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Gabarito – Ciências – Capítulo 3 – 5º Ano 

1. O nome deveria ser água. Afinal é composto por mais de 70% de água e sem ela não há 
vida. 

2. Desses 70%, a maior parte (90%) é de água salgada distribuída em mares e oceanos. 
Apenas 3% da água do planeta é doce. 

3. Nas geleiras. 

4. É a água que não vem de mares e oceanos e que está própria para ser consumida pelos 
humanos e animais por não ter microrganismos ou substâncias que fazem mal à saúde. 

5. No processo de dessalinização é retirado o excesso de sal da água, para torná-la adequada 
ao consumo dos seres vivos. 

6. Israel, Emirados Árabes, Estados Unidos (alguns estados). (sugestão) 

7. Devido às mudanças de temperatura, a água pode sofrer transformações e variar entre seus 
estados: sólido, físico e gasoso. 

8. Pode ser encontrada em forma líquida, gasosa ou sólida. 

 

9.  

 
 
 
 
 
 

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

 
11. O sol aquece o oceano. A água do oceano evapora e sobe para a atmosfera. O vapor de 

água esfria e se condensa, formando nuvens. Quando muita água se condensa, as gotas se 
tornam pesadas e caem no solo, nas formas de chuva ou neve. Parte da água da chuva 
passa pelo solo. O resto volta para o oceano por meio dos rios. 
 

12. Esse processo garante que a água permaneça na nossa vida de forma constante e 
renovável, preservando o equilíbrio do meio ambiente e dos seres vivos. 
 

13. Os rios voadores podem alimentar os reservatórios de água do Sudeste. 
 

14. a) A tensão superficial da água é a propriedade na qual as moléculas estão próximas umas 
das outras na sua superfície, como se formasse uma película de proteção. 
 

b) Empuxão é uma força que a água exerce, impulsionando para fora os corpos que estão 
dentro dela. 
 

c) A dissolução é a capacidade que a água tem de dissolver uma grande quantidade de 
substâncias, formando “soluções”, isso ocorre devido ao fato da água se unir a certas 
substâncias e permitir essa mistura. 

fusão 

 

vaporização 

 

condensação 

 

solidificação 

 


