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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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Composição do ar 

Habilidade 
(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e 
discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente que o gás X é o nitrogênio, presente em 
maior quantidade no ar, e que o gás Y é o oxigênio. 
b) O estudante cita corretamente um fenômeno que altera a quantidade de gás 
oxigênio no ar, por exemplo, a respiração, a combustão, a fotossíntese, etc. A 
respiração, por exemplo, altera a quantidade de gás oxigênio do ar porque utiliza 
esse gás durante o processo respiratório. 

50% 
O estudante identifica corretamente os gases X e Y, ou cita e explica um exemplo de 
fenômeno que altera a quantidade de gás oxigênio no ar. 

0% 
O estudante identifica equivocadamente os gases X e Y e não cita nem explica um 
exemplo de fenômeno que não altera a quantidade de gás oxigênio no ar. 
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada apresentam dificuldade em 
reconhecer quais são os principais gases que compõem o ar e os fatores que alteram sua 
composição. Solicite que pesquisem a variação da concentração do gás carbônico, do ozônio 
e do metano na atmosfera do nosso planeta nas últimas décadas do século XX. Em seguida, 
promova um debate a fim de possibilitar que os estudantes discutam quais fenômenos 
naturais e/ou antrópicos influenciaram a alteração da concentração desses gases 
atmosféricos.  
Alguns sites que podem ser utilizados para obter mais informações para o debate e para 
guiar os estudantes, enriquecendo a discussão:  
- https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2013/artigos/as-alteracoes-climaticas-
e-o-ar 
- http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar 
- https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122066/1/09-ar.pdf 
- https://www.ecycle.com.br/2949-poluicao-do-ar-atmosferica 
- https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/qual-o-impacto-da-poluicao-do-ar-na-saude 
Acesso em: set. 2018. 

 

  

https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2013/artigos/as-alteracoes-climaticas-e-o-ar
https://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2013/artigos/as-alteracoes-climaticas-e-o-ar
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/122066/1/09-ar.pdf
https://www.ecycle.com.br/2949-poluicao-do-ar-atmosferica
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/qual-o-impacto-da-poluicao-do-ar-na-saude
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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? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Camada de ozônio 

Habilidade 
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando 
os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas 
individuais e coletivas para sua preservação. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 5 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente que o gás é o ozônio e explica corretamente 
que a camada de ozônio presente na estratosfera é importante para reter parte da 
radiação ultravioleta, impedindo que esses raios cheguem à superfície da Terra. 
b) O estudante explica corretamente que os gases clorofluorcarbono (CFCs), 
amplamente emitidos no passado pela indústria, danificam a camada de ozônio, 
reduzindo a sua espessura. 

50% 

O estudante identifica que o gás é o ozônio e explica apenas que a camada de 
ozônio presente na estratosfera é importante, pois retém parte da radiação 
ultravioleta, impedindo que esses raios cheguem diretamente à superfície da Terra, 
ou explica apenas que os gases clorofluorcarbono (CFCs) danificam a camada de 
ozônio, reduzindo a sua espessura. 

0% 
O estudante não identifica o gás representado, explica equivocadamente a 
importância da presença do ozônio na estratosfera e não explica como a poluição 
decorrente da industrialização afeta a camada de ozônio.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não compreendem o processo de 
formação do gás ozônio nem a importância da camada de ozônio para a vida na Terra. 
Solicite que pesquisem a importância da camada de ozônio para a manutenção da vida no 
planeta e os fatores que afetam sua presença na atmosfera. Em seguida, proponha a 
formação de grupos de cinco estudantes para que possam discutir o tema e definir quais 
ações individuais e coletivas podem ser realizadas com vistas a promover a preservação da 
camada de ozônio. Solicite que sistematizem o resultado dessa discussão, escrevendo quais 
ações seriam as mais eficazes para essa finalidade. 
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Efeito estufa 

Habilidade 

(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o 
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu 
aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e 
selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 6 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante identifica corretamente que os dois principais gases que 
intensificam o efeito estufa são o gás carbônico e o gás metano. 
b) O estudante cita corretamente uma atividade que contribui para o aumento da 
concentração de gás carbônico (aumento da queima de combustíveis fósseis, 
desmatamento, etc.) e de gás metano (produção e transporte de gás natural, 
criação de gado, etc.).  

50% 
O estudante identifica apenas os principais gases que intensificam o efeito estufa, 
ou cita apenas atividades que contribuem para o aumento da concentração deles 
na atmosfera.  

0% 
O estudante identifica equivocadamente os principais gases que intensificam o 
efeito estufa e não cita exemplos de atividades que contribuem para o aumento da 
concentração do gás carbônico e do gás metano na atmosfera. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não identificam os principais gases 
relacionados à intensificação do efeito estufa nem as atividades antrópicas que contribuem 
para o aumento da concentração deles na atmosfera. Organize-os em grupos e proponha 
que pesquisem a respeito do processo natural do efeito estufa, qual é sua importância para 
a vida na Terra e quais fatores contribuem para sua intensificação. Em seguida, solicite que 
cada grupo entreviste pessoas da comunidade do entorno da escola perguntando sobre 
atitudes individuais e coletivas que podem ser tomadas para minimizar o agravamento do 
efeito estufa. Discuta com os estudantes as opiniões que foram obtidas nas entrevistas e 
avalie com eles quais são pertinentes ou não. Por fim, proponha que cada grupo elabore 
uma cartilha com base no que foi discutido sobre o assunto. 
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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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis) 

Habilidade 
(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e 
justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas 
tectônicas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante explica corretamente que os terremotos são fenômenos naturais 
oriundos da alteração nas placas tectônicas. As camadas de rocha da litosfera são 
pressionadas umas contra as outras, até o ponto em que não resistem mais à 
pressão e ocorre uma ruptura, gerando grande deslocamento de rochas. 
b) O estudante explica corretamente que terremotos de magnitude mais elevada, 
como o descrito na manchete, são raros no Brasil porque nosso território se 
encontra distante das bordas da placa tectônica na qual está inserida, onde os 
terremotos são mais intensos e frequentes.  

50% 
O estudante explica corretamente apenas como ocorre esse fenômeno natural ou 
apenas a rara ocorrência de terremotos de magnitude mais elevada no Brasil em 
razão de o país ocupar uma posição distante das bordas das placas tectônicas. 

0% 
O estudante explica equivocadamente como ocorre esse fenômeno natural e não 
explica a rara ocorrência de terremotos de magnitude mais elevada no Brasil em 
razão de o país ocupar uma posição distante das bordas das placas tectônicas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não compreendem como os terremotos 
ocorrem e quais fatores contribuem para que esses fenômenos raramente aconteçam no 
Brasil. Proponha aos estudantes que pesquisem a respeito da incidência de terremotos no 
Brasil e nos outros países da América do Sul. Utilize um mapa para mostrar a América do Sul 
inserida na placa tectônica Sul-americana e as placas tectônicas limítrofes a ela. Incentive os 
estudantes a mostrar no mapa quais países da América do Sul apresentam maior e menor 
incidência de terremotos. Por fim, discuta com a turma a relação entre a posição de cada país 
na placa Sul-americana e a maior ou menor incidência de terremotos neles. 

 

  

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

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Placas tectônicas e deriva continental 

Habilidade 
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva 
dos continentes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 

100% 

O estudante explica corretamente que, de acordo com a teoria da deriva 
continental, a semelhança entre a costa da América do Sul e da África pode ser 
explicada pelo fato de que essa porção do continente americano e o africano 
estiveram unidos no passado, quando havia um continente único, denominado 
Pangeia. Como decorrência do movimento das placas tectônicas, os continentes 
foram se afastando até ocupar as posições atuais.  

50% 
O estudante indica apenas que existiu um supercontinente denominado Pangeia ou 
explica apenas que, em função do movimento das placas tectônicas, foram 
formados os atuais continentes.  

0% 
Os estudantes explicam equivocadamente o motivo da semelhança entre as costas 
da América do Sul e da África. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não compreendem a semelhança do 
formato entre as costas brasileira e africana como resultado do movimento das placas 
tectônicas. Convide-os a formar grupos e forneça um mapa-múndi para cada grupo. Solicite 
que eles recortem os continentes atuais e, de posse desses recortes, tentem montar os 
continentes do passado: Gondwana e Laurásia e, em seguida, a Pangeia. Durante a atividade, 
discuta com a turma conceitos relacionados aos movimentos das placas tectônicas e as 
consequências deles para a configuração atual dos continentes. Recomendamos o site a 
seguir, que apresenta alguns vídeos sobre esse assunto: 
<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9758> 
(acesso: set. 2018). Se houver disponibilidade, os vídeos podem ser exibidos para os 
estudantes, enriquecendo o conhecimento deles. 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9758
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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? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Placas tectônicas e deriva continental 

Habilidade 
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva 
dos continentes. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 

100% 

a) O estudante relaciona corretamente a evidência paleontológica com a teoria da 
tectônica de placas, segundo a qual uma porção do continente americano (América 
do Sul) e o africano estiveram unidos no passado. 
b) O estudante indica corretamente que as rochas de regiões complementares dos 
continentes apresentam origem, estrutura e idade semelhantes, evidenciando a 
teoria da deriva continental. 

50% 
O estudante relaciona apenas a evidência paleontológica observada pelos 
pesquisadores com a teoria da deriva continental ou indica apenas que as rochas 
evidenciam que os continentes estiveram unidos no passado.  

0% 
O estudante relaciona equivocadamente a evidência paleontológica observada 
pelos pesquisadores com a teoria da tectônica de placas e não indica que as rochas 
evidenciam que os continentes estiveram unidos no passado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar 
o planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não compreendem as diferentes 
evidências de que os continentes estiveram unidos no passado. Solicite que pesquisem a respeito 
das evidências paleontológicas e geológicas que justificam a semelhança existente entre o 
formato das costas brasileira e africana. Se possivel, realize uma leitura coletiva do seguinte texto: 
<http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2093> (acesso em: 
set. 2018). Comente os principais pontos do texto e esclareça as dúvidas dos estudantes. 

  

http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2093
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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 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Camada de ozônio 

Habilidade 
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando 
os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas 
individuais e coletivas para sua preservação. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 5 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta sequência não compreende que a segunda afirmativa 
está correta.  

b 

O estudante que seleciona esta sequência não compreende que a primeira afirmativa está 
correta; que a terceira afirmativa está incorreta, pois a poluição industrial contribuiu para a 
redução da camada de ozônio, em virtude da emissão de CFCs; que a quarta afirmativa está 
correta; e que a quinta afirmativa está incorreta, visto que a redução da espessura na 
camada de ozônio tem como consequência menor retenção da radiação ultravioleta e que 
isso é observado na Antártida, e não próximo do Equador. 
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c 

O estudante que seleciona esta sequência não compreende que a segunda afirmativa 
está correta; que a terceira afirmativa está incorreta, pois a poluição industrial 
contribuiu para a redução da espessura da camada de ozônio, em virtude da emissão 
de CFCs; que a quarta afirmativa está correta; e que a quinta afirmativa está incorreta, 
já que a redução da espessura da camada de ozônio tem como consequência menor 
retenção da radiação e é mais observada na Antártida, e não no Equador. 

d 

O estudante que seleciona esta sequência compreende que a primeira, a segunda e a 
quarta afirmativas estão corretas e que a terceira e a quinta afirmativas estão incorretas, 
pois a poluição industrial contribuiu para a redução da espessura da camada de ozônio em 
virtude da emissão de CFCs, e o adelgaçamento na camada de ozônio, mais observado na 
Antártida, tem como consequência menor retenção da radiação.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não compreendem a importância da camada 
de ozônio e como o processo de industrialização afeta sua preservação. Proponha que pesquisem a 
importância da camada de ozônio para a manutenção da vida na Terra e os fatores que afetam sua 
presença na atmosfera. Em seguida, organize a turma em grupos e solicite que discutam quais ações 
individuais e coletivas podem ser realizadas para promover a preservação da camada de ozônio. 
Solicite que cada grupo elabore uma reportagem (na forma escrita, em uma página, ou em um vídeo 
curto com duração em torno de dois minutos, se possível) abordando o que foi discutido acerca 
desse tema. As reportagens produzidas pelos grupos devem ser apresentadas em classe para que 
todos troquem ideias sobre o assunto.  
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Efeito estufa 

Habilidade 

(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o 
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu 
aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e 
selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a proibição do uso de 
produtos contendo CFC contribui para diminuir os danos à camada de ozônio, e não 
para controlar a intensificação do efeito estufa.  

b 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a retirada de catalisadores 
dos automóveis contribui para a intensificação do efeito estufa, e não para sua redução.  

c 
O estudante compreende que a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis 
renováveis contribui para reduzir a emissão de gás carbônico para a atmosfera e, 
assim, controlar a intensificação do efeito estufa.  

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o aumento na evaporação 
de água contribui para a intensificação do efeito estufa, uma vez que o vapor de água 
também é um componente que colabora para a ocorrência desse fenômeno.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não identificam os principais gases 
relacionados à intensificação do efeito estufa e quais atividades antrópicas contribuem para o 
aumento da concentração deles na atmosfera. Proponha que formem grupos e pesquisem a 
respeito do mecanismo natural do efeito estufa, qual é a importância desse fenômeno para a vida 
na Terra e quais ações praticadas pelos seres humanos contribuem para sua intensificação.  
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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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Composição do ar 

Habilidade 
(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e 
discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 6 

Justificativas 

a 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que o gás oxigênio é 
consumido na respiração, o que diminui a quantidade desse gás na atmosfera.  

b 
O estudante compreende que a combustão utiliza o gás oxigênio como comburente, o 
que diminui sua quantidade na atmosfera. 

c 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que a fotossíntese, 
durante o dia, consome gás carbônico e água, o que reduz a quantidade dessas 
substâncias na atmosfera. 

d 
O estudante que seleciona esta alternativa não compreende que as atividades nos setores 
produtivos, como a indústria, utilizam a combustão em alguns processos, liberando gás 
carbônico e água, o que aumenta a quantidade dessas substâncias na atmosfera. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não compreendem quais são os 
principais gases que compõem o ar e os fatores que alteram sua composição. Leve para a 
sala de aula duas velas e um recipiente transparente. Em seguida, acenda as duas velas e 
tampe uma delas com o recipiente (atenção: realize esse experimento com os estudantes 
sentados e peça que apenas observem o que está acontecendo; ao final, apague a vela e 
guarde-a em local seguro). Instigue a turma a propor hipóteses para explicar o motivo de a 
vela que foi encoberta com o recipiente ter apagado e a outra ter permanecido acesa, 
considerando a composição do ar e o modo como a combustão altera essa composição. Por 
fim, solicite que deem exemplos de fenômenos naturais ou antrópicos que alteram a 
composição do ar e as consequências dessas alterações para os seres vivos.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 7º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis) 

Habilidade 
(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e 
justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas 
tectônicas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 7 

Justificativas 

a 

O estudante que seleciona esta opção compreende que as afirmações dos estudantes 1 e 
2 estão corretas e que as afirmações dos estudantes 3 e 4 estão incorretas, pois a rara 
ocorrência de terremotos, vulcões e tsunamis no Brasil se deve à localização do país no 
centro de uma placa tectônica, e não à sua extensão. Além disso, vulcões são mais 
frequentes nas regiões limítrofes entre as placas tectônicas, e não nas regiões centrais.  

b 

O estudante que seleciona esta opção não compreende que a afirmação do estudante 
3 está incorreta, uma vez que a rara ocorrência de terremotos, vulcões e tsunamis no 
Brasil se deve à localização do país no centro de uma placa tectônica, e não à sua 
extensão. 

c 

O estudante que seleciona esta opção não compreende que as afirmações dos 
estudantes 3 e 4 estão incorretas, pois a rara ocorrência de terremotos, vulcões e 
tsunamis no Brasil se deve à localização do país no centro de uma placa tectônica, e 
não à sua extensão. Além disso, vulcões são mais frequentes nas regiões limítrofes 
entre as placas tectônicas, e não nas regiões centrais.  
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d 
O estudante que seleciona esta opção não compreende que a afirmação do estudante 4 
está incorreta, visto que os vulcões são mais frequentes nas regiões limítrofes entre as 
placas tectônicas, e não nas regiões centrais. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com 
base nos resultados 

Os estudantes que respondem de maneira equivocada não compreendem a ocorrência de 
fenômenos naturais como terremotos, vulcões e tsunamis nem sabem justificar a rara 
ocorrência deles no Brasil. Organize-os em grupos e solicite que pesquisem um país ou uma 
região onde vulcões, terremotos e tsunamis são mais frequentes. Proponha que organizem 
uma apresentação curta, com cerca de cinco minutos de duração, utilizando um mapa-
múndi para localizar a região e citando quais fenômenos costumam ocorrer ali e com que 
frequência. Além disso, oriente-os a relacionar a localização no mapa com a presença das 
placas tectônicas. Solicite que cada grupo exponha seu trabalho e, ao final, esclareça 
eventuais dúvidas. 

 


