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REVISÃO CAPÍTULOS 4 E 5 

 

Texto complementar 

 

CAPÍTULO 4 – A ÁGUA 

 A água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós 

dependemos dela para viver.   

 A água é, provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da 

civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e 

religiosos arraigados na sociedade. É um recurso natural essencial, seja como componente 

bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como 

elemento representativo de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários 

bens de consumo final e intermediário. 

 Segundo as estatísticas, 70% da superfície do planeta são constituídos de água. Dessa água 

toda, de longe o maior volume é de água salgada e somente 2,5% são de água doce e, desses 

míseros 2,5%, quase 98% estão “escondidos” na forma de água subterrânea. Isto quer dizer que 

a maior parte da água facilmente disponível e própria para consumo é mínima perto da 

quantidade total de água existente na Terra.  

 

Estados físicos da água:   

Estado líquido: está presente em oceanos, mares, lagos, rios, além da sua utilidade no 

cotidiano, como no preparo de alimentos, higienização, hidratação do corpo, entre outras 

situações. 
Estado sólido: tem forma regular e pode ser encontrada na forma de gelo, icebergs, neve e 

granizo. 

Estado gasoso: a água também não tem forma própria. Apesar de não ser visível a olho nu, 

é muito presente na vida humana, como o ar que respiramos.  A água se encontra no estado 

gasoso quando passa pelo processo de evaporação. A água evaporada na atmosfera, por 

exemplo, se condensa e se transforma em pequenas gotas, formando as nuvens. 
 

 Mudanças de estado físico da água:  

Fusão: mudança do estado sólido para o líquido. Uma situação simples que exemplifica esta 

mudança de estado físico é o derretimento do gelo.  
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Solidificação: passagem do estado líquido para o sólido. Um exemplo simples é colocar a 

água em temperatura ambiente no congelador. Ao alcançar a temperatura de 0ºC ela se 

transformará em gelo. 

Vaporização: passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso específico, a 

água pode se transformar de duas formas: ebulição e evaporação. Para que a ebulição 

aconteça, a água precisa alcançar a temperatura de 100ºC (nível do mar). Uma aplicação do 

cotidiano é colocá-la para ferver. Na evaporação, a água que está na superfície de um objeto com 

o calor do ambiente ele evapora. 

Condensação: passagem do estado gasoso para o líquido. Um exemplo desse processo é a 

formação de gotas d’água na parte interna da tampa da panela ao cozinhar alimentos ou ferver 

água. 

 

 Misturas com água:  

Solúveis: são aquelas que se dissolvem na água, a água atua como solvente nessas 

substâncias. 

Insolúveis: são aquelas que não se dissolvem na água, as substâncias não se dissolvem em 

água. 

 

 Ciclo da água: processo que ocorre o tempo todo, a água eu existe no planeta está sempre em 

movimento e passa por mudanças de estado físico e se desloca de um lugar para o outro. 

 

CAPÍTULO 5 – O AMBIENTE E A SAÚDE DA POPULAÇÃO 

 Saneamento básico: conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde à 

população. Onde não há saneamento básico as pessoas estão mais suscetíveis a diversas 

doenças. 

 A água que chega às nossas casa é obtida em reservatórios, chamados de mananciais. 

 A água oriunda dos mananciais é tratada nas estações de tratamento de água, tornando-se 

potável antes de chegar em nossas casas. 

 Os resíduos que saem de nossas casas, chamado de esgoto doméstico, deve ser 

encaminhado para as estações de tratamento de esgoto. 

 Mas sabemos que em muitas cidades, não é bem assim que acontece. 
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 Devemos reduzir o desperdício de água nas nossas atividades diárias e ter a consciência de 

praticar ações econômicas de consumo. 

 Os resíduos sólidos produzidos por nós devem ser encaminhados para os aterros sanitários, 

que são locais apropriados, onde o lixo deverá ser depositado e coberto, para evitar a 

proliferação de animais e contaminação do solo. Por lei os lixões (local onde o lixo fica exposto e 

contamina o solo) são proibidos.  
 

Atividades 

 
1- Qual a importância da água para a vida dos seres humanos? 

2- Descreva quais são os estados físicos da água. 

3- Estudamos as mudanças de estado físico da água. Agora, descreva o que acontece na:  

 Fusão: 

 Solidificação: 

 Vaporização:  

 Condensação: 

4- Cite exemplos de substâncias que se dissolvem na água.  

5- Qual a explicação você pode dar para que isso aconteça? 

6- Existem substâncias que não se dissolvem na água. Explique essa afirmação.  

7- Estudamos sobre o ciclo da água e vimos que várias atividades dependem desse ciclo. 

Cite exemplos de atividades que dependem diretamente da água. (3 ao menos)    

8- Qual caminho percorre a água até chegar em nossas casas?  

9- O que acontece com as cidades onde o esgoto não recebe tratamento? 

10- Que problemas podem ser causados se o lixo não tiver destino correto? 

 

 

 


