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Gabarito – Ciências – Capítulo 3 – 3º Ano 

 

1. Pessoal. Ex Ler um livro; Jogar videogame. 

2. O olho. 

(Desenho pessoal.) 
 
3. Pessoal. 

Ex: Para que possamos ver o que sairá na selfie. 
 
4. Estrela 

Ex A lâmpada. 
Não, é uma fonte luminosa artificial, criada pelo homem. 
 

5.  
a) Porque contêm mercúrio, metal altamente tóxico que traz sérios riscos para o meio 

ambiente e para a saúde dos seres vivos. 
 
b) Sim. “Precisam ser armazenadas com cuidados especiais e enviadas para local de 

descontaminação. Depois reaproveitadas sem danos ao ambiente.” 
 
c) O consumidor devolve no local onde comprou, pois o comerciante é responsável pela 

destinação adequada. 
 
6. Quando Mariana levantar a mão esquerda, sua imagem no espelho estará levantando a mão 

direita. 

 
 
7.  

 
 
Na figura à esquerda, a luz atravessa com facilidade o meio, logo trata-se de um meio 
transparente. Na figura do meio, percebe-se uma imagem pouco nítida, indicando que houve uma 
passagem de luz, porém não tão "fácil" como nos meios transparentes, portanto, trata-se de um 
meio translúcido. Por último, na figura à direita, não é possível observar a imagem, já que não há 
passagem da luz, trata-se, portanto, de um meio opaco. 

( 1 ) ( 2 ) 
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8. RESPOSTA CORRETA: D 
A madeira impede a passagem da luz, sendo o material opaco ideal para o estúdio de 
fotografia de Carlos. 
Nos meios opacos, diferente do que ocorre nos meios transparentes, a luz não consegue se 
propagar. Esses meios absorvem e refletem essa luz, a luz absorvida é transformada em 
outras formas de energia, ou seja, nos meios opacos a luz não consegue atravessar. 

 
9. Pessoal. Sugestão de resposta:  

Meios opacos: madeira, papelão, pedra, parede, cimento, tijolo. 
Meios transparentes: água, lente, copo, janela (de vidro). 

 
10.  

a) A pupila fica menor em ambientes bem iluminados. 
b) A pupila fica maior em ambientes pouco iluminados. 

 
11. Pessoal. Ex: Não esfregar os olhos; Fazer uma boa higiene nos olhos. 


