
 

 

 

 

RECUPERAÇÃO DO 3º BIMESTRE – CIÊNCIAS 
Professora Cristiane Carvalho          ANO: 6ºEM 

 
 

GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

1) a) Os seres humanos eram caçadores-coletores, ou seja, viviam de acordo com o que 
encontravam facilmente na natureza, principalmente da coleta de frutos, raízes e outros vegetais, 
além da caça de animais selvagens. 
 
b) O estilo caçador-coletor de viver exige que a tribo ou povo seja nômade porque eles precisam 
sempre estar procurando seu alimento em áreas que possam lhes oferecer frutos, raízes e 
animais para serem caçados. 
 
c) Porque com o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos precisavam cultivar a terra, 
cuidar de suas plantações e colher o que plantaram. Além disso, precisavam proteger seu 
território.   
 
d) Provavelmente, as primeiras plantas a serem cultivadas pelo ser humano foram os grãos: trigo 
e milho. 
 
2) a) Vários problemas ambientais podem ser causados devido a grande produção de alimentos 
como: o desmatamento, a erosão do solo, as queimadas, a infertilidade do solo, a contaminação 
do solo e de corpos d’água (como lagos e rios) por agrotóxicos e fertilizantes, a desertificação... 
 
b) Agricultura sustentável é uma maneira de produzir alimentos menos agressiva para o meio 
ambiente. Ela deve garantir, às gerações futuras, a capacidade de suprir as necessidades de 
produção e qualidade de vida no planeta. 
 
3) Os solos férteis são úmidos, possuem bom arejamento, apresentam areia, argila e silte na 
proporção ideal, são ricos em matéria orgânica e minerais e em geral, apresentam uma coloração 
marrom-escura ou avermelhada. 
 
 
4) E 
 
5) a) A irrigação é a técnica utilizada na agricultura para garantir a umidade do solo em períodos 
mais secos. A drenagem é a técnica utilizada para a retirada do excesso de água no solo 
encharcado. 
 
b) Rotação de culturas é a técnica utilizada na agricultura em que, em uma mesma área de 
plantio, ocorre o rodízio entre as variedades dos vegetais cultivados. 
 
c) A rotação de culturas proporciona a reposição de forma eficaz dos nutrientes retirados do solo 
por algumas espécies vegetais que foram cultivadas, protegendo-o da ação das chuvas, evitando 
a erosão. 
 
6) A utilização constante de uma mesma área para o plantio de alimentos pode levar o solo a se 
tornar pobre na quantidade de nutrientes disponíveis para as plantas ali cultivadas. Explique de 
que forma a adubação pode ajudar a resolver esse problema. 
 
7) O, M, V, O, M, V, M 
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8) A adubação orgânica e a adubação verde possuem características da agricultura sustentável, 
pois, auxiliam o processo de fertilização do solo sem causar danos ao meio ambiente. O adubo 
mineral é retirado de minas ou jazidas ricas em determinados minerais como fósforo, potássio, 
magnésio e depois é processado pelas indústrias químicas. A adubação mineral em excesso pode 
causar danos ao meio ambiente, pois, os sais minerais podem contaminar o solo e se for 
carregado por águas de chuvas podem contaminar também rios e lagos próximos à plantação.  
 
9) a) A pecuária ou criação de gado pode causar muito prejuízo ao solo como o desmatamento 
para fazer pastagens, perda de fertilidade do solo, erosão, a compactação do solo pelo 
pisoteamento do gado. 
 
b) Os agrotóxicos alteram o equilíbrio do solo e da água, contaminando-os, afetando os animais e 
outros seres vivos terrestres e aquáticos por meio das cadeias alimentares. 
 
c) A mineração pode causar a degradação do solo, a alteração do relevo, a contaminação de rios, 
lagos e de águas subterrâneas, e pode causar a morte de seres vivos que habitam os locais em 
que a atividade é exercida. 
 
10) As grandes cidades vêm sofrendo com o problema das enchentes devido a dois problemas: a 
pavimentação do solo, tornando-o incapaz de absorver naturalmente a água de chuva e o 
descarte de lixo nas ruas, que impede o escoamento das águas pelos bueiros.  
 
11)  

CARACTERÍSTICAS SÓLIDO LÍQUIDO GASOSO 

FORMA  
Definida 
 

 
Variável 

 
Variável 

VOLUME  
Definido 
 
 

 
Definido 

 
Variável 

MOVIMENTO DAS 
MOLÉCULAS 

 
Moléculas fortemente 
unidas 
 
 

 
Moléculas possuem 
alguma liberdade 

 
Moléculas apresentam 
muito movimento 

 
12)  

Nome do fenômeno Estado físico da água Estado físico da água 

De Para 

FUSÃO Sólido Líquido 

VAPORIZAÇÃO Líquido Gasoso 

LIQUEFAÇÃO 

(condensação) 

Gasoso Líquido 

SOLIDIFICAÇÃO Líquido Sólido 

SUBLIMAÇÃO Gasoso/sólido Sólido/gasoso 

 
13) C 
 



14) C 
 
15) Apesar de nosso planeta possuir uma enorme quantidade de água, as fontes naturais de água 
próprias para o consumo são poucas e estão distribuídas de modo irregular sobre o planeta. Isso 
contribui para que alguns locais tenham muito recurso hídrico, enquanto em outros, essa 
disponibilidade é insuficiente. 
 
16) O ciclo da água na natureza depende da ação de três fenômenos principais: evaporação, 
precipitação e infiltração. 
Parte da água que se encontra no estado líquido (rios, lagos, oceanos, solo, corpo dos animais e 
plantas etc), pela ação do calor do Sol, passa para o estado gasoso, virando vapor d’água que se 
concentra na atmosfera. 
Esse vapor d’água passa pelo processo de condensação e se transforma em gotas d’água 
(gasoso para o líquido), possibilitando a precipitação em forma de chuva, orvalho, granizo ou 
neve.  
A água que é precipitada sobre a terra escoa para as áreas mais baixas do relevo, alimentando 
rios, mares e outros cursos da água. Ela pode ainda penetrar nas fendas e aberturas localizadas 
no solo, favorecendo a acumulação de água no subsolo. 
 
17) Animais participam do ciclo hidrológico por meio da evaporação de água eliminada no suor, 
urina, fezes, respiração. As plantas contribuem por meio do processo de evapotranspiração.  
 
18) D 
 
19) a) Um objeto boia quando o seu peso é menor que o empuxo. E afunda quando o seu peso é 
maior que o empuxo. 
 
b) A 
 
20) Quando as plantas absorvem água pelas suas raízes, elas trazem a água que está no solo 
para o seu corpo, e um pouco dessa água é perdida por transpiração - semelhantemente a 
quando suamos. Assim, essa água é lançada para o ar, mantendo-o mais úmido e fresco, 
processo conhecido por evapotranspiração. 

 


