sol se afasta da linha do 

Equador. É esse afastamento que faz as temperaturas diminuírem. Já durante o verão, os dias 

são tanto mais longos quanto mais o Sol se aproxima da linha do Equador e dos trópicos. Por 

isso, as temperaturas se elevam. No outono e na primavera, os dias e as noites têm a mesma 

duração. 

A LUA É O SATÉLITE NATURAL DA TERRA 

 
A Lua é o satélite natural do planeta Terra, distanciados por aproximadamente 384.405 km. 

Estima-se que exista um número superior a 150 Luas no Sistema Solar, somente Netuno possui 

treze; Saturno, quarenta e oito; e Júpiter, sessenta e duas. A maior Lua do Sistema Solar é Titãn, 

seu tamanho é duas vezes superior ao da lua terráquea. A nossa Lua é o único corpo celeste a 

receber seres humanos. 

O seu diâmetro é de aproximadamente 3.500 km, por essa razão seu tamanho é 80 vezes inferior 

ao do planeta Terra. Ao longo da superfície lunar não são identificados gases, como nitrogênio, 

oxigênio ou mesmo água. 

Esse corpo celeste é visto da Terra e exibe várias fases, mesmo assim expõe sempre a mesma 

face. O tempo gasto para realização do movimento de rotação é o mesmo para o de translação. 

No movimento de rotação a lua gira em torno de si mesma, sendo necessários 27 dias e 7 horas 

(tempo igualmente gasto para o movimento de translação - deslocamento em torno do Sol). 

O tamanho da lua é 80 vezes menor ao tamanho do 

planeta Terra 

http://www.brasilescola.com/geografia/solsticios-equinocios.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/meridianos-e-paralelos-linha-do-equador-e-os-tropicos.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/hemisferios-entenda-as-coordenadas-geograficas.htm
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A face da Lua iluminada apresenta uma temperatura de aproximadamente 127°C, enquanto que a 

face não iluminada gira em torno de – 170°C 

Ao contrário do planeta Terra, a Lua não possui atmosfera. A superfície lunar permanece ilesa por 

milhões de anos, exceto as crateras causadas pelas colisões de meteoritos. 

A Lua interfere diretamente nas marés, em razão das águas oceânicas serem atraídas durante o 

deslocamento orbital desse corpo celeste. 
A Lua e As Marés  

 

Você já ouviu falar em maré alta e maré baixa? - É um fenômeno natural dos mais conhecidos.  

 

Maré oceânica é a variação periódica do nível das águas dos oceanos. A maré é cheia quando a altura da 

água sobe atingindo seu ponto máximo, a maré baixa quando, ao contrário da anterior, as águas atingem 

uma altura mínima. Já há muito tempo os homens perceberam que durante os períodos de Lua cheia ou 

nova, aconteciam os maiores desníveis entre as marés altas e baixas e nos períodos de Lua crescente ou 

minguante estes desníveis eram menores. Isto deixava claro que havia alguma relação entre as marés e as 

fases da Lua. Hoje sabemos que a elevação dos níveis das águas oceânicas, ou seja, as marés altas 

acontecem devido aos efeitos da atração gravitacional do Sol e da Lua.  Para considerar também o efeito 

da atração do Sol nas marés, temos que conhecer as posições relativas entre o Sol, a Lua e a Terra. 

 

Preamar = maré viva 
Quando a fase da Lua é cheia temos a Lua, a Terra e o Sol alinhados nessa ordem no espaço. Nessa 

situação, como a Terra está entre o Sol e a Lua haverá maré alta na face do planeta que estiver voltado 

para a Lua. E a outra maré alta na face que estiver voltada para o Sol, porém não será uma maré alta de 

grandes desníveis, será menor que a anterior.  

 

Baixa-mar = maré morta  
Quando nós temos a Lua em Quarto Crescente ou Quarto Minguante, as marés não serão muito elevadas, 

pois os efeitos do Sol não contribuem na mesma direção em que se encontra a Terra com a Lua.  

 

EXERCÍCIOS FIXAÇÃO  

 

1. O fenômeno dos dias e das noites e das mares está relacionado respectivamente aos movimentos:  

(a)  revolução/lunar.  

(b)  lunar/rotação.  

(c)  translação/lunar.  

(d)  rotação/lunar.  

2. No eclipse solar  

(a)  a Lua passa entre a Terra e o Sol.  

(b)  a Terra passa entre o Sol e a Lua.  

(c)  Mercúrio passa entre o Sol e a Terra.  

(d)  Vênus passa entre o Sol e a Terra. 

CHAVE DE CORREÇÃO 

 

1. a 2. A 
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UNIDADE 4: FORMAÇÃO DA TERRA 

 
http://www.hugo.pro.br/arquivos_2/figura_24.jpg 

1- Estrutura da Terra 

“A Terra é azul!”  

 

Esta foi a frase dita pelo primeiro homem a ir ao espaço: Yuri Gagarin, cosmonauta soviético que 

completou uma volta ao redor da Terra em sua capsula Vostok 1 em 12 de abril de 1961.  

Você já deve ter visto em revistas ou mesmo pela televisão a imagem do nosso planta quando visto de 

longe. É lindo, não concorda? 

Mas a Terra não foi sempre assim azul e linda como se vê nas fotografias tiradas do espaço.  

Quando ela se formou devia ter uma aparência bem diferente da que tem agora. Os cientistas são 

praticamente unânimes em afirmar que o Universo surgiu de uma grande explosão chamada de “Big-

Bang”, conforme você já sabe. Mas ainda não sabemos exatamente como se formaram a Terra e os demais 

planetas do Sistema Solar. A explicação aceita atualmente, propõe o início de tudo há cerca de 5 bilhões de 

anos atrás, quando o Sol ainda estava se formando. Em volta do Sol em formação, haveria uma imensa 

nuvem de gás e poeira cósmica em forma de um anel. Neste anel de poeira os materiais mais pesados 

teriam se concentrado mais próximo do Sol, formando os primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e 

Marte, que são os planetas rochosos. Os materiais mais leves da nuvem se afastaram mais do Sol e 

originaram os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.  

Assim que se formou, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra devia ser muito quente. Os materiais 

mais pesados como o ferro e o níquel, se concentraram em seu núcleo. Ao redor desse miolo pastoso e 

quentíssimo, formou-se uma região também pastosa com materiais menos pesados. A temperatura do 

planeta era tão alta que não havia solo endurecido ainda e nem água na forma líquida na superfície. Toda a 

água estava na atmosfera constituindo densas nuvens, quando chovia a água da chuva evaporava antes 

mesmo de tocar no solo, por causa da alta temperatura deste.  

A atmosfera do planeta também era diferente da que temos hoje. Era constituída por gases como o 

metano, a amônia e o hidrogênio. Atualmente o ar que respiramos é constituído principalmente por 

nitrogênio, oxigênio e gás carbônico.  

Com o passar do tempo a Terra foi se resfriando por fora. As rochas foram endurecendo na superfície do 

planeta e constituindo uma região que atualmente chamamos de crosta. Sobre esta crosta mais fria, a água 

que caía sob a forma de chuva já conseguia se manter no estado líquido e começaram a surgir lagos, mares 

e oceanos. Atualmente a Terra é constituída por três camadas diferentes: 

http://www.hugo.pro.br/arquivos_2/figura_24.jpg
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http://s3.static.brasilescola.com/img/2014/04/esquema-das-camadas-da-terra.jpg 

• crosta terrestre, também chamada de litosfera, constituída principalmente por oxigênio, silício, alumínio, 

magnésio e ferro que é a superfície rochosa do planeta, onde pisamos. Possui 40 quilômetros de 

espessura.  

 

• manto, compreende a segunda camada, possui 2.900 quilômetros de extensão e conserva uma 

temperatura elevada que atinge 3.400oC. O minério responsável pela formação dessa camada da Terra é o 

magma que é constituído por silício e magnésio. 

 

• Núcleo: essa parte da Terra é a mais intrigante, pois praticamente não existe conhecimento acerca dessa 

camada, no entanto, sabe-se que é formada por minérios como ferro e níquel. O núcleo se divide em 

núcleo interno (extensão de 2.250 km e 3.000oC) e núcleo externo (extensão de 1.220 km e atinge uma 

temperatura de aproximadamente 6.000oC). 

 

Para que você entenda melhor, pense que a Terra é como um ovo cozido. Se você cortar um ovo ao meio, 

verá que ele é formado por três camadas: Uma camada fina por fora, que é a casca; uma camada branca e 

meio gelatinosa no meio que é a clara e no centro do ovo, uma bolinha amarela que é a gema. Pois bem, se 

pudéssemos cortar a Terra ao meio, veríamos três camadas que podem ser, a grosso modo, comparadas 

com as do ovo: uma casquinha fina por fora que é a crosta terrestre; uma camada grossa no meio, que é o 

manto; e uma bola no centro, que é o núcleo. 

 

2- A LITOSFERA TERRESTRE  

 

Quando pensamos que a crosta terrestre é apenas uma fina casquinha endurecida que está apoiada no 

manto, que é uma pasta fervente de magma, ficamos com a impressão de que não é nada seguro estar 

vivendo sobre ela.  

Realmente, em alguns locais, essa casquinha não oferece muita segurança a nenhum ser vivo. Estes locais 

são as rachaduras da crosta que limitam as placas tectônicas, também chamadas  placas continentais. 

 

http://s3.static.brasilescola.com/img/2014/04/esquema-das-camadas-da-terra.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/-fHDxtjXLJgM/TrDAFQEnT1I/AAAAAAAAADU/-DFQdCuWFCE/s1600/Imagem+%252824%2529.jpg 

É isso mesmo, a crosta terrestre não é inteiriça, ela está toda rachada, e cada pedaço da crosta é chamado 

de placa tectônica. Estas placas são, portanto, imensos blocos da crosta terrestre que flutuam sobre o 

magma do manto. Como esse magma está sempre se movimentando, ele arrasta essas placas, onde estão 

os continentes, provocando o que chamamos de deriva continental. Não percebemos esse movimento por 

que ele é muito lento. As placas continentais caminham a uma velocidade de menos de um centímetro por 

ano. 

A palavra deriva significa desvio sem rumo certo, arrastado, solto. Exemplo: O motor do barco pifou e 

ele ficou à deriva. 

Os movimentos das placas tectônicas podem provocar grandes alterações na crosta terrestre. Quando 

duas placas se afastam uma da outra, entre elas se forma uma fenda que identificarmos como grandes 

abismos nos continentes ou no fundo dos oceanos, este movimento recebe o nome de divergente. 

Quando duas placas se aproximam uma da outra, ou elas colidem ou uma é obrigada a entrarpor baixo da 

outra. Estes movimentos, chamados de convergente, geram grandes ou pequenos terremotos e algumas 

vezes podem formar novas montanhas. Claro que estas montanhas não se formam de uma hora para 

outra, isso pode levar milhões de anos. 

Fora das regiões de encontro das placas tectônicas, a crosta terrestre é bem firme, constituída por grandes 

rochas. Existe uma ciência especial que se dedica ao estudo das rochas e da composição da Terra, é a 

Geologia. Através dela podemos conhecer melhor a história do nosso planeta e sua constituição atual.  

Na crosta terrestre as rochas passam por um processo contínuo pelo qual rochas antigas são 

transformadas em rochas novas. Podemos identificar três grupos principais de rochas: magmáticas, 

sedimentares e metamórficas. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-fHDxtjXLJgM/TrDAFQEnT1I/AAAAAAAAADU/-DFQdCuWFCE/s1600/Imagem+%252824%2529.jpg


CENTRO DE ESTUDOS SUPLETIVOS – CES CAMBUCI 

 

9 
 

ROCHAS MAGMÁTICAS 

 
• A pedra-pomes que é uma pedra muito leve, usada para amaciar a pele dos pés. 

As rochas magmáticas mais antigas se formaram à medida que o planeta foi esfriando. Mas ainda hoje em 

dia podemos presenciar novas rochas magmáticas se formando. Isto acontece quando um vulcão entra em 

erupção e sua lava derretida (o magma) escorre pela superfície do solo. Quando essa lava se resfria, ela 

endurece e vira uma rocha, que recebe o nome de rocha magmática porque antes de endurecer era 

magma. 

ROCHAS SEDMENTARES 

 
• A erosão pluvial é aquela causada pela água das chuvas. A chuva vai corroendo as pedras lentamente, 

retirando seus grãos e arrastando para outros locais, para o fundo de um Lago por exemplo. Esses 

fragmentos vão se acumulando e se comprimindo uns sobre os outros formando camadas endurecidas que 

originam novas rochas, as rochas sedimentares.  

 

• A erosão glacial é causada pelo gelo das geleiras quando, por exemplo, elas se movem montanha abaixo 

causando erosão nas rochas e arrastando seus fragmentos ao longo do seu caminho.  

 

• A erosão marinha resulta do eterno bater das ondas do mar nas rochas do litoral provocando um lento 

desgaste pela retirada de suas partículas.  

 

• A erosão fluvial é aquela que resulta da ação das águas de um rio que arrastam areia do fundo do seu 

leito e ao longo de milhões de anos cavam aterra, formando vales profundos.  

 

• A erosão eólica é causada pelo vento que soprando constantemente em determinada regiões arrastam 

consigo pequenos grãos das rochas. Estes grãos são carregados 

para o locais, onde podem se acumular formando as dunas, que são montanhas de areia.  

 

Durante o processo de acúmulo dos sedimentos (partículas) das rochas que sofreram erosão, algumas 

carcaças de animais ou restos de plantas podem ficar presos entre uma camada e outra de fragmentos de 

Se formam quando o magma do interior da Terra, sai durante uma 

erupção vulcânica, e, ao ar livre, se resfria e solidifica.  

São exemplos de rochas magmáticas:  

• O granito, que forma o paralelepípedo usado na pavimentação de 

ruas;  

• O basalto, uma pedra escura muito usada para decorar calçadas 

públicas; 

Se originam do endurecimento das partículas, ou sedimentos 

resultantes da erosão de outras rochas. Na superfície da Terra, todas 

as rochas são desgastadas pela ação de vários naturais. Esse desgaste é 

chamado de erosão. 
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rochas. Com o passar do tempo e o endurecimento dessas camadas estes restos orgânicos terão se 

petrificados, sendo chamados de fósseis. Por isso é muito comum encontramos fósseis em rochas 

sedimentares.  

 

 São exemplos de rochas sedimentares:  

 

• O arenito, que pode ser cortado em placas sendo usado para revestir paredes e pisos de residências;  

 

• O argilito, que origina a argila, muito usada na produção de telhas, tijolos e de objetos artesanais;  

 

• O calcário, que é a matéria prima para a fabricação do cal e do cimento, usado na construção civil. 

 

ROCHAS METAMÓRFICAS,  

 

São formadas quando outra rocha qualquer se transforma ao sofrer grande pressão e calor no fundo da 

crosta terrestre.  

 São exemplos de rochas metamórficas: 

• O gnaisse, que se originou do granito (uma rocha magmática). O morro do Pão-de-áçucar, na cidade do 

Rio de Janeiro, por exemplo, é constituído por gnaisse; 

• A pedra-sabão, que se originou de rochas magmáticas (rochas ultrabásicas) com um teor de sílica muito 

baixo (menos de 42%). A estátua do Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é 

constituída de pastilhas de pedra-sabão.  

• A ardósia, que se originou de uma rocha argilosa (uma rocha sedimentar), é muito usada para 

revestimentos de pisos e paredes;  

• O mármore, que se originou do calcário (uma rocha sedimentar), é bastante usado por indústrias que 

fabricam pisos, escadas, paredes, pias, mesas etc., além disso, é usado por artistas plásticos na criação de 

esculturas. 

 

O SOLO EM QUE PISAMOS 

 Como vimos, através dos processos de erosão as rochas se desgastam e o que hoje é rocha, daqui há 

milhões de anos será areia ou terra. É dessa forma que os solos se formam.  Dependendo do tipo da rocha 

que se desmanchou, o solo poderá ser diferente, com maior ou menor quantidade de um determinado 

mineral.  Se pudéssemos fazer um corte, tirando uma fatia da crosta terrestre, teríamos esta imagem: 

 

A rocha matriz é a rocha que deu origem ao solo. No subsolo podemos 

encontrar as reservas de minérios como ferro, ouro, prata etc. O solo é a 

camada superficial que pode ser rica ou não em nutrientes para o 

desenvolvimento dos vegetais, de acordo com sua origem. O solo é muito 

importante porque, juntamente com a água, o ar e a luz do sol, mantém a 

vida das plantas. E você deve concordas que sem as plantas nós não 

sobreviveríamos. 
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Para que um solo seja considerado fértil, de boa qualidade para o plantio, ele deve estar fofo, ter 

nutrientes minerais e orgânicos, e apresentar uma quantidade adequada de água e de ar.  

 

Os principais componentes de origem mineral do solo, são:  

• A argila – é constituída por pequeníssimas partículas de silicato de alumínio e ferro, que podem 

apresentar coloração variada (cinza, preta, amarela ou avermelhada). Por ocasião de chuva, elas atraem a 

água retendo-a por algum tempo no solo.  

 

• A areia – é constituída por partículas muito pequenas de quartzo (dióxido de silício, SiO2) ou de outros 

minerais e possui grãos maiores do que os da argila, atraindo menos água que esta.  

 

• O calcário – é formado principalmente por carbonato de cálcio proveniente da decomposição de conchas 

e ossos e, como a areia, atrai pouco a água.  

Além disso, entre os grãos de argila, areia ou calcário, existe ar. Isto é importante para o bom 

desenvolvimento da planta, pois as raízes precisam de ar.  

Os nutrientes orgânicos constituem o que chamamos de húmus. Em cada grama de solo fértil encontramos 

milhões de microrganismos que ajudam a decompor os restos de plantas e de animais formando o húmus.  

 

A areia, a argila, o calcário e o húmus não ocorrem em partes iguais em todos os solos.  

Logo, o tipo de solo vai depender justamente do elemento predominante:  

 

• Solo arenoso - é aquele que contem maior quantidade de areia;  

• Solo argiloso - é aquele onde o elemento predominante é a argila;  

• Solo humífero - é o solo escuro e rico em material orgânico. 

Ideal mesmo é o solo que contém estes quatro elementos em proporções adequadas a areia deixa a água 

passar até as raízes, a argila a retém pelo tempo necessário à absorção pelo vegetal e o calcário e o humo 

contêm parte dos elementos indispensáveis à nutrição das plantas.  

 

RECURSOS DO SUBSOLO:  

Chamamos de recursos minerais às substâncias extraídas do subsolo e que têm utilidade como combustível 

ou como matéria prima. O ferro, o manganês, bauxita e o ouro de minérios extraídos do subsolo brasileiro. 

O carvão, o petróleo e o gás natural, embora não sendo minérios, pois têm origem orgânica, são riquezas 

do nosso subsolo.  

A espécie humana conhece o petróleo e o utiliza há muitos séculos, aproveitando. A quantidades que 

apareciam naturalmente na superfície de algumas regiões do mundo  

Revolução Industrial e a invenção dos motores, o petróleo passou a ser utilizado e escala.  

Hoje ele está presente em nossa vida nos transportes, nos plásticos que usamos, em nossa roupa, sapatos, 

eletrodomésticos... em quase tudo que nos cerca. Mas deve atentos aos desequilíbrios ambientais que a 

exploração, a distribuição e o uso dos derivados do petróleo podem ocasionar. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

1. Após qual fenômeno ocorreu a formação do planeta Terra.  

a) ( ) deriva continental.  

b) ( ) impacto de um asteroide.  

c) ( ) colisão de galáxias.  

d) ( ) big-bang.  

 

2. A composição da atmosfera no planeta Terra no início de sua formação era:  

a) ( ) metano, amônia, hidrogênio e vapor d’água.  

b) ( ) hidrogênio, oxigênio, metano e vapor d’água  

c) ( ) metano, nitrogênio, hidrogênio e vapor d’água.  

d) ( ) hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e vapor d’água.  

 

3. Quais os dois fenômenos que resultaram do resfriamento da superfície:  

a) ( ) surgimento de rios e mares e redução dos eventos vulcânicos.  

b) ( ) diminuição do movimento de rotação e redução dos eventos vulcânicos.  

c) ( ) surgimento de rios e mares e formação das geleiras eternas.  

d) ( ) maior afastamento do Sol e aumento da gravidade.  

 

4. As camadas do planeta da mais externa para a mais interna são;  

a) ( ) núcleo, manto e crosta.  

b) ( ) crosta, núcleo e manto.  

c) ( ) crosta, manto e núcleo.  

d) ( ) núcleo, crosta e manto.  

 

5. Assinale um exemplo de placas que estão em movimento divergente:  

a) ( ) Nazca e América do Sul  

b) ( ) África e Europa  

c) ( ) África e América do Sul  

d) ( ) Ásia e Indo-australiana  

 

6. A temperatura e a pressão a medida que atingimos o interior do planeta sofrem respectivamente: 
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a) ( ) aumento/diminuição.  

b) ( ) diminuição/aumento.  

c) ( ) ambas diminuem.  

d) ( ) ambas aumentam.  

 

7. As rochas sedimentares se formaram a partir das rochas magmáticas devido ao fenômeno  

a) ( ) da erosão  

b) ( ) da atividade vulcânica  

c) ( ) das pressões no interior do planeta.  

d) ( ) do impacto de meteoritos.  

 

8. Como são chamados os vestígios de seres que morreram e ficaram encerrados no meio da matéria que 

formou uma rocha sedimentar?  

a) ( ) cadáveres  

b) ( ) estalactites  

c) ( ) múmias  

d) ( ) fósseis  

 

9. As pedras pretas usadas na decoração de calçadas são fragmentos de  

a) ( ) basalto  

b) ( ) pedra-pomes  

c) ( ) calcário  

d) ( ) ardósia  

 

10. Os minérios são  

a) ( ) qualquer tipo de rocha existente na litosfera  

b) ( ) rochas que possuem elevado valor comercial e industrial  

c) ( ) rochas existentes na pirosfera com importância econômica.  

d) ( ) rochas muito comuns utilizadas somente na confecção de jóias.  

 

11) O gnaisse é uma rocha muito comum observado no relevo das montanhas na cidade do Rio de Janeiro 

quais dos exemplos abaixo não pode ser incluído nesse caso:  

a) ( ) Pão de Açúcar  

b) ( ) Pedra da Gávea  

c) ( ) Corcovado  

d) ( ) Cristo Redentor  

 

12. Qual dos componentes do solo citados abaixo que é o mais permeável a água e o menos impermeável 

a água respectivamente  

a) ( ) húmus e argila  

b) ( ) areia e argila  

c) ( ) calcário e argila  

d) ( ) areia e húmus  
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13. Assinale a opção que contém apenas exemplos de rochas magmáticas  

a) ( ) granito, basalto e pedra-pomes  

b) ( ) granito, gnaisse e basalto  

c) ( ) granito, gnaisse e mármore.  

d) ( ) granito, ardósia e pedra-pomes  

 

CHAVE DE CORREÇÃO  

 

1. d 2. a 3. a 4. c 5. c 6. d  

 

7. a 8. d 9. a 10. b 11. d 12. b  

 

13. a  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

• Textos adaptados da apostila de ciências da natureza volume 1 e 2 do CES (Centro de  

 

Estudos Supletivos Copacabana – Rio de Janeiro. Ano de 2000.  

 

• Figuras e textos complementares tirados da internet. 

 

UNIDADE 5: A água e sua importância 
Não existe vida sem água! Água é uma substância bastante simples, de fórmula H2O (um átomo de Oxigênio e dois 

átomos de Hidrogênio), mas que existe em quantidades enormes e sem a qual nenhum organismo é capaz de se 

manter vivo. Essa é a água! 

 
http://tinyurl.com/mo9fj4b 

 
Como acontece com outras substâncias, a água pode ser encontrada em estado sólido, líquido e gasoso; sendo que a 

maior parte está no estado líquido, formando oceanos, mares, rios, lagos, lagoas e etc. 

http://tinyurl.com/mo9fj4b
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http://tinyurl.com/km6fntl 

E a água está sempre em movimento, realizando um ciclo na natureza, muito importante na distribuição de 

nutrientes e manutenção de certas condições no ambiente. 

 
http://www.sobiologia.com.br/figuras/Agua/ciclo.gif 

Aliás, esta distribuição de nutrientes acontece porque a água possui uma propriedade diferenciada: é capaz de 

dissolver grande parte das substâncias que existem, por isso a água é chamada de Solvente Universal. Outra 

propriedade importante da água é fazer parte da composição dos seres vivos. Em todos eles, inclusive em nós, a 

água é a substância que existe em maior quantidade. E nos seres vivos a água ainda funciona como meio de 

transporte de substâncias (formando as soluções), e auxilia na regulação da temperatura. 

http://tinyurl.com/km6fntl
http://www.sobiologia.com.br/figuras/Agua/ciclo.gif
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Infelizmente a água também pode estar relacionada com doenças. A água, para ser utilizada por nós, precisa passar 

por algumas etapas de tratamento para se tornar potável, ou seja, própria para o consumo. Caso contrário, ao beber 

ou utilizar a água na alimentação, podemos ingerir micróbios ou substâncias que causem doenças. A água para o 

consumo humano é tratada nas Estações de Tratamento de Água – ETAs, e depois de utilizada vai para as Estações 

de Tratamento de Esgoto – ETEs, de onde é devolvida para o ambiente 

 
 

ATIVIDADE: 

Em cada uma das situações a seguir, associe a situação à mudança de estado físico correspondente: 

a)Chaleira com água fervendo: ______________________________  

b)Fôrma com cubos de gelo se formando no freezer:________________________  

c) Neve derretendo no alto da montanha: ___________________________  
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d)Gotas de orvalho se formando nas folhas: _________________________ 

 

2-Veja este cartaz e pense sobre a mensagem da propaganda: 

 
A frase que melhor completa a propaganda é: 

 a) Gaste mais água  

b) Evite usar água 

 c) Use toda a água  

d) Proteja a água 

 

UNIDADE 06 :O homem e sua ação no ambiente 
Até aqui falamos do ar, das rochas e solo, e da água. Descobrimos como cada um contribui para que a vida aconteça 

em nosso planeta, mas que tal falarmos um pouco de nós mesmos? 

 
O homem é o único ser vivo que tem a capacidade de alterar o ambiente para fazer com que as condições de vida se 

tornem melhores para ele mesmo. E assim o homem acaba agindo por vezes a favor, e por vezes contra a natureza. 

Como ações negativas podemos citar os desmatamentos, as queimadas, a caça indiscriminada, e a geração de lixo. 

São fatores que levam nosso planeta a uma situação de grande perigo. 
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Por outro lado, a preservação ambiental, a reciclagem, o reuso, o reaproveitamento e a busca por alternativas que 

diminuam o gasto de nossos recursos, ajudam na tentativa do homem em manter nosso planeta em condições de 

dar suporte à vida! 

 

 


