
 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

3º bimestre – Avaliação 

Escola: 

Professor: 

Estudante: 

Turma: Data: Conceito/Nota: 

 

1. Com base no gráfico a seguir, responda ao que se pede. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Fonte: NASA. Earth Fact Sheet. Disponível em: <https://nssdc.gsfc.nasa.govplanetary/factsheet/earthfact.html>. Acesso em: jul. 2018 

a) Quais são os gases representados por X e Y no gráfico? 

 

 

 

b) Cite e explique um exemplo de fenômeno que pode alterar a quantidade do gás Y no ar.  
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2. O esquema a seguir representa a formação de um gás na estratosfera. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Em azul, o elemento químico oxigênio. 

a) Que gás é esse? Explique a importância desse gás na estratosfera? 

 

 

 

 

b) Como a poluição decorrente da industrialização afeta essa substância? 

 

 

 

 

 

3. Estudantes do 7º ano de determinado colégio perceberam, ao visitar uma estufa de cultivo de 
hortaliças, que a temperatura em seu interior estava mais elevada em relação à temperatura 
externa. Essa observação despertou na turma a lembrança de um fenômeno semelhante que 
ocorre naturalmente no planeta Terra, o efeito estufa. 

a) Quais são os dois principais gases que intensificam o efeito estufa? 

 

 

 

b) Cite uma atividade que contribui para o aumento da concentração de cada um desses gases 

na atmosfera. 
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4. Leia a seguir o título de uma manchete:  

Terremoto de magnitude 6,1 mata três e deixa 
dezenas de feridos no Japão 

Fonte: Terremoto de magnitude 6,1 mata três e deixa dezenas de feridos no Japão. El País Brasil. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/18/internacional/1529293295_467074.html>. Acesso em: set. 2018. 

a) Explique como ocorre esse fenômeno natural. 

 

 

 

 

 

 

b) Fenômenos semelhantes podem ser observados no Brasil? Explique.  

 

 

 

 

 

 

  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/18/internacional/1529293295_467074.html


 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

3º bimestre – Avaliação 

5. Analisando a figura com o contorno dos continentes, um estudante ficou intrigado com a 
semelhança entre algumas regiões.  

pixabay/<pixabay.com> 

 

Qual é a explicação mais aceita atualmente para a semelhança entre as costas dos continentes 1 e 
2 representados no mapa? 
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6. Um pesquisador brasileiro encontrou um fóssil de determinada espécie animal em uma região ao 
leste do Brasil. Outro grupo de cientistas, que estava trabalhando na região oeste da África, 
encontrou um fóssil dessa mesma espécie. 

a) Relacione esse fato com a teoria da tectônica de placas. 

 

 

 

 

 

b) Como o estudo das rochas também pode evidenciar essa teoria? 
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7. Analise as afirmativas a seguir, a respeito da camada de ozônio, e escreva V para as verdadeiras e 
F para as falsas: 

(_____) A camada de ozônio é muito importante para a vida na Terra, pois reduz a intensidade da 

radiação ultravioleta que chega às camadas mais baixas da atmosfera, onde a maioria dos 

seres vivos habita. 

(_____) Os CFCs, compostos presentes em diversos equipamentos no passado, são prejudiciais 

para a camada de ozônio, pois o cloro presente em suas moléculas reage com o ozônio 

(O3), formando moléculas de gás oxigênio (O2). 

(_____) A poluição decorrente das atividades realizadas pelos setores produtivos, como as 

indústrias, contribuiu para o aumento da camada de ozônio em função da crescente 

emissão desse gás para a atmosfera. 

(_____) Um exemplo de atitude coletiva que ajuda a minimizar a redução da camada de ozônio é 

dar preferência à utilização de equipamentos eletrônicos, tais como refrigerador e ar- 

condicionado, que não contenham CFCs. 

(_____) Os impropriamente chamados “buracos” na camada de ozônio são locais onde essa camada 

é mais fina, o que ocasiona maior retenção da radiação. Essas regiões localizam-se 

principalmente próximas à linha do Equador, onde há maior incidência dos raios solares. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V, F, F, V, F 

b) F, V, V, F, V 

c) V, F, V, F, V 

d) V, V, F, V, F 

 

8. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre por causa da presença de gases que retêm a 
radiação infravermelha emitida pelo Sol, deixando a temperatura na Terra favorável ao 
desenvolvimento de seres vivos. No entanto, diversas atividades realizadas pelos seres humanos 
têm contribuído para a intensificação do efeito estufa, o que pode comprometer a vida no planeta. 

Uma atividade que contribui para reduzir o agravamento desse fenômeno é:  

a) a proibição do uso de produtos contendo CFC, que aumentam a emissão de gás ozônio para a 

atmosfera. 

b) a retirada de catalisadores dos automóveis, que aumentam a emissão de gases poluentes, 

como o metano. 

c) a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, como o etanol. 

d) a redução na poluição de rios com produtos tóxicos de indústrias que aumentam a 

evaporação da água. 
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9. Sabemos que o ar atmosférico é uma mistura composta de diferentes tipos de gases, cujas 
concentrações podem ser alteradas por diversos fatores, tanto naturais como antrópicos.  

Um exemplo da ocorrência desses fatores é a: 

a) Respiração, que aumenta a quantidade de gás oxigênio na atmosfera.  

b) Combustão, que reduz a quantidade de gás oxigênio na atmosfera.  

c) Fotossíntese, que aumenta a quantidade de gás carbônico e vapor de água na atmosfera.  

d) Industrialização, que reduz a quantidade de gás carbônico e vapor de água na atmosfera.  

 

10. Durante uma aula de Ciências, uma turma debatia fenômenos naturais, como tsunamis, vulcões e 
terremotos. Algumas das afirmações dos estudantes são descritas a seguir. 

Estudante 1: No Brasil, embora não sejam frequentes, ocorrem tremores de baixa 

intensidade, porém muitos não são registrados ou nem mesmo são perceptíveis. Isso acontece 

por causa do posicionamento do Brasil na região central na placa Sul-americana. 

Estudante 2: Os tsunamis podem ser causados tanto por terremotos como por erupções 

vulcânicas que ocorrem em alto-mar, formando ondas gigantes, as quais alcançam a região 

costeira.  

Estudante 3: Terremotos, vulcões e tsunamis são fenômenos pouco frequentes no Brasil, 

devido à grande extensão territorial do país, o que lhe confere maior estabilidade.  

Estudante 4: Vulcões são mais frequentes em regiões centrais das placas tectônicas, uma 

vez que nesses locais existem falhas por onde o magma pode deixar o manto da Terra, alcançando 

a superfície. 

Formularam afirmações corretas apenas os estudantes:  

a) 1 e 2. 

b) 2 e 3. 

c) 3 e 4. 

d) 1 e 4. 


