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CIÊNCIAS 
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6º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 

1) O Solo solo desempenha funções diversificadas e fundamentais como 

as seguintes, exceto: 

a) base de fixação e nutrição da vida vegetal; 

b) fonte essencial para produção de alimentos e matérias-primas; 

c) fonte de recurso, armazenamento de combustíveis fósseis e receptor de 

resíduos; 

d) não está incluído nos ciclos de energia dos ecossistemas; 

 

2) A formação dos solos é um processo muito lento, tem uma longa 

duração e segue diversas etapas. Assinale a alternativa ERRADA 

A) Da rocha mãe surge à superfície da Terra. 

b) Os fatores externos, como o vento, a água, a temperatura e os seres vivos, vão 

desgastando a rocha, provocando a sua fragmentação e alteração química. 

c) Não há Circulação de nutrientes no Solo somente nas raízes das plantas. 

d) No processo de formação dos solos, temperatura e precipitação influenciam na 

desagregação da rocha; 

 

3) Não é um elemento constitutivo do solo: 

a)matéria mineral (areia, calcário, argila),  

b) matéria orgânica (húmus, restos de plantas e animais),  

c) ar e água. 

d) Ozônio  

 

4) Sobre a ação do intemperismo no solo é INCORRETO afirmar que: 

a) O intemperismo físico tem na mudança de temperatura  o principal fenômeno 

que atua desgastando as rochas. 

b) O intemperismo biológico tem como agente principal a água com grande 

concentração de gás carbônico, alto teor de ácido húmico que acaba por dissolver 

os vegetais.  

c) O intemperismo biológico é  um fenômeno que acontece pela ação de seres 

vivos como bactérias que vivem nas rochas  

d) O intemperismo biológico também ocorre pela ação de raízes de plantas que 

podem vir a penetrar nas rochas causando fraturas.  
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