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ATIVIDADES 
CIÊNCIAS 7° ano 

 
 

 
 
 
Atividade 1. Comprovando a existência do ar. 
 
Leia os textos da página 24 e 25 e realize com sua família as experiências a seguir 
para comprovar que a atmosfera é composta por matéria (o ar). 
 
Experimento 1: 
 
O ar ocupa espaço 
 
OBJETIVO: Demonstrar que os gases ocupam espaço. 
 
MATERIAIS: Vinagre, bicarbonato de sódio, bexiga, colher de sopa, funil, garrafa pet. 
 
PROCEDIMENTOS:  

1. Despeje vinagre na garrafa pet até atingir ¼ do seu volume. 
2. Com auxílio do funil, adicione uma colher de sopa de bicarbonato de sódio 

dentro da bexiga e, em seguida, encaixe o bico da bexiga no bico da garrafa, 
deixando a bexiga pendurada por fora da garrafa. 

3. Segure a extremidade da bexiga que está presa à garrafa e levante a bexiga 
permitindo que o bicarbonato de sódio entre em contato com o vinagre. 

 
Gostou do experimento? Agora escreva um texto contando o que você observou 
durante o experimento e quais resultados obteve. Quais conclusões podemos tirar 
com essa experiência? 
 
 
VOLTEMOS AO LIVRO... 
 
Agora que você fez a experiência, leia os textos das páginas 26 e 27, conheça alguns 
gases da atmosfera para responder o que se pede: 
 
Responda às questões de 1 a 6 da página 32. (PENSE E RESOLVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PIRAJÁ DA SILVA 
 

ANO/TURMA:   ________       Turno: ____________ 
 

Professor(a): Eric Machado 
 

Educando(a):_______________________________________________ 

“Investir em conhecimentos rende sempre melhores juros” (Benjamin Franklin) 



Atividade 2. Efeito estufa. 
 
Leia os textos das páginas 28 e 29e depois realize o experimento a seguir: 
 
Experimento 2:  
 
Efeito estufa 
 
OBJETIVO: Demonstrar o efeito estufa construindo uma pequena estufa com materiais 
de fácil acesso. 
 
MATERIAIS: uma caixa de sapatos ou algo similar, papel alumínio, dois copos 
plásticos, água, tesoura, filme plástico.  
 
PROCEDIMENTOS: 

1. Forre o interior da caixa com papel alumínio e coloque um dos copos com água 
dentro da caixa. 

2. Tampe a caixa com filme plástico e coloque o segundo copo, com a mesma 
quantidade de água, e a caixa sob a luz de uma lâmpada ou sob a luz do sol. 

3. Espere cerca de 20 minutos e coloque o dedo na água do copo que estava 
dentro da estufa e compare com a temperatura da água que estava fora da 
estufa. 

 
Gostou do experimento? Então escreva um texto contando como foi sua experiência e 
tente explicar por que você obteve esses resultados. O que pode ter acontecido de 
diferente entre água de dentro da estufa e a de fora? 
 
 
VOLTEMOS... 
 
Agora que você fez o experimento e leu as páginas 28 e 29, pesquise sobre o que é 
efeito estufa, quais suas implicações para o meio ambiente global e como esse 
fenômeno afeta nossa vida cotidiana, combinado? A pesquisa pode ser na internet ou 
em outras fontes como livros e jornais. Fique à vontade. 
 
Para fechar o capítulo, resolva as questões da página 33, seção SÍNTESE, questões 
de 1 a 3 e tem um experimento simples sobre a existência do ar, também com 
atividades. Tente realizar o experimento e resolva as questões. 
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