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2) O vento é uma fonte de energia não poluente e inesgotável. Pode ser utilizado para mover 

barcos e moinhos e também para gerar eletricidade. 

 

3) Atividade de pesquisa. 
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1) Setas, legenda, ilustração, conceitos, título, fonte. 

Respostas pessoais. 

 

2) Oceano, rio, vegetação, cidade e uma cadeia de montanhas ao fundo.  

Os elementos da atmosfera são: o calor do Sol, nuvem e chuva. O calor do Sol contribui para a 

evaporação da água presente na superfície terrestre (em rios, lagos e oceanos). 

 

3) Sim, porque os fenômenos são naturais e não dependem da ação humana para acontecer. 

 

4) Título, ilustração, conceitos e textos curtos, setas, legenda e fonte de pesquisa. O esquema 

representa o processo de poluição das águas subterrâneas. 

 

5) Chuva, infiltração no solo. 

 

6) A próxima etapa do fluxo subterrâneo de água poluída seria o abastecimento de rios e 

oceanos. 

 

 

 



Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Sued e Tatiana 

 
GABARITO DO DIA 06/10/2020 (terça-feira) 

 

Página 84 

 

1) a) Tempo 

 

b) Atmosfera. 

 

c) Nuvens. 

 

2) Desenho do aluno. 

 

3) a) Pipa e cata-vento. 

 

b) Resposta pessoal. 
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4) a) Eles despejam esgoto diretamente no rio, contribuindo para a poluição da água. Por meio 

de canais de cor escura e odor forte saindo das casas. 

 

b) Resposta pessoal. 

 

5) Fazer apenas a observação da imagem e leitura. 
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Explorar e descobrir 

 

2 horas e meia. 

 

5) Resposta oral.  

Sugestão de resposta:  A contagem recomeça a partir das 12 horas, mudando apenas o modo de 

ler; por exemplo: 13 horas, 3 horas da tarde, etc. 

 

6)  

 


