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Atividades Complementares: Folhas 

Seguir as instruções conforme solicitado no vídeo. 
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5º ANO A (Português): http://meet.google.com/yuv-sbgz-kez   

 

5º ANO B (Ciên/Hist/Geo): http://meet.google.com/oww-grod-djd 

 

5º ANO C (Matemática): http://meet.google.com/hge-yniw-oec  
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Por que a água do mar é salgada? 

Você sabe por que a água do mar é salgada? A “culpa” é dos rios e do índice de evaporação 

dos oceanos. Saiba mais: 

Ir à praia e tomar banho de mar é uma das melhores coisas dessa vida, não é mesmo? Pois é. 

O ruim é quando, sem querer, acabamos sentido o gosto da água, que é muito ruim e tem um forte 

gosto de sal! 

Mas por que a água do mar é salgada? E de onde vem o sal do mar? 

Ao contrário do que muita gente pensa, o sal não “surge” no mar, ele encontra-se presente nas 

rochas. Por isso, quando a água do próprio mar desgasta as rochas litorâneas, elas vão se 

fragmentando e se dividindo em pequenas partículas, incluindo os sais minerais que se encontram 

nelas. Já ouviram falar da expressão “água mole, pedra dura, tanto bate até que fura”? 

Mas os maiores responsáveis pela salinidade da água mar são os rios. Apesar de a água deles 

não ser salgada, eles são os que mais desgastam as rochas e retiram delas os seus sais minerais, 

depositando tudo nos oceanos. Afinal, a imensa maioria dos rios existentes no planeta deságua em 

algum mar. Com o calor, a água dos oceanos vai lentamente evaporando, ao passo que o sal não 

evapora e permanece lá. 

Alguns estudos científicos calculam que, a cada ano, mais de dois milhões de toneladas de sal 

dos mais diversos tipos são depositados no mar pelos rios. E o sal de cozinha, conhecido também como 

cloreto de sódio, é o que se encontra em maior quantidade, existindo alguns outros tipos, como o 

carbonato de cálcio e o cloreto de magnésio. 

No entanto, ter sal na água não é um privilégio dos mares e oceanos. Os lagos também podem 

ser salgados. Aliás, a água mais salgada do mundo é justamente a de um lago, que, no entanto, recebe 

o nome de “mar” ou, mais precisamente, Mar Morto, que é abastecido pelo Rio Jordão. 

O Mar Morto é tão salgado que nenhum ser vivo pode viver nele, exceto um tipo muito específico 

de bactéria. Além disso, a grande presença de sal faz com que as suas águas fiquem muito densas, 

permitindo que qualquer pessoa fique boiando nele com grande facilidade! Mas, cuidado! Não tente 

beber a água do mar, pois, além de sal, ela possui um grande número de outras substâncias que 

podem fazer mal à saúde. Portanto, se você ingeri-la, poderá ter sérios problemas.  

 

Atividades 

1) De acordo com o texto, o sal de cozinha recebe outro nome. Que nome ele recebe? 

2) Que nome recebe o lago de água mais salgada do mundo? E esse lago é abastecido por qual rio? 

3) Leia a frase: “Nenhum ser vivo, exceto um tipo de bactéria, conseguem viver nesse mar.“ Justifique 

essa afirmação do texto. 

4) Por qual motivo não podemos beber a água do mar?  

 

https://escolakids.uol.com.br/a-importancia-dos-sais-minerais.htm
https://escolakids.uol.com.br/qual-a-diferenca-entre-mar-e-oceano.htm
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Atividades de Revisão 

Leia com atenção ao poema. 

 

POEMA: A POESIA É UMA PULGA 

A poesia é uma pulga,    nas palavras se balançam 

coça ,coça, me chateia,    fala, fala, não se cala, 

entrou por dentro da meia,   a poesia é uma pulga, 

saiu por fora da orelha,   de pular não tem receio, 

faz zumbido de abelha,   adora pular na escola... 

     mexe ,mexe, não se cansa,  Só na hora do recreio! 

Sylvia Orthof 

1) Todos os verbos sublinhados no poema indicam: 

a) estado             b) ação               c) fenômeno da natureza 

 

2) No verso “A poesia é uma pulga”, o que o verbo ser indica? Marque a resposta correta. 

      a) estado             b) ação              c) fenômeno da natureza 

 

3) Assinale a alternativa onde o verbo destacado indica estado. 

     a) O povo todo correu para lá, com enxadas, foices, pedaços de pau. 

     b) Os amigos estavam preocupados. 

     c) Comprei uma bicicleta linda. 

     d) Achei um lápis azul. 

 

4) Assinale a frase com verbo que indica ação. 

     a) Minha mãe parece muito feliz hoje. 

     b) Esses alunos ganharam o campeonato de estudantes. 

     c) Esse rio estava largo e fundo. 

     d) Em Sorriso, chove todos os dias durante o verão. 

 

5) Coloque (x) na única frase em que o verbo indica fenômeno da natureza. 

     a) A mãe cantou para o filho dormir. 

     b) Eu vendi minha bicicleta. 

     c) O pintor quebrou o pincel quando terminava o quadro. 

     d) Naquela noite escura, trovejou muito. 



6) Complete as frases com o verbo dos parênteses fazendo a concordância verbal correta. 

(Tempo: pretérito) 

a)  As meninas____________ caladas. (estar) 

b) O motorista _____________ o sinal. (dar) 

c) Os homens ______________a escada. (subir) 

d) Meu cachorro_____________  o muro. (pular)  

 

7) Numere as frases de acordo com o tempo do verbo: 

1 – Presente.                 2 – Pretérito.                 3 – Futuro. 

 

(    ) Ontem, a professora leu uma história. (    ) Sairei mais cedo amanhã. 

(    ) Vocês copiaram o texto?   (    ) Luciana recita uma poesia. 

(    ) Nós já terminamos o trabalho.  (    ) Os alunos brincarão no pátio. 

(    ) O gatinho bebe leite.    (    ) A bruxinha jogou água no gato. 

(    ) Visitaremos a vovó no domingo.  (    ) Eu dividi meu chocolate com ele. 

 

8) Complete com a locução adjetiva correta. 

a) amor de pai= amor________________________ 

b) cabelo de anjo=cabelo______________________ 

c) carinho de irmão= carinho____________________ 

d) operação de coração=_______________________ 

 

9) Preencha as lacunas em branco do texto com: 

Por que, porque, por quê ou porquê. 

Gabriela tem quatro anos e está naquela fase dos porquês. Seu Otávio estava na sala lendo 

jornal quando... 

- Papai, _______ você lê jornal? 

- _______ preciso saber das notícias. Respondeu o pai 

Gabi continuou: 

- Saber das notícias _________? 

- _________ preciso ficar bem informado. O pai respondeu, ainda paciente. 

- _________ você quer ficar bem informado? Questionou novamente. 

Já cansado, o pai retrucou: 

- Ah, filha! Seus _______ estão me deixando enrolado... 

Então... 

 

Saudades de você! 


