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4º Ciências 1 4 

 Aproveite o período que está em casa para intensificar seus estudos. Faça isso através da 
Eureka (Localizada no Portal SAS) e aulas online.  

 
1. Há materiais no nosso dia a dia que, ao passar por algum fenômeno químico, são 

transformados em outra substância. Marque a alternativa que caracterize uma transformação 
como essa. (p.65) 

 ( A ) Gelo quando derrete. 
 ( B ) Papel queimado. 
 ( C ) A formação da chuva. 
 ( D ) O vapor que sai dos rios para a formação de nuvens. 
 
2. A luz é um agente capaz de transformar quimicamente vários materiais presentes no nosso dia 

a dia. Marque a seguir a situação em que a luz foi o agente transformador. (p. 67) 
 ( A ) Aquecimento do açúcar, transformando-o em caramelo. 
 ( B ) Aquecimento ao rubro de um fósforo, acontecendo uma reação química. 
 ( C ) Alteração da cor de uma solução de sulfato de cobre, ao se colocar pregos de ferro. 
 ( D ) Alteração da cor das folhas de árvores, de verde para amarela, com o passar do tempo. 
 
3. Quando ganhamos uma barra de chocolate e permanecemos com ela durante algum tempo em 

nossas mãos, ela derrete. Por que isso acontece? (p.65) 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
4. Leia o texto e responda às perguntas. 
 
 Ao visitar a praia durante o dia, percebemos que a temperatura da água é menor que a 

temperatura da areia. A quantidade de energia necessária para aquecer a areia é menor e, por 
isso, ela aquece mais rápido. (p.62) 

 
   SILVA JÚNIOR, Joab Silas da. Calor específico. Disponível em:  https://mundoeducacao.bol.uol.com.br. Acesso em: 12 jul. 2018. (adaptado) 

 
 a) O que é mais quente durante o dia, a areia ou a água? 
  ________________________________________________________________________ 
 
 b) Durante a noite, a areia é quente? 
  ________________________________________________________________________ 
 
Leia o texto e responda às perguntas. 
       

CARRO DE COR CLARA PODE SER MAIS ECONÔMICO, APONTA PESQUISA 
 
Segundo uma pesquisa, carros de cor mais clara refletem mais luz do sol e absorvem menos calor. 
Já os carros mais escuros refletem menos luz do sol e absorvem mais o calor. 
 

REDAÇÃO GALILEU. Carro de cor clara pode ser mais econômico, aponta pesquisa.  
http://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 12 jul. 2018. (adaptado)  
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 5. De acordo com o texto, qual carro dos carros a seguir vai ficar mais quente em um dia 
ensolarado? E qual ficará mais frio? (p.67) 

 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
Texto I 
 
 
 

O aquecimento global é uma das consequências das alterações 
climáticas ocorridas no planeta. A temperatura média anual está 
aumentando em proporções preocupantes. A elevação das 
temperaturas é detectada nos oceanos e na atmosfera, o que 
provoca um desequilíbrio ambiental, afetando vidas aquáticas e 
terrestres. 

 
 
 
 
6. De acordo com o texto I e a charge acima, o que podemos afirmar? (p.60) 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
7. Defina o que é umidade. (p.66) 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
8. Diferencie transformação reversível de transformação irreversível. (p.65) 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
9. Nos trilhos das linhas ferroviárias, existem espaços vazios entre as barras de ferro. Como 

esses espaços vazios são chamados? (p.64) 
 ___________________________________________________________________________ 
 
10. Com base no que você estudou, existem fenômenos químicos reversíveis (transformações que 

podem voltar ao seu estado inicial) e fenômenos químicos irreversíveis (transformações que 
não voltam ao seu estado inicial). Analise os fenômenos a seguir, assinalando R quando forem 
reversíveis e I quando forem irreversíveis. (p.65) 

 (    ) Cozinhar uma batata. 
 (    ) Barra de ferro aquecida até o ferro derreter. 
 (    ) Congelamento da água (gelo). 
 (    ) Evaporação de um perfume. 
 


