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GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

1) O ar é formado por uma mistura de gases. A maior porção é do nitrogênio (78%), o oxigênio, 
que é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos e contribui com 21%, e outros gases 
(argônio, gás carbônico, neônio, hélio, metano, ozônio etc) completam a sua formação.  
 
2) D 
 
3) a) Esse experimento comprova a existência da pressão do ar. 
 
b) Isso ocorreu devido a diferença de pressão encontrada entre os hemisférios, menor no interior 
e maior no exterior. 
 
4) A 
 
5) a) As grandes massas de ar estão sujeitas à intensidade da pressão atmosférica. Geralmente o 
fluxo de ar se desloca de uma região de alta pressão atmosférica para uma de baixa pressão, em 
busca do equilíbrio. Esse movimento é o principal responsável pela formação dos ventos. 
 
b) Relevo e temperatura encontrada na superfície em relação à temperatura onde se formam os 
ventos na atmosfera. 
 
6)  
(     ) O ar não pode ser pesado, pois, não é composto por matéria. 
( X ) O ar apresenta elasticidade e pode voltar a ocupar o volume de origem após a retirada da 
compressão. 
(  X ) O ar ocupa lugar no espaço, pois, possui massa. 
(  X  ) O ar apresenta nitrogênio, oxigênio e outros gases na sua composição, bem como vapor da 
água. 
(     ) O ar não pode ser comprimido, ou seja, não pode ser armazenado em um local fechado, 
como o pneu de uma bicicleta, por exemplo. 
 
7) D 
 
8) C 
 
9) C e D 
 
10)  
 
( E ) A aerodinâmica não interfere em nada para que o avião realize o seu voo. 

( C ) Forças contrárias atuam sobre um mesmo corpo, sendo esse o princípio para que as asas de 

uma aeronave possam sustentar o seu peso e possibilitar o voo, por meio da força gravitacional e 

da força de sustentação. 

(  E ) O avião é projetado com motores fracos para que consiga vencer a resistência do ar. 

( E ) O ar que passa por cima das asas do avião possui menor velocidade e maior pressão do que 

o ar que passa por baixo das asas do avião. 
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( C ) O ar que passa por baixo das asas do avião possui menor velocidade e maior pressão do 

que o ar que passa por cima. 

11) São todos aqueles que derivados do petróleo, como a gasolina, o querosene e o óleo diesel. 
Esse tipo de combustível é formado pela decomposição da matéria orgânica, em um processo que 
leva milhares de anos para acontecer.  
 
12) Queima de combustíveis fósseis, indústrias, queima de lixo, queimadas e pecuária. 
 
13) A chuva ácida se forma quando compostos de enxofre e nitrogênio combinam-se com o vapor 
de água da atmosfera, formando substâncias ácidas, que podem se misturar à chuva.  
A chuva ácida pode interferir no ciclo de vida de animais (sapos), danificar monumentos e 
construções e prejudicar a saúde das pessoas (irritação das vias respiratórias). 
 
14) O ar quente é menos denso que o ar frio e sobe, o ar frio, por sua vez, é mais denso que o ar 
quente e desce. Essa característica permite a dispersão de poluentes presentes do ar, pois, são 
carregados com o ar quente que sobe e se afasta da superfície terrestre. A inversão térmica é um 
fenômeno que ocorre quando uma camada de ar quente se sobrepõe à camada de ar frio que fica 
mais próxima ao solo, impedindo que o ar se dissipe. Assim, os poluentes não se dispersam e 
ficam concentrados no ar que respiramos. 
 
15) a) O efeito estufa é um fenômeno natural e mantém uma temperatura adequada para que a 
vida prospere em nosso planeta. Ele ocorre em função da ação de uma camada de gases na 
atmosfera e que impede que parte dos raios infravermelhos escape e a temperatura de nosso 
planeta fique muito baixa. 
 
b) Os principais gases do efeito estufa são: gás carbônico, metano, clorofulorcarboneto (CFC). 
 
c) O aumento do efeito estufa desencadeia um outro fenômeno de desequilíbrio ambiental – o 
aquecimento global. 
 
16) a) A camada de ozônio protege a superfície do planeta do excesso de radiação ultravioleta do 
Sol. 
b) O CFC (clorofluorcarbono) foi um gás muito utilizado em vários países em sprays, aerossóis e 
geladeiras e foi o principal responsável pela destruição da camada de ozônio. 
 
17) 3, 1, 4, 2 
 
18) 1 e 4 
 
19)  

DOENÇA VÍRUS BACTÉRIA 

PNEUMONIA  X 

GRIPE X  

CAXUMBA X  

MENINGITE X X 

POLIOMELITE X  

TUBERCULOSE  X 

 
20) Lavar sempre as mãos, pois nelas os vírus e as bactérias podem ficar alojados. 



Ao espirrar ou tossir, utilizar sempre um lenço de papel ou cobrir a boca com uma das mãos, para 
evitar que os micro-organismos se espalhem pelo ar. 
Não utilizar objetos de uso pessoal de outras pessoas, como copo e garrafa. 
Manter janelas e portas abertas e evitar locais de aglomerações de pessoas. 


