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5º Ciências 1 3 

Leia o trecho a seguir e responda à questão 1. 
 

“ASSIM DEVE SER CHAMADO NOSSA CASA COMUM” 
 

“Com todo respeito a quem batizou nosso Planeta de nome Terra, 
entendemos que em tal época não havia a clareza do que já temos hoje do nosso 

corpo planetário, cuja composição é de mais de 70% de água. Sabemos da 
importância do elemento terra, mas sem água ele não será fértil, sem o sol (fogo) 
que vem de fora daqui não fazem as plantas realizarem a fotossíntese e sem o ar 

não podem polinizar, mas sem água não há vida.” 
 

1. Segundo o trecho, por que o nosso planeta não deveria ser chamado de planeta Terra? 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Desses 70% de água do nosso planeta, como a água está distribuída? 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Onde está concentrada a grande parte da água doce? 

 ____________________________________________________________________________ 
 

4. O que significa água potável? 

 ____________________________________________________________________________ 

 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 5 e 6. 
 

“Atualmente, são vários os países que realizam a dessalinização para a produção de água 
potável. É o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, cujo processo dá conta de cerca de 70% de 
toda a água doce consumida no país. Outros países que também adotam essa estratégia são 
Israel, Emirados Árabes, vários estados dos Estados Unidos, Kwait, Japão, Austrália, Argélia, entre 
outros. No Brasil, nove estados também já apresentam regiões que contam com essa técnica para 
a geração de água potável.” 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/dessalinizacaoagua.htm 

 

5. Há alguns países que, pela falta de água doce, utiliza o processo de dessalinização para a 
produção da água potável. Explique este processo. 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Escreva o nome de três países que utilizam este processo de dessalinização. 

 ____________________________________________________________________________ 

 

7. A água muda de estado, mas ela continua sendo água. Explique esta afirmativa. 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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 8. Em quais formas (estado), podemos encontrar a água no ambiente? 

 ____________________________________________________________________________ 

 
9. Observe as imagens, nomeie cada processo que está ocorrendo. 

 
https://atividadespedagogicas.net/2018/04/atividades-de-ciencias-estados-fisicos-da-agua-para-o-1o-ano.html 

 
10. Numere de acordo com a mudança do estado da água: 

( A ) Fusão 
( B ) Vaporização 
( C ) Solidificação 
( D ) Condensação 

 
 (    ) O espelho do banheiro fica embaçado, após um banho com água quente. 
 (    ) Ao destampar a panela de arroz, cai água da parte interna da tampa. 
 (    ) Os cubos de gelo se derretem na limonada.  
 (    ) As forminhas, cheias de água, ficam com gelo, após algum tempo no congelador. 
 

 
Observe a imagem a seguir e responda às questões 12 e 13. 

 
 

11. Descreva como ocorre o ciclo da água. 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 12. Explique a importância do Ciclo da água para o nosso planeta. 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Observe a imagem a seguir e responda à questão 14. 
 

 
https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/ 

 
 
13. A imagem acima explica o caminho dos rios voadores. Explique a importância desse fenômeno 

para a região Sudeste. 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 14. A água é fundamental para vida do planeta e ela apresenta algumas características que a 
diferencia dos outros materiais. Relacione a imagem, nomeando a característica e explique. 

 

a)  
https://www.colaweb.com/biologia/propriedades-da-agua 

 

b)  
https://slideplayer.com.br/slide/56512878/ 

 

c)  
https://www.google.com/search?q=dissolu%C3%A7%C3%A3o+da+%C3%A1gua&rlz=1C1NHXL_pt-brBR695BR695&sxsrf=ALeKk020Zb1T2L 

Ncc5ngTOkMxy68vCu_0w:1585144256338&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiw-8PC4rXoAhW4HrkGHfbvDzQQ_AUoAXoECA0QAw& 
biw=1151&bih=907#imgrc=CKej2Ws3EBfRXM 


