
                                                                                                                                                              

                          Correção da atividade páginas: 91 a 94 

 

 

1. Pinte o diagrama de acordo com as informações estudadas na página 

anterior. Use as cores indicadas na legenda. 

 
 

          

          

          

          

          

           

          

                                                                             

 

 Que tipo de água os seres humanos utilizam para beber? 

Água doce. 

 
2. Você beberia a água do rio da imagem a seguir? Explique. 

 

Não beberiam a água do rio, pois, apesar de parecer limpa, pode 

conter impurezas invisíveis a olho nu. 

 
3. Escreva um exemplo de onde podemos encontrar água em cada um dos 

estados físicos. 

 

  Estado físico                     Exemplo 
   Sólido Resposta variável. Exemplo: gelo, neve. 

   Líquido Resposta variável. Ex.: rios, lagos, oceano, aquíferos. 

   Gasoso Resposta variável. Exemplo: ar. 

 
 

4. Indique em quais estados físicos a água se encontra na imagem. 

    Colégio Nossa Senhora de Fátima 

      Distribuição de água na Terra 

   Legenda 

              Água doce 

              Água salgada 

             



 

 

 

5. Observe a imagem, leia a legenda e responda às questões. 

 a) É comum encontrar neve 

no Brasil? 

Não é comum encontrar neve no Brasil.   

b) Qual é o estado físico da neve? 

 Estado sólido. 

 

6. Complete a cruzadinha. 

 

1. Água no estado sólido se forma em lugares muito frios. 

2. No estado líquido, a água é encontrada em rios, lagos, oceanos etc. 

3. No estado gasoso, a água é invisível. 

       Gasoso. 

        Sólido. 

       Líquido. 
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7. Escreva os estados físicos da água em cada imagem. 

 

8. Observe a imagem e responda às questões. 

 

 

a) Qual é o estado físico da água mostrado na imagem?  

 O estado físico da água na imagem é sólido. 

b) O que pode acontecer com o granizo se a temperatura aumentar? Qual será 

o estado físico da água se isso acontecer? 

O granizo vai derreter. O estado físico da água será líquido. 

     Líquido.       Sólido.    Gasoso 


