
 

 

 

 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA _____2019___ 
 

 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: _3°__ 

Curso ______fundamental II________ -  Disciplina:  ___ciências________________ 
 

Série/Ano: _____6°______ 
 

Professor(a): Elaine T.Pelisson Alves 
 

  

 

OBJETIVO: Exercícios de fixação do conteúdo sobre poluição atmosférica , as principais atividades 

humanas poluidoras, cerrado e queimadas, consequências da poluição do ar , efeito estufa, conservação 

da qualidade do ar, os componentes do ar atmosférico e suas respectivas funções , a importãncia da 

respiração e do ar para a fotossíntese, o ar e o transporte de seres vivos, as camadas da atmosfera , as 

propriedades do ar e pressão atmosférica. 

 

 

CONTEÚDO SELECIONADO:  

Estudar livro 6 , capítulo 17 – cuidando do ar. 

Estudar livro 7 ,  capítulo 18 – páginas 96 até 108 características e propriedades do ar;  
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
ATIVIDADE INDIVIDUAL com valor 1.5 e VERIFICAÇÃO do conteúdo com valor 8.5  

ATIVIDADE INDIVIDUAL: o trabalho deve ser feito a caneta preta ou azul , evite rasuras , pesquise 

em seu livro as respostas. 

Entrega do trabalho   05  / 12 / 2019 ( entregar antes para correção ) 

Aplicação da prova    05      /12  /2019 
 

 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO: livro de estudo , provas e roteiro 

ENTREGAR AS VERIFICAÇÕES ASSINADAS 
 

 

 

 

 



 

Nome: Número: 

Turma: 

6º___ 

Professor (a): 

Elaine 
Data: 

05_/_12__/2019 

Disciplina –  

ciências 

Objetivo:Demonstrar conhecimentos sobre o conteúdo , cuidando do ar ,e características e 

importância do ar. 

Valor: 

1.5 

 

 

Nota: 

Atividade de recuperação de ciências – 3º trimestre 

Valor 0,10 cada questão 

A atividade deve ser feita a caneta preta ou azul 

Entregar até dia _05___/12/2019 

 

1) Quais as duas  principais atividades humanas causadoras da poluição do ar ? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
2) De onde vem a maior parte de geração de energia no mundo?  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
3) Sabemos que o efeito estufa é importante para manter a temperatura na Terra, Mas o que 

pode acontecer com a intensificação do efeito estufa?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

4) Atualmente existe um conjunto de leis ambientais que preveem medidas para conservação 

da qualidade do ar. Que medidas são essas?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 
 5)  o efeito estufa, assinale a alternativa correta.   

 a)  É o principal causador da inversão térmica durante o inverno. 

 b) É um fenômeno natural, intensificado pela liberação de gases na atmosfera pela atividade 

humana.  

c) É um fenômeno causado apenas por atividades humanas.  

d) É um desastre para o planeta e deve ser eliminado. 

e) Não há como reduzi-lo, pois é um fenômeno natural que garante a vida na Terra. 

 

 

 

 

 

 



 

6)Coloque Verdadeiro( V ) ou Falso ( F ) 

(       ) A poluição do ar é causada pelo lançamento de poluentes que alteram sua constituição e 

causam danos aos seres vivos.  

(         )A concentração de poluentes na atmosfera causa danos à saúde da população. 

(        ) Atualmente, as maiores fontes de energia do mundo são sustentáveis. 

(         ) O efeito estufa é intensificado pelas atividades humanas. 

(         ) O bioma caatinga é a região onde há mais incêndio na vegetação. 

 

7)Como podemos comprovar a existência do ar? 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 
8)O ar é uma mistura de substâncias importantes que participam de várias reações químicas na 

natureza e dentro dos organismos. Na ocorrência de queimadas, qual é o gás comburente, 

presente no ar, responsável por manter a chama?  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 
9)A pressão atmosférica não é igual em todas as localidades. Se formos para o alto de uma 

montanha e durante o trajeto e  medirmos essa pressão, observaremos que ela _____________à 

medida que nos distanciamos do nível do mar. Isso ocorre porque quanto mais ______estamos, 

________rarefeito é o ar. 

 

10)Algumas espécies de plantas dependem do ar para a realização de dois processos muito 

importantes para o seu ciclo de vida.Quais são esses processos? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 
11)O balonismo é um esporte aéreo muito comum em todo o mundo, no Brasil o esporte vem 

se tornando popular a partir dos anos 90. O balão é considerado uma aeronave assim como 

avião, helicópteros e outros. Explique como um balão consegue voar.(1,0)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

 



12)Cite duas propriedades do ar.  

1. Relacione as colunas 

( 1 ) Troposfera 

( 2 ) Estratosfera 

( 3 ) Mesosfera 

( 4 ) Termosfera 

( 5 ) Exosfera 

 

(         ) Camada mais externa da atmosfera.  

(         ) Camada importante para as telecomunicações. 

(         ) Camada em que se encontra a camada de ozônio. 

(         ) Camada intermediária da atmosfera. 

(        ) Camada onde ocorre a maior parte dos fenômenos meteorológicos 

 

13)Que gá os vegetais consomem durante a fotossíntese? E durante a sua respiração? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 
14)Por que os seres vivos realizam o processo chamado de respiração celular? .  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
15)Pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera num determinado ponto. É a força 

por unidade de área, exercida pelo ar contra uma superfície. Observe a localização das cidades 

acima e responda ao que se pede : 

 

Em que local ,representado na figura , a pressão  atmosférica é maior? Justifique   

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 


	Ciencias-6ano-Plano de Recuperação-3ºTrimestre
	Ciencias-6ano-Trabalho de Recuperação-3ºTrimestre

