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3º Ciências 1 2 

 Leia o texto a seguir:  

PERIGO DENTRO DE CASA 

 

A pressão sonora é um grande problema de saúde auditiva, por isso os pais precisam 

ter cuidado redobrado para evitar que as crianças sejam afetadas diretamente pelo excesso de 

níveis de pressão sonora.  

Às vezes, a própria rotina da casa pode ser prejudicial para a audição infantil.  Um 

hábito comum em lares, mas que deve ser evitado, é usar aparelhos de som e televisores com 

volume alto. Também não é recomendado deixar crianças muito tempo próximas a aparelhos 

domésticos, como secador de cabelo, aspirador de pó e liquidificador.  Até o mesmo objeto de 

distração, como um brinquedo que emite sons acima do aceitável, é um fator que pode 

contribuir com a perda auditiva. 
 

TERRA. Perigos para a saúde auditiva das crianças. Disponível em: <1TTPS://www.terra.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2018. (adaptado) 

 

1. Qual parte do corpo nos permite perceber os sons do ambiente? 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Os seres humanos possuem cinco sentidos: visão, audição, gustação, olfação e tato. Qual 

sentido está sendo falado no texto acima?  

____________________________________________________________________________ 

 

3. Como os pais podem impedir que as crianças sofram danos auditivos?  

___________________________________________________________________________ 

 

4. A audição é muito importante para que as crianças desenvolvam a comunicação oral. Para 

saber se um recém-nascido tem problemas auditivos e garantir que ele receba, desde cedo, 

o tratamento adequado, qual teste é feito ainda no hospital em que o bebê nasceu?  

 ___________________________________________________________________________ 

 

5. Alguns eletrodomésticos podem causar danos auditivos devido ao intenso barulho que 

produz. Assinale qual eletrodoméstico que pode apresentar perigo para a audição, pelo 

barulho intenso. 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 2   -   DISCIPLINA: CIÊNCIAS   -   TURMA: 3º ANO 

 6. Marque as alternativas que provocam mais poluição sonora. 

(   ) Show de rock. 

(   ) Ir a uma biblioteca. 

(   ) Decolagem de um avião. 

(   ) Construção de um prédio. 

(   ) Toque do celular. 

(   ) Liquidificador ligado. 

(   ) Britadeira durante uma construção. 

(   ) Conversar com um amigo. 

 

7. Observe a imagem e responda: 

 
 

a) Qual é o risco de ouvir músicas muito altas no fone de ouvido? 
___________________________________________________________________________ 
 

8. Em muitas fábricas e indústrias, há ruídos intensos e contínuos. O funcionário dessa empresa 
está usando um protetor auricular. 

 
 

a) Para que serve o protetor que o funcionário dessa empresa está usando? 
___________________________________________________________________________ 

 
9. Podemos perceber diferentes sons no ambiente. Quais sons você é capaz de fazer?  

____________________________________________________________________________ 

 
10. Alguns animais também produzem sons. Escolha um animal, escreva o nome e a vocalização 

dele. 
______________________________________________________________________________ 


