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Exercícios – Propriedades do ar – 6° ano 

 
 
1) O ar é uma mistura de substâncias importantes que participam de várias reações 
químicas na natureza e dentro dos organismos. Na ocorrência de queimadas, qual é 
o gás comburente, presente no ar, responsável por manter a chama? 
a) Nitrogênio. 
b) Oxigênio. 
c) Hélio. 
d) Hidrogênio 
 
2) Os organismos, tanto vegetais, quanto animais, quando respiram, consomem: 
a) Oxigênio. 
b) Gás carbônico. 
c) Nitrogênio. 
d) Outros gases. 
 
3) O experimento, abaixo, mostra que, ao se tampar a ponta da seringa e empurrar 
o êmbolo, o ar que existe dentro da seringa passa a ocupar menos espaço, 
provocando uma diminuição da distância entre as moléculas de gases. 

 
Qual propriedade do ar pode ser demonstrada com esse experimento? 
a) Compressibilidade. 
b) Divisibilidade. 
c) Elasticidade. 
d) Expansibilidade. 
 
4) Sem ar, não há vida no planeta, pois todos os seres vivos necessitam do ar para 
sobreviver. A Terra precisa do efeito estufa. Sobre o efeito estufa, podemos dizer 
que é: 
a) a mesma coisa que camada de ozônio. 
b) um fenômeno global do aumento da temperatura do planeta. 
c) um fenômeno natural que mantém parte do calor na Terra.  
d) o aumento da quantidade de ar. 
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5) Relacione as colunas, identificando corretamente os termos indicados. Os itens da 
coluna 1 podem se repetir! 
Coluna 1 
I) Combustível. 
II) Combustão. 
III) Comburente. 
Coluna 2 
(   ) Parafina. 
(   ) Carvão vegetal. 
(   ) Oxigênio. 
(   ) Fumaça. 
(   ) Gás natural. 
 
6) Marque a alternativa que indica corretamente o nome do fenômeno que acontece 
como resultado da interação de óxidos com o vapor d'água presente na atmosfera. 
a) Efeito estufa. 
b) Aquecimento global. 
c) Inversão térmica. 
d) Chuva ácida. 
 
7) Cruzadinha: 
1- Camada de gases que envolve a Terra. 
2- Gás componente da atmosfera primitiva. 
3- Camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre. 
4- Um dos gases presentes na atmosfera primitiva. 
5- Gás eliminado pela fotossíntese e utilizado na respiração dos seres vivos. 
6- Camada da atmosfera composta principalmente por gás ozônio. 
7- Poluente que destrói a camada de ozônio. 
8- Camada da atmosfera que se caracteriza por apresentar baixíssimas temperaturas. 
9- Ondas fundamentais para a comunicação localizadas na ionosfera. 
10- Nome dado ao criador de gado, que também contribui para a alteração da atmosfera. 
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8) Observe a figura: 

 
 
Onde a pressão atmosférica é maior? 
a) A (Nível do mar). 
b) B (México). 
c) C (Monte Everest). 
d) É igual em A, B, C. 
 
9) Considere a figura abaixo: 

 
 
A figura simboliza um fenômeno que tem sido analisado por um grande número de 
cientistas, os quais argumentam que esse fenômeno tem provocado, dentre outros. 
a) a elevação da temperatura média do planeta. 
b) o aumento do índice do uso da energia solar. 
c) a diminuição do buraco da camada de ozônio. 
d) a elevação do número de habitantes da Terra. 
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10) No caça-palavras a seguir há oito palavras relacionadas à importância do ar 
para a vida na Terra. Descubra-as. 

 
Usando as palavras encontradas, complete o texto a seguir: 
"Um dos temas estudados em __________________ é a relação de ________________ 
que existe entre os seres vivos. Os ______________________, por exemplo, absorvem 
__________________ e ____________________, produzindo seu ________________ e 
liberando o __________________ de que os ___________________ tanto precisam". 
 
 
 
 
Gabarito 
1. b 
2. a 
3. a 
4. c 
5. I, I, III, II e I. 
6. d 
7. 1- atmosfera, 2- amônia, 3- troposfera, 4- metano, 5- oxigênio, 6- estratosfera, 7- CFC, 

8- mesosfera, 9- rádio, 10- pecuarista. 
8. a 
9. a 
10. Em ordem no texto: ecologia, dependência, vegetais, luz, gás carbônico, alimento, 

oxigênio, animais. 


