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4º Ciências 1 5 

1. Leia o trecho da história em quadrinhos e responda às perguntas.  
 

                     
                                                                                                                                 Disponível em: https://tinyurl.com/y54x5zju (adaptado) 

 

a) Qual é o problema retratado na tirinha? 
 (    ) Uso de produtos tóxicos que poluem a água e o solo. 
 (    ) Fertilização das plantas. 
 (    ) Tratamento da água. 
 
b) Como os seres vivos podem ser afetados por esse problema? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
 

2. “...precisamos cuidar dos esgotos...” Qual o nome do local que é responsável pelo tratamento 
do esgoto? 

 ____________________________________________________________________________ 
 
3. Para que o esgoto não polua o solo e a água, ele precisa ser tratado antes de ser lançado ao 

meio ambiente. Descreva a finalidade desse tratamento? 

 ____________________________________________________________________________ 
 
4. A imagem a seguir faz referência a um preocupante problema do nosso planeta que está em          

destaque há algumas décadas. Cite o problema apresentado e descreva-o de forma resumida.      
 

 
Fonte:  www.fatosdesconhecidos.com.br/como-a-poluicao-esta-afetando-o-nosso-planeta/ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

https://tinyurl.com/y54x5zju
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 5. Atualmente, o lixo é problema mundial. Todos os dias, acumulamos toneladas de lixo que 
causam problemas a todos os seres vivos. Escreva atitudes que podemos ter para diminuir a 
quantidade de lixo. 

 ____________________________________________________________________________ 
 
6. Em cidades onde a coleta de lixo é organizada de modo a se reciclar o lixo, os cidadãos têm o 

costume de separar o lixo orgânico em sacolas plásticas apropriadas, evitando que o lixo 
orgânico se misture com os outros tipos de lixo. Defina o que é um lixo orgânico. 

 ____________________________________________________________________________ 
 
7. Analise a charge.  

 
                                        https://descomplica.com.br/artigo/quais-os-principais-impactos-urbanos-do-seculo-xxi 

 
a) Qual é o problema apresentado na charge acima?  

  (    )  Enchente          (    )  Queimada          (    )  Desmatamento 
 
 

b) “Sim, os nossos hábitos!” O que o homem quis dizer com essa fala? 
(    ) Que os maus hábitos do homem, como jogar lixo na rua, causam sérios problemas 

para a população de forma geral. 
(    ) Que a maioria das pessoas armazena e descarta o lixo de forma correta. 
(    ) Que eles precisam mudar os hábitos de leitura.  

 
8. Leia a notícia.  

O belo pôr do sol de Bauru pode indicar poluição no ar 
 

 
 

Em Bauru, encontramos, no entardecer, muitas vezes um pôr do sol em uma tonalidade rosa 
que, inclusive, é muito fotografada por seus moradores e visitantes. O que poucos sabem é que, na 
realidade, a mudança na coloração também pode indicar índices elevados de poluição: quanto 
mais rosa, avermelhado ou alaranjado – ou seja, quanto mais diferente do comum for a cor do 
entardecer ou do amanhecer, maior pode vir a ser a poluição no ar daquela região. 

 

Disponível em: http://www.impactounesp.com.br/2017/04/o-belo-por-do-sol-de-bauru-pode-indicar.html (adaptado). 
 

, 

http://www.impactounesp.com.br/2017/04/o-belo-por-do-sol-de-bauru-pode-indicar.html
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 a) De acordo com a notícia, o que a coloração rosa do céu de Bauru pode indicar? 

 ____________________________________________________________________________ 
 
b) Escreva dois exemplos de como o ar pode ser poluído.  

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 

c) Cite um exemplo de problema de saúde que pode afetar os seres vivos devido à poluição 
do ar.  

 ____________________________________________________________________________ 
 
9. A mineração é um conjunto de processos cujo objetivo é explorar e extrair minerais, 

encontrados na natureza. Em algumas situações, a extração e a separação de minerais 
produzem materiais tóxicos. Como são classificados esse tipo de material tóxico? 
( A ) Lixo. 
( B ) Rejeitos de minério.  
( C ) Reciclado. 
( D ) Lixo orgânico. 

 
 
10. Em novembro de 2015, ocorreu um dos maiores desastres ambientais do nosso país: o 

acidente em Mariana (MG). Sobre esse acidente, marque a alternativa correta. 
( A ) O acidente em Mariana ocorreu em virtude da liberação de uma grande quantidade de 

petróleo no mar, o que causou a morte de várias espécies. 
( B ) O acidente em Mariana ocorreu porque vários produtos radioativos foram liberados no 

local sem a devida proteção. 
( C ) O acidente em Mariana refere-se ao desmatamento de uma grande área de floresta nesse 

local, o que causou a morte de várias espécies. 
( D ) O acidente em Mariana ocorreu em razão do rompimento de uma barragem de rejeitos de 

mineração. 

https://www.infoescola.com/economia/mineracao/

