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1. Responda às questões a seguir. 
 

a) Para que uma fruta seja cultivada ou produto seja produzido, usamos vários recursos 
ambientais. Escreva um nome de um recurso ambiental, utilizado na fabricação do lápis 
grafite? (p. 86) 

 __________________________________________________________________________ 
 

b) Por que devemos utilizar os recursos ambientais de forma consciente? 

 __________________________________________________________________________ 

 

2. Observe a imagem a seguir e responda às questões. (pp. 86 e 87) 

 
 

 A principal fonte de energia elétrica utilizada no nosso país são as usinas hidrelétricas, que 
aproveitam a água como recurso. Mesmo a água sendo um recurso natural renovável, por 
que devemos preservá-la? (p. 87) 

 __________________________________________________________________________ 

 

 O que são recursos não renováveis? Dê um exemplo. (p. 86) 

 __________________________________________________________________________ 

 

3. A energia eólica utiliza a energia presente no movimento das massas de ar, ou seja, do vento. 
Qual é a estrutura que transforma a energia eólica em energia elétrica? (p. 87) 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Leia                                             Uso consciente dos recursos ambientais 

    Você sabia que, para nos alimentar, assim como para construir 
móveis, por exemplo, utilizamos recursos presentes no meio 
ambiente? 

     No planeta Terra, há uma grande quantidade desses recursos, 
porém, alguns podem diminuir ou desaparecer. Por isso, 
precisamos refletir sobre o consumo consciente deles. 
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Fonte: http://blog.qualidadesimples.com.br/2012/12/09/como- 

http://blog.qualidadesimples.com.br/2012/12/09/como-
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 4. A forma mais comum de obter energia térmica é por meio da queima de algum combustível. O 
que é combustível? (p. 88) 

 ____________________________________________________________________________ 

 

5. A imagem a seguir mostra que as placas solares são alternativas renováveis, já que o seu uso 
proporciona vários benefícios econômicos e ambientais. Qual a importância das placas solares 
para o meio ambiente? (p. 87)                

          

 

                 

 ____________________________________________________________________________ 

 

6. Observe a charge e responda à pergunta. 

 
       Fonte: https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/01c0f956-d0 

             

 

 

   

 

 Quais medidas podemos adotar para reduzir o uso dos combustíveis fósseis? (p. 89) 

 __________________________________________________________________________ 

 

7. Embora os combustíveis fósseis sejam importantes para a sociedade mundial atual, a sua 
utilização traz prejuízos para o meio ambiente. Escreva um desses prejuízos. (p. 90) 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

Fonte: https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/envo/noticia/2019/05/13/energia-solar-residencial 

     A poluição do ar, nos grandes centros urbanos, provocada por produtos resultantes da 

queima de combustíveis fósseis, por resíduos químicos, pelo esgoto industrial e doméstico 

e por outros fatores resultantes do progresso tecnológico, contribui, consequentemente, 

para o desequilíbrio ecológico. 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/01c0f956-d0
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/envo/noticia/2019/05/13/energia-solar-residencial
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 8. Ao longo do tempo, o ser humano descobriu várias formas de utilizar a energia térmica. Dê dois 
exemplos de combustíveis utilizados na fabricação de energia térmica. (p. 88) 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Marque a resposta correta. 

 

9. O ser humano passou a usar, de forma mais intensa, o carvão mineral como combustível. Em 
qual século isso aconteceu? (p. 89) 

( A ) No século XV. 

( B ) No século XIII. 

( C ) No século XVII. 

( D ) No século XX. 

 

10. Um fenômeno natural e benéfico, responsável por manter a Terra aquecida, favorecendo, 
assim, a existência de vida no planeta, é chamado de: (p. 91) 

( A ) efeito estufa. 

( B ) atmosfera. 

( C ) ondas curtas. 

( D ) ondas longas. 

 


