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01. Assinale as alternativas corretas.  

a) As nuvens são feitas de vapor de água. 
b) A maior parte da água do planeta é salgada. 
c) A maior parte de água doce do planeta encontra-se no estado líquido. 
d) O ciclo da água é movido pela energia solar. 
e) Parte da água da chuva se infiltra nos solos e forma os lençóis freáticos. 
f) A maior parte da evaporação da água ocorre sobre os continentes. 
g) As plantas participam do ciclo da água por meio da transpiração.    

 
02. Dizemos que um rio tem água doce. Ela é doce mesmo? O que queremos dizer com a expressão “água 

doce”?   
 
03. Todos nós reconhecemos que a água desempenha papel fundamental na vida humana. Ela está presente 

nos alimentos e no nosso corpo, além de dissolver a maior parte das substâncias e ser indispensável nas 
tarefas diárias. Na figura seguinte estão exemplificados vários usos da água no nosso dia a dia.  

 

 
In: Ciências: Nosso Ambiente. Marques e Porto. Editora Scipione. 

 
Dentre as medidas abaixo, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Lavar as mãos antes das refeições previne contra a dengue. 
b) Tomar banho diariamente ajuda na higiene e previne várias doenças. 
c) Deixar juntar água parada ajuda a combater a dengue. 
d) Comer frutas e verduras sem lavar ajuda a eliminar os agrotóxicos. 
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04. Observe a gravura. 

 
https://blogspot.com/2015/08/avaliacao-bimestral-de-ciências6-ano.html. Acessado em 09/02/2020 

 
Descreva de forma resumida o ciclo hidrológico. 

 
05. Escreva sobre a importância do tratamento da água. Relacionando os benefícios deste tratamento para os 

seres vivos e para o meio ambiente.  
 
06. Você e seu irmão tomaram chuva quando vinham da escola. Em casa, os dois trocaram de roupa. Seu 

irmão esqueceu a roupa molhada num canto do quarto dele. Você estendeu a roupa no varal do quintal, 
onde bate muito sol. Qual das roupas secou mais depressa: a sua ou do seu irmão? Por quê?  

 
07. A água é um elemento de fundamental importância para a vida de todas as espécies da natureza. Quais as 

principais contribuições da água para o ser humano? 
 
08. Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, duas de cada três pessoas viverão 

situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. 
Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, 
seria: 
a) desenvolver processos de reutilização da água. 
b) explorar leitos de água subterrânea. 
c) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. 
d) captar águas pluviais. 
e) importar água doce de outros estados. 

 
09. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns 

especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é 
investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. 
 

A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água: 
I. Contaminação de lençóis freáticos. 
II. Diminuição da umidade do solo. 
III. Enchentes e inundações. 
 

Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações I, II e III são, respectivamente: 
a) uso de fertilizantes e aterros sanitários / lançamento de gases poluentes / canalização de córregos e rios. 
b) lançamento de gases poluentes / lançamento de lixo nas ruas / construção de aterros sanitários. 
c) uso de fertilizantes e aterros sanitários / desmatamento/impermeabilização do solo urbano. 
d) lançamento de lixo nas ruas / uso de fertilizantes / construção de aterros sanitários. 
e) construção de barragens / uso de fertilizantes / construção de aterros sanitários. 
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10. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia 
ser motivada por: 
a) reduzida área de solos agricultáveis. 
b) ausência de reservas de águas subterrâneas. 
c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. 
d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. 
e) degradação dos mananciais e desperdício no consumo. 

 
Gabarito 
 
01. Resposta: Estão corretas as alternativas a, b, d, e, g. 

Estão erradas as alternativas c e f. 
 

02. Não a água doce não é doce, porem usamos esta nomenclatura para que seja diferenciado a ausência da 
presença do sal. Então na verdade, água doce não quer dizer "água com açúcar" e sim, a água potável. 
Ela não é doce. A água dos rios e lagos é chamada de “doce” para se diferenciar da água salgada do mar. 
 

03. Estão corretas as alternativas b.  
Estão erradas as alternativas a, c,d.  
 

04. O calor irradiado pelo sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos ocorrendo o fenômeno da 
Evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, 
à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. 

 
05. Daí a importância da preservação dos mananciais e tratamento da água para que possa ser consumida, 

sem apresentar riscos à saúde, ou seja, tornar-se potável, a água tem que ser tratada, limpa. Esta água é 
conduzida, através das adutoras de água bruta, até as estações de tratamento de água, também chamadas 
ETAs. A água é utilizada como solvente universal, por isso a continuação do tratamento deste recurso.   

 
06. A roupa que secou mais rápido foi a do irmão que colocou a roupa no varal, visto que neste ambiente a 

roupa estava tendo total contado com o sol, ou seja, recebeu o calor, que fez com que a aula liquida muda-
se de estado físico, liquido para gasoso. 

 
07. A água é um elemento essencial para a manutenção da vida: cerca de 80% do nosso organismo é 

composto por água; ela é responsável pelo transporte de nutrientes em nosso organismo; é um regulador 
de temperatura corporal; auxilia na eliminação de substâncias tóxicas durante o metabolismo; participa de 
todas as reações químicas no organismo humano; ela participa de todos os processos fisiológicos de 
digestão, absorção assimilação e de excreção; auxilia na prevenção de doenças (cálculo renal, infecção 
urinária, etc.), ou seja, a água é vida. 

 
08.  

a) Verdadeiro – Numa perspectiva global, a reutilização de água seria a alternativa mais adequada para 
prevenir a escassez desse recurso. Essa atitude aliada à redução do desperdício, eliminação da 
poluição dos cursos d’água e desenvolvimento de projetos para uma melhor distribuição de água, 
poderá proporcionar água de boa qualidade para grande parte da população. 

b) Falso – Esse é um processo pode gerar custos elevados em determinadas regiões, sendo, portanto, 
inviável. Outro aspecto negativo dessa alternativa é que a retirada de água subterrânea em grandes 
quantidades desencadeia um desequilíbrio no ciclo natural da água. 

c) Falso – Essa medida não prevenira a escassez de água, pois irá causar uma exploração exagerada em 
alguns cursos d’água. 

d) Falso – A captação de águas pluviais (água da chuva) é uma boa alternativa no processo de 
preservação da água, no entanto, a questão solicita uma alternativa que possa ser estabelecida em 
âmbito global, e em algumas regiões essa medida não seria eficaz, pois existem lugares no planeta 
que apresentam índices pluviométricos baixíssimos. 

e) Falso – Essa medida não contribuirá para a preservação da água do planeta, visto que irá gerar um 
fluxo de retirada de água muito grande de alguns rios. 

 
09.  

a) Falso – A utilização de fertilizantes e os aterros sanitários são grandes responsáveis pela contaminação 
do lençol freático (água subterrânea); no processo de canalização dos córregos e rios, há a retirada da 
mata ciliar, esse fato prejudica a infiltração da água no solo, tornado o local propício para inundações; 
No entanto, o lançamento de gases poluentes não altera a umidade do solo. 

b) Falso – O lançamento de gases poluentes não contamina o lençol freático; o lixo depositado na rua não 
diminui a umidade do solo; a construção de aterros sanitários não influencia de forma significativa nas 
enchentes e inundações. 
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c) Verdadeiro – A utilização de fertilizantes e os aterros sanitários são grandes responsáveis pela 
contaminação do lençol freático (água subterrânea), pois os líquidos gerados por eles infiltram no solo, 
alterando a composição química da água subterrânea; o desmatamento está diretamente ligado à 
diminuição da umidade do solo, esse processo retira a mata que armazena água; as enchentes e 
inundações são causadas em decorrência da impermeabilização do solo, que impossibilita a infiltração 
da água no solo. 

d) Falso – O lançamento de lixo nas ruas pode contaminar as águas subterrâneas através do líquido 
gerado por ele no processo de decomposição, podendo atingir o lençol freático; o uso de fertilizantes 
não altera a umidade do solo; os aterros sanitários não são os principais responsáveis pelas enchentes 
e inundações. 

e) Falso – A construção de barragens não modifica de forma significativa os lençóis freáticos; o uso de 
fertilizantes não diminui a umidade do solo; os aterros sanitários não são os principais responsáveis 
pelas enchentes e inundações. 

 
10.  

a) Falso – A redução de áreas agricultáveis não irá interferir na disponibilidade de água no país. 
b) Falso – As águas subterrâneas não se esgotarão, pois elas são parte integrante do ciclo natural das 

águas. 
c) Falso – As grandes bacias hidrográficas e os maiores rios não serão escassos, pois a quantidade de 

água existentes nesses cursos d’água é enorme. Pode haver a redução de seu volume. 
d) Falso – O país possui muitas reservas de água doce, portanto, não há necessidade de desanilizar a 

água do mar. 
e) Verdadeiro – Uma crise de água em território brasileiro pode ser desencadeada pela intensa 

degradação dos mananciais, diminuindo seu volume e comprometendo a sua qualidade. Outro aspecto 
que pode contribuir para esse fato é o desperdício, pois o uso exagerado e desnecessário desse 
recurso natural tem como consequência uma diminuição no volume dos cursos d’água. 

 
 
 
 
 


