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Avaliação de ciências – Recursos naturais 

 

1. Explique o que são recursos naturais? 

R.: Recursos naturais são as matérias primas que podemos encontrar na natureza. 

 

2. Explique o que são recursos renováveis? 

R.: Recursos renováveis são aqueles, que como o nome já diz, conseguem se renovar, como por 

exemplo a água. 

 

3. Explique o que são recursos não-renováveis? 

R.: Recursos não renováveis são aqueles que tem uma quantidade limitada para ser utilizada, 

como por exemplo o petróleo. 

 

4. Cite 3 exemplos de recursos naturais renováveis e recursos naturais não-renováveis. 

 Renovável: 

R.: água,  luz solar, ar, etc. 

 Não – renovável: 

R.: petróleo, ouro, gás natural, etc. 

 

5. Complete com V(verdadeiro) ou F (falso):              

(   v  ) Vento é ar em movimento. 

(   f  ) Os seres humanos conseguem viver sem ar. 

(   v  ) Existe ar em todos os lugares. 

(   v  ) O ar puro não tem cheiro, cor ou sabor. 

 

6. Existem objetos que precisam estar cheios de ar para que funcionem. Cite cinco deles:  

R.: Pneu, bexiga, balão de ar quente, ar condicionado, catavento, moinho de vento, biruta, barco 

a vela, bola, etc. 
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7. Leia o texto a seguir: 

         

  Em Cubatão (SP), há muitos anos, a fumaça das chaminés das fábricas vem incomodando 

os moradores. Todos reclamam que os olhos ardem, muitos já tiveram problemas respiratórios e 

sentem a garganta irritada. Além disso, a poluição do ar já causou sérios problemas ao meio 

ambiente, como o desabamento de partes da Serra do Mar, próximo à cidade industrial, deixando 

marcas no ambiente local. 

Samuel Murgel. Ecologia da cidade. Adaptação. 

  

a) O que está causando a poluição do ar, em Cubatão? 

R.: O que causa a poluição do ar em Cubatão é a fumaça que sai das chaminés das fábricas. 

 

b) Cite dois problemas que a poluição do ar traz para a saúde. 

R.: Garganta irritada, olhos ardendo e problemas respiratórios, são alguns dos problemas de 

saúde causados pela poluição do ar. 

 

                

 


