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1) A) Ela vive no fundo das águas. 

 

B) Como uma sereia magnífica, de olhos pretos e faiscantes e cabelos negros enfeitados por 

flores aquáticas. 

 

C) Ela costuma aparecer no fim de todas as tardes. 

 

2) A) Muitos jovens se casam em maio, que é conhecido como "mês das noivas." 

 

B) Porque esse mês Iara aparece no rio em busca de noivos. 

 

C) Ela enfeitiça com seus olhos pretos e faiscantes e com o seu canto. 
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3) A) Ele se sentiu atraído, mas teve medo. 

 

B) Ele fugiu para sua taba. 

 

4) A) Sim, é sonhador pois se apaixona por Iara e quer se casar com ela; e é arrojado, pois 

vence o medo e vai ao encontro da sereia. 

 

B) Resposta pessoal. 

 

5) A) "Que se cuidem certos homens". 

 

B) Aos homens em geral, mas em específico aos sonhadores, que gostam de aventuras e de 

correr riscos. 
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1) A água é fundamental para existência de vida. Sem água os seres humanos não existiriam. 

 

2) Os estados físicos da água são: líquido, sólido e gasoso. 

 

3) • Fusão: a água passa do estado sólido para o líquido; 

• Solidificação: a água líquida se transforma em sólido (gelo); 

• Vaporização: mudança do estado líquido para  gasoso (temos a evaporação e ebulição); 

• Condensação: mudança do estado gasoso para o líquido. 

 

4) Podemos citar o açúcar, o sal, a groselha entre outros. 

 

5) Pois a água agiu como solvente diluindo essas substâncias. 

 

6) Pois nesses casos a água  não consegue agir como solvente e portanto as substâncias não 

se dissolvem, não se misturam. 

 

7) Podemos citar a agricultura, uso doméstico e indústrias. 

 

8) A água represada nos mananciais é retirada e encaminhada para as estações de 

tratamento, e somente depois de todos os processos de purificação, chegam ás nossas casa. 

 

9) Esses resíduos sã despejados diretamente nos rios e mares, poluindo essas águas. 

 

10) Podem causar doenças, poluição, atrair insetos e animais indesejados.  

 


