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                                                          AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS 
 
1- As mudanças pelas quais a água passa na natureza recebem o nome de ciclo da água.  
    Observe a imagem a seguir. Numere a sequência, de 1 a 4, de acordo com a ordem de 
acontecimentos. (0,8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(     ) As nuvens, depois de certo tempo, ficam carregadas de gotinhas, passando, geralmente, a ter 
uma cor escura. Essa água que está na atmosfera, formando as nuvens, pode cair na forma de 
chuva. 
 
(     ) O vapor de água sobe para a atmosfera e, ao encontrar camadas de ar frio, transforma-se em 
gotinhas de água líquida, formando as nuvens.  
 
(      ) O Sol aquece a superfície terrestre e, com auxílio do vento, faz com que evapore uma parte 
da água dos mares, dos oceanos, dos rios, dos lagos, das plantas, do corpo dos animais e do solo.  
 
(     ) Parte da água da chuva penetra no solo, formando os lençóis de água subterrânea. Outra parte 
vai para os rios, lagos e oceanos. Com o calor do Sol e o vento, uma parte da água da superfície 
terrestre volta a evaporar. 
 
2 -  A passagem da água do estado líquido para o estado gasoso pode acontecer de duas formas.  
      Observe os esquemas que se seguem e responda:  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 



 

a) Qual figura está representando a evaporação? E qual está representando a ebulição?  (0,6) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Qual é a diferença entre a ebulição e a evaporação? (0,6) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
3 - Observe o esquema abaixo e explique como a chuva ácida é formada. (0,5) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
4 - Quais as consequências para o meio ambiente e para os seres vivos, caso haja chuva ácida 
contínua na mesma região? (0,5) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5 - Diversas pesquisas comprovam o aumento da temperatura média global, fato que caracteriza o 
aquecimento global. Esse fenômeno é extremamente prejudicial para todas as formas de vida na 
Terra, pois causa um desequilíbrio ambiental.  
       Nesse sentido, aponte as principais consequências do aquecimento global. (0,5) 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
6 - A poluição da água é resultado das alterações de sua qualidade e que a tornam imprópria para 
o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. Como as suas propriedades são 
alteradas, a água poluída traz prejuízos ao ambiente natural e ao homem. 



 
     Cite algumas atitudes que se pode adotar para diminuir a poluição da água. (1,0) 

 ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
7- O solo tem em sua composição: ar, água, matéria orgânica e mineral. Toda esta sua estrutura é 
que possibilita o desenvolvimento das mais diversas espécies de plantas que conhecemos. É do 
solo que retiramos a maior parte de nossa alimentação direta ou indiretamente, se este estiver 
contaminado, certamente nossa saúde estará em risco. 
     Quais são os principais causadores da poluição do solo? (1,0) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
8 - Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação 
do vapor de água em pequenas gotículas.  
     Essa mudança do estado gasoso para o líquido é chamada de: (1,0) 

a) evaporação 

b) solidificação.  

c) fusão. 

d) condensação. 

 
9 - Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos conforme as suas capacidades de 
manterem-se disponíveis ou não na natureza após a utilização pelas atividades humanas. Existem, 
assim, os recursos naturais renováveis e os não renováveis. 
      Preencha a segunda coluna conforme os itens enumerados na primeira, identificando quais 
recursos naturais são renováveis e quais não são. (1,0) 
 
Coluna 01                                                                 Coluna 02 

                                                                                  (     ) ouro 

(1) Recursos Renováveis                                          (     ) diamante 

(2) Recursos Não Renováveis                                  (     ) solo 

                                                                                  (     ) água 

                                                                                  (     ) vegetais 

                                                                                  (     ) luz solar 

                                                                                  (     ) petróleo 

                                                                                  (     ) florestas 



  

 10 - A figura abaixo representa uma usina hidrelétrica. (0,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Nessa usina, a água é aproveitada para:  
 
      (A) o abastecimento das cidades.  

      (B) a produção de energia.  

      (C) a irrigação de terras.  

 

 
Bom trabalho! 

 

 
 


