
 

 

Profº: Carlos Eduardo 
Série: 2º Ano 

Frente C 
Conteúdo: Módulos C01 e C02 

 
01. A água é um recurso natural indispensável. O que ela pode significar para o ser humano? 
 
02. Leia o fragmento da canção abaixo. 

Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 

         Terra! Planeta Água... (2x) 
Guilherme Arantes 

A Terra pode ser considerada um Planeta Água? Fundamente sua resposta. 
 
03. Destaque a importância do processo químico denominado degaseificação. 
 
04. Explique como ocorre o ciclo hidrológico. 
 
05. Observe a imagem abaixo. 

 
Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/04/interna_gerais,1126103/inundacao-deixa-moradores-

ilhados-em-rio-pomba.shtml 
Quais são as causas da imagem representada? 

 
06. Descreva a variação de umidade existente nas zonas térmicas. 
 
07. A variação de consumo de água nos setores da economia pode indicar um maior ou menor 

desenvolvimento de um país? 
 
08. O que significa o termo estresse hídrico? Quais suas as suas consequências? 
 
09. A geopolítica das águas tem sido fundamental para a sobrevivência de muitas nações. Justifique essa 

afirmação. 
 
10. Quais são os países mais ricos e mais pobres em água? Indique os seus respectivos continentes. 
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Gabarito 
 
01. A água é sinônimo de vida, poder, lazer, transporte, riquezas, saúde, desenvolvimento econômico e social. 
 
02. Fisicamente a Terra é coberta por uma grande proporção de água (Planeta Água). Mas a maior parte dessa 

água é considerada água salgada. Apenas a água disponível no interior do continente é considerada doce. 
Mas mesmo assim grande parte da pouca água doce está contaminada, no subsolo ou nas calotas polares.  

 
03. Um processo natural realizado no Planeta Terra em seu primórdio (início). Ocorreu a partir do aquecimento 

e depois resfriamento da Terra possibilitando a condensação e consequentemente precipitações 
(surgimento, desenvolvimento da vida). 

 
04. O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, refere-se ao movimento contínuo que a 

água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, 
hidrosfera, litosfera e biosfera. 
Processos: evaporação/transpiração, condensação e precipitações. 

 
05. Um dos principais motivos é a compactação do solo (excesso de asfalto, calçadas, e consequente falta de 

cobertura vegetal), excesso de chuvas nesse período, relevo mais inclinado. 
 
06. Elevada precipitação : zona Equatorial (zona de convergência intertropical).  

Baixa precipitação : Áridas (quentes e frias). 
Precipitação bem distribuída: zona temperada (frente polar). 
Maior evaporação: Regiões tropicais e parte da zona temperada (vizinha da tropical). 

 
07. Sim. Os países mais desenvolvidos possuem maiores concentrações de consumo de água no setor 

secundário (industriais). Já nos países subdesenvolvidos, o maior consumo de água está concentrado no 
setor primário (agropecuária). 

 
08. O estresse hídrico, também chamado de escassez hídrica física, é um termo utilizado para designar uma 

situação em que a demanda por água é maior do que a sua disponibilidade e capacidade de renovação em 
uma determinada localidade. Países localizados na Ásia e África sofrem com a fome, miséria e conflitos. 

 
09. A geopolítica das águas ocorre por vários motivos. Muitas nações utilizam desse meio para conseguir obter 

ou defender áreas ricas em água.  
Fatores causadores dessa postura: 
 Distribuição espacial desigual (pouca disponibilidade); 
 A riqueza de água é fundamental para à sobrevivência e desenvolvimento de uma sociedade; 
 Os rios internacionais são responsáveis por diversos conflitos no mundo; 
 A água se tornou cada vez mais escassa, por isso que comumente muitos conflitos no mundo se 

agravaram (desperdício, poluição, mercantilização) e outros. 
 
10.  

Mais ricos: 
• 1º Brasil (5, 6 bi m 3 )- América 
• 2º Rússia (4,3 bi m 3 )- Ásia 
• 2º Canadá (2,85 bi m 3 )- América 
• Eua ( 2,81 bi m 3 ) América 
• China (2,8  bi m 3 )- Ásia 
 
Mais pobres: 
• 1º Bahrein- Ásia 
• 2º  Qatar- Ásia 
• 3º  Kuwait- Ásia 
• 4º  Líbano- Ásia 
• 5º  Djibout- África 

 


