
 
 

 

 

 

 

 

FOLHA 02 – EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO E REVISÃO 

GABARITO 

1 – A água é a substância mais comum na superfície da Terra. Leia as afirmativas abaixo e marque 

aquela que está CORRETA: 

(A) A quantidade de água no planeta é distribuída igualmente por todos os continentes.  

(B)  Há mais água doce do que água salgada em nosso planeta e sua maior parte está nas geleiras. 

(C)  A escassez de água ocorre principalmente pelo aumento da população, pela poluição e pela 

economia de água. 

(D)  A menor porcentagem de água doce em nosso planeta se encontra a atmosfera e nos seres 

vivos. 

2 - Leia com atenção as sentenças abaixo e indique com (V) as que são verdadeiras e com (F) as 

que são falsas. 

(  F ) O Centro-Oeste é a região do nosso país com a maior quantidade de água doce. 

( V ) O aquífero Alter do Chão é o maior reservatório de água subterrânea (em volume de água) 

encontrado em nosso país. 

(  V ) O Sudeste é a segunda região do Brasil que possui menor quantidade de água doce. 

( F ) Toda formação de água subterrânea pode ser chamada de manancial ou aquífero, não importa 

seu tamanho ou quantidade de água. 

 

3 – Analise se as sentenças abaixo e marque a única CORRETA. 

(A) A solubilidade de sólidos é maior quando a temperatura em que é submetido for MENOR. 

(B) Nos gases a solubilidade se torna maior quando a temperatura é MAIOR. 

(C)  A água é chamada de solvente universal não pelo fato de dissolver todas as substâncias, mas 

sim porque é capaz de dissolver uma grande quantidade de substâncias.  

(D) Podemos dizer que a solubilidade é a junção de um solvente e um soluto formando uma solução 

saturada. 

4 – Identifique quais das situações abaixo representa uma solução, uma solução saturada, uma 

mistura. 

a) Água+oxigênio(em ambientes aquáticos) SOLUÇÃO  

b) Leite+1 colher de Nescau SOLUÇÃO 

c) Pequena quantidade de água+ 5 colheres de sal SOLUÇÃO SATURADA 

d) Água+óleo =MISTURA 

e) Água+areia =MISTURA 
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 5 – Explique, utilizando conceitos que você já aprendeu, o motivo de um refrigerante quente ter 

mais espuma que um refrigerante gelado. 

O REFRIGERANTE QUENTE TEM MAIS ESPUMA POIS OS GASES TEM UMA BAIXA 

SOLUBILIDADE EM TEMPERATURAS ALTAS, JÁ NOS REFRIGERANTE GELADO OS GASES 

SE DISSOLVEM MAIS FÁCIL, FORMANDO MENOS ESPUMA.  

6 – Leia as frases abaixo e marque a que estiver INCORRETA. 

(A)  A quantidade de massa de um corpo influencia a quantidade de peso que esse corpo terá. 

(B) Se uma pessoa tem 50kg na Terra ela terá 44kg na Lua, pois a gravidade da Lua é menor. 

(C) O espaço que um corpo ocupa pode determinar o seu volume e empuxo. 

(D) A gravidade está diretamente ligada ao peso de um corpo e isso pode variar de acordo com o 

planeta ou astro 

 

7 -  Leia as sentenças abaixo e indique a soma das alternativas corretas. 

02. Todo corpo mergulhado em algum líquido sofre o empuxo de Arquimedes que é uma força 
vertical, para cima. 
 

06.Se um corpo afundar na água, significa que o empuxo sobre ele não existe. 
 

09. O que determina se um corpo flutua ou afunda na água é a intensidade da força empuxo ou 
peso. 
 

03. Submarinos flutuam e afundam porque são feitos por materiais leves. 
 

13. Os navios conseguem flutuar, pois são formados por materiais leves e seu volume não 
influencia o empuxo. 
 
RESULTADO: 11 
 

8 – Observe a situação descrita na tirinha abaixo. 

 
(Francisco Caruso e Luisa Daou, Tirinhas de Física, vol.4 – CBPF, Rio de Janeiro – http//: www.cbpf.br/eduhq) 

A explicação física que justifica porque somente os 10% do iceberg da figura fica fora da água está 
mais bem descrita na opção: 
(A) é porque todo bloco colocado na água tende a flutuar, independentemente do seu tamanho ou 
massa. 
(B) é porque o peso do iceberg é maior que o empuxo feito pela água, deixando-o praticamente 
mergulhado. 
(C) é um fenômeno da natureza, que o deixa parcialmente visível para evitar acidentes. 
(D) é devido aos diferentes percentuais das densidades do gelo e da água. Como o gelo é 10% 
menos denso que a água, ele flutua com 10% do seu volume. Assim como um cubo de gelo num 
copo de água. 
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9 – Analise a estação de tratamento de água abaixo e faça o que se pede. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                                                           

a) Qual é nome do processo 2? Qual é a sua finalidade? 
FLOCULAÇÃO. SUA FINALIDADE É AGLOMERAR AS PARTÍCULAS SÓLIDAS QUE 
ESTIVEREM NA ÁGUA (FOLHAS, GALHOS, PEDRAS) E FORMAR FLOCOS. 

 
b) Qual é o nome do processo 3? Qual é a sua finalidade? 
DECANTAÇÃO. NESTA ETAPA OS FLOCOS CAEM LENTAMENTE EM DIREÇÃO AO FUNDO 
DO TANQUE, DANDO PASSAGEM PARA A ÁGUA SEGUIR AO PRÓXIMO TANQUE. 

 

c) Qual é o nome do processo 4? Qual é a sua finalidade? 
FILTRAÇÃO. AQUI A ÁGUA PASSA POR CAMADAS ONDE AS IMPUREZAS RESTANTES 
FICARÃO RETIDAS. 
 

10 – Considere que a caixa d’água da fotografia seja responsável pelo abastecimento de água 

tanto das casas como dos edifícios desta região.  

Leia atentamente as alternativas e marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. 

( F ) Edifícios mais elevados que a caixa d’água da fotografia 

recebem água com pressão suficiente para chegar em todos os 

andares. 

(  F  ) Neste sistema de distribuição a água que sai da caixa principal, 

passa por canos, adutoras ou aquedutos e chega até as casas e 

prédios, porém ao chegar às torneiras sai com pouca pressão, pois 

o nível de água nesses canos se mantém mais baixo que o nível da 

caixa.  

( V ) A distribuição da água que sai do reservatório e vai até as 

residências é interligada através de canos. E o princípio dos vasos 

comunicantes permite essa distribuição. 

( V ) Uma solução simples para que a água desse reservatório 

chegue aos últimos andares de um prédio mais alto, é conectar uma 

bomba de água  no reservatório do edifício para impulsiona-la. 

 

 

 



11 – Explique o que é a fossa séptica e por que ela é considerada mais higiênica e eficaz que a 

fossa seca. 

A FOSSA SÉPTICA É UM SISTEMA DE DUAS CAIXAS INTERLIGADAS ONDE O A PARTE 

SÓLIDA DE NOSSO ESGOTO FICA NA CAIXA DE GORDURA E A PARTE LÍQUIDA PASSA 

PARA A FOSSA NEGRA. ELA É MAIS HIGIÊNICA DO QUE A FOSSA SECA POIS NÃO FICA 

EXPOSTA E NÃO HÁ CONTAMINAÇÃO. 

12 -   Leia as frases abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

( F ) A água dissolve e transporta nutrientes no sangue, que será levado para todo o corpo animal 
pelos vasos sanguíneos. Já nos vegetais a água só tem o papel de hidratação. 
( F ) Os animais e plantas de modo geral são compostos por uma grande quantidade de água. As 
sementes são as únicas que não possuem água em sua composição. 
( V ) O sangue tem a função de recolher nutrientes do intestino e oxigênio dos pulmões. 
( F  ) A seiva bruta é rica em gás oxigênio e açúcares produzidos pela fotossíntese.  
( V  ) A água ajuda a regular a temperatura do corpo de animais e vegetais através da transpiração.  
( V  ) A desidratação é a perda excessiva de água no corpo e se for severa e prolongada pode levar 
a morte. 
( V) Algumas plantas e animais sofreram adaptações para não perder tanta água através da 
transpiração. Cactos e lagartos são exemplos de seres que passaram por essas adaptações. 
 
13 – Escreva pelo menos três funções da água no corpo do ser humano. 

REGULAR A TEMPERATURA DO CORPO, AJUDA O SANGUE A LEVAR NUTRIENTES E 

OXIGENIO PARA O CORPO, REDUZ O ATRITO ENTRE OS OSSOS. 



 


