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BEM VINDO! 
 

 

Caro estudante, 

 

Vamos voltar aos estudos? 

Começar uma nova etapa da vida, sempre nos proporciona conhecer outras pessoas, 

lugares, histórias e nos oferece a chance de ir além de onde estamos. 

Você vai aprender coisas importantes e com certeza terá condições de conhecer e 

desenvolver com maior consciência as características em relação ao conhecimento, 

aprendizagem e sua formação. 

 

Contamos com seu empenho e participação para que você tenha sucesso.  
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        APRESENTAÇÃO 
 

Sabemos quanto é difícil para os jovens, adultos e idosos se dedicarem de forma presencial 

aos estudos no espaço escolar atualmente, principalmente quando há a necessidade de 

trabalhar, ou porque parou de estudar há algum tempo, ou por tantos outros porquês. 

A responsabilidade de estar diariamente em uma escola é, muitas vezes, um obstáculo para 

a retomada dos estudos.  

Nesse contexto a EJA II Semipresencial se apresenta como uma  alternativa para garantir o 

direito à educação aos que não conseguem frequentar regularmente a escola, tendo, assim, a 

opção de realizar um curso com presença flexível que tem um olhar sobre as experiências 

de vida, aprendizagem ao longo da vida e formação. 

Para apoiar os estudantes como você ao longo de seu percurso escolar foi organizado 

material específico para os essa modalidade de ensino.  

Os Cadernos de Estudos apresentam textos que abordam e discutem os conteúdos propostos 

para cada área do conhecimento e atividades para você por em pratica o seu conhecimento. 

Nesses Cadernos, você ainda terá espaço para registrar suas dúvidas, para que possa 

discuti-las com o professor sempre que for a escola. 

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação de São João de Meriti, apresenta os 

Cadernos do Estudo da Educação de Jovens e Adultos II Semipresencial.  

Esperamos que você conclua o Ensino Fundamental e, continue estudando e buscando 

conhecimentos para seu desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Afinal, o conhecimento é o bem mais valioso que adquirimos na vida.  

 

Bons estudos! 

 

                                                            Secretaria Municipal de Educação 
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COMO SE APRENDE A ESTUDAR? 

 

 

 

 

Estudar e aprender são atividades que exigem participação ativa, requer disciplina e  

dedicação. Portanto fique atento as dicas que com certeza irão potencializar a qualidade da 
sua aprendizagem e conhecimento. 

 Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 

marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para 

focalizar sua atenção; 

 Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

  Organize seus materiais; 

  Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

 Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos 

para estimular sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua criatividade, 

faça notas visuais e esquemas com os pontos principais de cada conteúdo estudado; 

  Faça fichamentos, esquemas e anotações. 

 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo para 

ampliar sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento.  

 

Estudar tem muito a ver com sua vida. Pare de pensar nos estudos como algo separado, 

estabeleça relações quanto mais conexões  dos assuntos estudados com sua vida maior será 

a qualidade da sua aprendizagem.  
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Bem-vindo ao Módulo de Ciências da Natureza 

 

Querido estudante, 

 

Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da diversidade e dos 

processos de evolução e manutenção da vida, do mundo material – com os seus recursos 

naturais, suas transformações e fontes de energia –, do nosso planeta no Sistema Solar e 

no Universo e da aplicação dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida 

humana. Essas aprendizagens, entre outras, possibilitam a compreensão, explicação e 

intervenção no mundo em que vivemos.(BNCC- Base Nacional Comum Curricular) 

 

E aí você esta pronto para mergulhar nesses conhecimentos? 

 

. 
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UNIDADE 1 

A TERRA NO SISTEMA SOLAR 

 
           O    

                   SISTEMA SOLAR  

 

 

 
 
O Sistema Solar é composto por oito planetas, corpos celestes, como asteroides, meteoros, 

cometas e satélites. 

O Sistema Solar, localizado na galáxia Via Láctea. O Sol é estrela central desse sistema, 

exercendo intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes.  

O Sol e todas as estrelas emitem luz. Já  os planetas não têm luz própria, eles não  geram a 

própria luz, como acontece com as estrelas.  

São oito planetas que giram em torno do Sol. Cinco planetas podem ser vistos a olho nu no 

céu,  ou seja, sem uso de telescópio, binóculos ou lunetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter 

e Saturno. 

Com seus satélites naturais, e alguns outros corpos celestes, como os asteroides e os 

cometas, esses sete planetas juntamente com a Terra e o Sol, compõem o Sistema Solar. 

Todos esses corpos se mantêm girando em torno do Sol pela ação da força de atração 

gravitacional. 
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A ordem dos planetas em relação ao Sol é: Mercúrio é o mais próximo e o menor em 

tamanho, não  possui satélite. 

Vênus, um planeta com brilho de estrela é um pouco menor que a Terra, não tem satélite. 

Terra, terceiro planeta mais próximo do Sol, é o maior entre os planetas rochosos. É o 

planeta que vivemos. Possui um satélite, a Lua. 

Marte tem uma cor avermelhada, seu solo tem grande quantidade de óxido de ferro, uma 

substância de cor avermelhada. Possui 2 satélites.  

Júpiter é o maior que todos os outros planetas do Sistema Solar. Ao redor de Júpiter há um  

fino anel de partículas de poeira. Possui 63 satélites.  

Saturno é o segundo maior planeta do nosso Sistema Solar. Saturno é famoso por seus 

anéis, constituídos de pedaços de gelo e rochas que giram ao redor do planeta. O material 

dos anéis reflete bem a luz do Sol, o que facilita sua observação. Possui 60 satélites.  

Urano também tem anéis, só que mais fino e mais escuro que os de Saturno.   

Netuno assemelha-se a Urano porque também possui um pequeno núcleo rochoso.  

 

 A TERRA, O SOL E A LUA 

 

A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar e é onde nós vivemos. 

Visto da Terra, o Sol parece maior que as outras estrelas porque está muito mais próximo 

de nosso planeta do que elas. Mas há estrelas maiores e menores do que o Sol. Como as 

outras estrelas, ele emite luz por causa das transformações que acontecem em seu núcleo, 

onde a temperatura pode chegar a cerca de 15 milhões de graus Celsius.  

 

A Lua não tem atmosfera, nem água, nem vida é o único satélite natural da Terra. É o 

quinto maior do Sistema Solar. 

 

 

 MOVIMENTOS DATERRA  

 
Quando observamos o Sol, ele parece se mover no horizonte, de leste para o oeste. Por isso, 

dizemos que o Sol nasce do lado leste e se põe do lado oeste.  

Os movimentos da Terra são dois, movimento de rotação e  movimento de translação. 

 

 

 

Movimento de rotação a Terra gira em torno do 

seu eixo imaginário. O tempo que o planeta 

leva para completar esse giro é de 24 horas, que 

nos dá o dia e noite. 
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Movimento de Translação é o movimento que a Terra 

realiza em torno do Sol, leva 365 dias para completá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  TESTE SEU CONHECIMENTO  

 

 

1- Assinale a opção INCORRETA em reação ao conjunto de astros que formam o Sistema 

Solar: 

 

(a) Os Planetas não têm luz própria. Exemplo de planetas: Terra, Júpiter, Saturno e Marte. 

(b) Os Planetas giram em torno do Sol. Exemplo de planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e 

Urano. 

(c) As Estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas e satélites. 

(d) Os Satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo de satélite natural: 

Lua. 

 

2 - Em relação ao Universo assinale a opção CORRETA: 

 

(a) O espaço que envolve o mundo em que vivemos e é ocupado por bilhões de astros, é o 

Espaço Geográfico. 

(b) Nem todos os astros do Universo se movimentam. 

(c) Durante o dia e durante a noite percebemos no Céu uma porção de pontinhos luminosos. 

(d) O imenso conjunto de astros e galáxias chamamos de Universo. 

 

3 -  Assinale a opção CORRETA em reação ao conjunto de astros que formam o Sistema 

Solar: 

 

(a) Os Planetas têm luz própria. 

(b) Os Planetas giram em torno dos satélites. 

(c) As Estrelas possuem luz própria. 

(d) Os Satélites giram ao redor do Sol. 
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4 -  Assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos do sistema solar: 

 

(a) Terra, Vênus, Urano e Netuno. 

(b) Marte, Terra, Saturno e Mercúrio. 

(c) Vênus, Marte, Plutão e Urano. 

(d) Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 

(e) Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 

5 - Em relação ao Universo assinale a opção INCORRETA: 

 

(a) O espaço que envolve o mundo em que vivemos e é ocupado por bilhões de astros, é o 

Espaço Geográfico. 

(b) O imenso conjunto de astros e galáxias chamamos de Universo. 

(c) O Espaço Cósmico equivale ao Universo. 

(d) O Espaço Sideral equivale ao Universo. 

 

6 - É o sexto planeta do sistema solar a partir do Sol, sendo o segundo maior planeta desse 

grupo. É conhecido por ser rodeado de anéis e ser classificado como um planeta gasoso ou 

joviano. A descrição acima se refere a: 

 

(a) Urano      

(b) Netuno     

(c) Saturno        

(d) Júpiter            

(e) Vênus 

 

7- Sobre o movimento de rotação, pode-se afirmar que: 

 

I. Consiste na volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo (de si mesmo) e é realizado 

de oeste para leste. 

II. Tem duração de aproximadamente 24 horas e é responsável pela incidência da luz solar 

por todo o Equador; 

III. É responsável pela alternância entre os dias e as noites. 

 

Assinale a alternativa correta. 

(a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

(b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

(c) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

(d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

(e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
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8)  “Sucessão dos dias e das noites, interfere na circulação atmosférica e nas correntes 

marítimas, achatamento dos polos e levou a criação dos Fusos Horários.” Este importante 

movimento é conhecido por: 

 

(a) Translação.   

(b) Gravitacional.      

(c) Rotação.     

(d) Solstício.          

(e) Equinócios. 

 

9) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

O movimento de __________, em que a Terra gira ao redor de seu próprio _______, é 

responsável pela formação dos _____ e das _____. 

 

(a) rotação, Sol, anos, estações. 

(b) rotação, eixo, dias, noites. 

(c) translação, Sol, dias, estações. 

(d) translação, eixo, anos, noites. 

 

10)  Assinale a alternativa correta sobre o Sistema Solar:  

 

(a) Todos os astros possuem luz própria. 

(b) As estrelas são astros que giram ao redor dos planetas. 

(c) O Sistema Solar não apresenta uma estrela central. 

(d) Os planetas não possuem luz própria e giram ao redor de uma estrela. 

 

 
PARA SABER MAIS... 

 
       Filmes... 
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UNIDADE 2 

ATMOSFERA 

 
 

 

 

              ATMOSFERA: CAMADA PROTETORA DA TERRA 
 

 

 

A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. 

Sem esta massa de ar não existiria vida no planeta. A atmosfera: 

 Ameniza os efeitos dos raios solares sobre a Terra; 

 Contribui para manter a temperatura terrestre em níveis que permitem o 

desenvolvimento da vida; 

 Impede que o nosso planeta seja diretamente atingido por enormes 

meteoritos. 

 

 AS CAMADAS ATMOSFÉRICAS 

A atmosfera é formada por cinco camadas sucessivas, cada uma com as suas próprias 

características. São elas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. 

Troposfera é a camada em que vivemos e respiramos. 

A estratosfera contém um gás muito importante para o nosso planeta: o gás ozônio, cuja 

fórmula química é O3. Esse gás absorve parte dos raios ultravioletas que chegam à Terra, 

funcionando como um verdadeiro filtro. 

Sem o filtro da camada de ozônio, a vida na Terra correria sérios riscos. Isso porque os 

raios ultravioletas em grande intensidade são extremamente prejudiciais, alterando a 

constituição das células e podendo provocar, por exemplo, câncer em muitos animais, 

inclusive o homem. 

 

Mesosfera é uma camada extremamente fria, pois não há gases ou nuvens capazes de 

absorver a energia solar. 

 

Termosfera é a camada mais extensa. Atinge altas temperaturas pode atingir 1.000Cº.  

 

Exosfera é a última camada atmosférica, onde o ar é extremamente rarefeito. Ela se inicia a 

uma altitude de cerca de 500 km e vai até mais de 1000 km de altitude. É o limite ou a 

fronteira entre a atmosfera e o espaço cósmico, ou espaço sideral. 
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 COMPOSIÇÃO DO AR 
 

O ar atmosférico é formado por uma mistura de gases, vapor de água, micróbios e 

impurezas (como poeira e fuligem). 

Alguns desses componentes são constantes; outros aparecem em quantidades variáveis. 

 Componentes constantes do ar atmosférico 

Os componentes do ar atmosférico são: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres 

(hélio, argônio, neônio, criptônio, xenônio, radônio). 

Nitrogênio 

O nitrogênio é o gás mais abundante do ar atmosférico (78%). Sua fórmula química é N2, 

logo, as moléculas do gás nitrogênio são formadas por dois átomos de nitrogênio. 

Oxigênio 

Ninguém consegue ficar muito tempo sem respirar, se o ar atmosférico não entra nos 

pulmões, nosso organismo fica sem oxigênio, gás indispensável para a ocorrência da 

respiração. 

No ar existe cerca de 21% de gás oxigênio. 

Mesmo sendo tão importante para a nossa vida, o gás oxigênio pode causar certos 

prejuízos. Por exemplo, combinando-se com o ferro, provoca a ferrugem, que estraga 

carros, máquinas de lavar, geladeiras, portões, etc. 

Gás carbônico 

Esse é um gás importantíssimo para a vida dos vegetais. Ele é fundamental para que 

ocorra a fotossíntese, fenômeno através do qual as plantas produzem substâncias (glicose) 

que os alimentam e lhes fornecem energia. 

O gás carbônico e a fotossíntese. 

A fotossíntese produz glicose, que fornece energia as plantas. A glicose pode também ser 

armazenada na planta sob  forma de amido, ou ser utilizada na produção de celulose, 

substância que participa da constituição do corpo vegetal. 

A realização da fotossíntese exige: 

 presença de clorofila, a clorofila é uma substância de cor verde, que absorve energia 

luminosa; 

 luz solar; 

 água; 

 gás carbônico. 
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Gases nobres 

Os gases nobres são seis: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. 

Os gases nobres dificilmente se combinam com outras substâncias. Eles podem ser isolados 

e aproveitados  pelo homem de diversas maneiras:  

 em letreiros luminosos - o neônio e o criptônio; 

 em flash de máquina fotográfica – o xenônio; 

 no interior das lâmpadas, para proteger o filamento por onde passa a corrente 

elétrica – o argônio; 

 para encher balões – o hélio, que é um gás muito “leve”; 

 em aparelhos usados para tratamento de câncer – o radônio. 

 

 Componentes variáveis do ar atmosférico. 

O vapor de água, os micróbios (invisíveis aos nossos olhos), a fuligem e a poeira são 

componentes que podem estar presentes no ar atmosférico em porcentagem variável. 

Vapor de água. 

O vapor de água encontrado na atmosfera pode ser resultante de: 

 evaporação da água dos mares, rios, lagos, etc.; 

 respiração dos seres vivos; 

 transpiração das plantas; 

 evaporação da água do solo; 

 evaporação da água de dejetos (fezes e urina dos animais). 

 

O vapor de água vai para a atmosfera e, ao se condensar, forma as nuvens. Ele se mistura 

com o ar, tornando-o úmido. A umidade do ar é muito importante para os seres vivos. 

 

 O AR E A SAÚDE 
 

Comparando o ar que circula em matas, praias e parques, com o ar, do centro de uma 

grande cidade, podemos perceber facilmente como são diferentes. 

O ar das cidades grandes é impregnado de gases tóxicos e de fuligem, que saem das 

chaminés de fábricas e de escapamentos de veículos automotores. 

 A contaminação do ar. 

Veja as principais doenças causadas por microrganismos e que podem ser transmitidas 

através do ar. 

Vírus são agentes de doenças transmitidas pelo ar, como sarampo, catapora, meningite, 

gripe, etc.  
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TESTE SEU CONHECIMENTO 
 

 

1. (UNIFEI) A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e 

deslocamentos de massas de ar, ocorre na: 

 

(a) estratosfera.   

(b) troposfera.      

(c) mesosfera.     

(d) termosfera.              

(e) exosfera. 

 

2. Assinale a alternativa correta que corresponde à camada atmosférica descrita no texto a 

seguir: 

 

“Esta camada da atmosfera é caracterizada pelo baixo fluxo de ar. Por possuir pouco 

oxigênio, não é recomendada a presença do homem nela. No dia 14 de outubro de 2012, no 

entanto, Félix Baumgartner, um austríaco, saltou de uma altura de 39 km. Para que isso 

fosse possível, ele usou uma vestimenta especial.” 

 

(a) Mesosfera  

(b) Troposfera      

(c) Estratosfera      

(d) Termosfera         

(e) Exosfera 

 

3.Em relação às camadas da atmosfera, assinale V para as proposições verdadeiras e F para 

as proposições falsas: 

 

(  ) Exosfera é a camada mais extensa da atmosfera. Nessa camada, orbitam os satélites 

artificiais. 

(  ) Troposfera é a primeira camada da Terra. Nela, ocorrem os fenômenos climáticos. 

(  ) Termosfera é a última camada da atmosfera. Nela, o ar é muito rarefeito. 

(  ) Estratosfera inicia-se a partir da troposfera. Nela, quase não há umidade. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(a) VFVF 

(b) FVVF 

(c) FVFV 

(d) VVFV 
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4.É a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, com uma altitude que varia 

entre 12 e 18 km. Nela se concentra cerca de 80% dos gases atmosféricos. Estamos falando 

da: 

(a) Troposfera  

(b) Ionosfera     

(c) Mesosfera    

(d) Estratosfera     

(e) Biosfera 

 

5. Dentre os elementos abaixo enumerados, assinale aquele que não é um fenômeno 

atmosférico: 

 

(a) Variação de temperatura 

(b) Índice de umidade 

(c) Formação de nuvens 

(d) Derretimento de geleiras 

(e) Formação de neblinas 

 

6. O gás nobre utilizado em lâmpadas de flash é o: 

 

(  ) Radônio  

(  ) Criptônio  

(  ) Xenônio  

(  ) Hélio 

 

 7.  A ciência que estuda as condições atmosféricas denomina-se: 

 

(  ) meteorologia    

(  ) clima       

(  ) tempo     

(  ) massa de ar  

 

8.  A queima de qualquer substância chamamos de:  

 

(  ) comburente  

(  ) gás carbônico 

(  ) combustível  

(  ) combustão  

 

9. A brisa terrestre sopra: (x ) do mar para a terra, durante a noite.  

 

(  ) da terra para o mar, durante a noite.  

(  ) do mar para a terra, durante o dia. 

(  ) da terra para o mar, durante o dia. 
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10. Qual o gás encontrado em maior quantidade no ar? 

 

 (  ) oxigênio 

 (  ) nitrogênio  

 (  ) hidrogênio 

 (  ) gás carbônico 

 

 

 

 

 

 

PREPARE-SE PARA AS PROVAS... 
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UNIDADE 3 

TERRA PLANETA ÁGUA 
 

 

 

 

 

A ÁGUA NOS ECOSSISTEMAS 
 

 

 

 

A água é uma das substâncias mais abundantes do planeta, podendo ser encontrada em 

quase tudo ao nosso redor. Além de ocupar mais de 70% da superfície terrestre, ela também 

está presente na atmosfera, (sob a forma de vapor), e em lençóis subterrâneos, rios, no 

interior de cavernas, bolsões e etc. Além disso, a água também é um componente 

obrigatório do corpo dos seres vivos. 

O volume total de água do planeta está distribuído, aproximadamente, da seguinte maneira: 

 97,4% de água nos oceanos; 

 2,0% de água doce dos gelos polares e das geleiras; 

 0.5%-de água doce subterrânea; 

 0,1%-de água doce de rios e lagos, inclusive o vapor de água da atmosfera. 

 

  A água dos oceanos é rica em sais, principalmente o cloreto de sódio, o conhecido sal de 

cozinha. Esse ambiente é muito adequado à vida de milhares de espécies de seres vivos. 

A água em forma de vapor está presente no ar e é conseqüência da evaporação que ocorre 

na superfície das águas pela ação do sol e dos ventos e pela transpiração dos vegetais e 

animais. 

Se houver uma evaporação intensa, ocorrerá a formação de nuvens, constituídas por vapor 

de água que se condensa em muitas gotículas, as quais permanecem em suspensão na 

atmosfera. Por sua vez, essas gotículas irão se agrupar em gotas maiores e, com a 

diminuição da temperatura nas camadas altas da atmosfera, se precipitarão na forma de 

chuva. 

Podemos entender, então, que a água circula continuamente na natureza, sob a forma 

líquida e de vapor, constituindo um ciclo que, num esquema simples, pode ser descrito da 

seguinte maneira: 

A manutenção da quantidade de água no corpo dos seres vivos é tão importante que a sua 

perda excessiva, a chamada desidratação, pode levar a morte. 

A água nos seres vivos. 
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A maior parte dos corpos dos animais e vegetais é constituída por água. Até sementes, 

como as de feijão, que nos parecem totalmente secas, contêm certa quantidade de água. 

 

 PROPRIEDADES DA ÁGUA 
 

 Água como solvente 

Na natureza existem substâncias que, quando misturadas com água, dissolvem-se 

totalmente. 

  

Observe: 

Água + açúcar                                 água + sal 

Quando fazemos este tipo de mistura, podemos observar que o sal ou o açúcar se dissolvem 

por completo, não ficando nenhum material em suspensão. Chamamos essa mistura de 

homogênea. 

Substâncias insolúveis são aquelas que não dissolvem com água. 

água + carvão 

Por exemplo, quando colocamos carvão na água, seus grãozinhos não se misturam com a 

água e assim temos uma mistura heterogênea. 

A água dissolve não só substâncias sólidas (açúcar, sal), mas também substâncias líquidas 

(álcool, vinagre, vinho). 

A água dissolve uma grande quantidade de substâncias, por isso ela é chamada de solvente 

universal. 

Quando misturamos o sal com a água vamos obter uma solução. Em toda solução teremos a 

substância que dissolve e a que será dissolvida. A substância que dissolve é chamada de 

solvente (ex: água) e a substância que é dissolvida é chamada de soluto (ex: sal). 

Quando tivemos mais solvente do que soluto, podemos dizer que temos uma solução 

diluída. Se for ao contrário, muito soluto e pouco solvente, teremos então uma solução 

concentrada. 

Quando o solvente dissolve todo o soluto, dizemos que o ponto de saturação foi alcançado.

                                                                                                                                                                

 ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA 

A água pode mudar de estado físico. 

Antes de estudar como a água muda de num estado físico para o outro, vamos saber do 

que ela é composta. Esse conhecimento é fundamental, pois a partir da composição das 

substâncias é que podemos entender melhor as suas propriedades. 

     Composição da água. 

A fórmula H2O é muito conhecida. Você mesmo já pode ter ouvido alguém dizer, 

brincando, “vou tomar H2O”, em vez de “vou tomar água”. 
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Mas, o que significa H2O? É simplesmente a fórmula química que representa a 

substância água. Essa fórmula indica que cada molécula de água é composta de 2 átomos 

de hidrogênio (H) ligados a 1 átomo de oxigênio (O). O número 1 da partícula de 

oxigênio não precisa aparecer na fórmula. 

      O que é molécula? O que é átomo? 

Antes de estudar esse conceito, observe o esquema que representa a molécula de água: 

 

Átomos e moléculas. 

Assim a substância química da água é constituída por um conjunto de moléculas de água. 

Esta substância é: 

 insípida (não tem gosto); 

 inodora (não tem cheiro); 

 incolor (não tem cor, é transparente). 

 

 

Organização molecular no estado sólido. 

No estado sólido, as moléculas de água estão: 

 Fortemente ligada entre si; 

 Vibrando em torno de posições praticamente fixas. 

 

Esquemas de moléculas de água sólida (gelo). 

Organização molecular no estado líquido. 

 

 

 

No estado líquido, as moléculas de água: 

 não ficam tão próximas entre si como no estado sólido; 

 vibram mais intensamente que no estado sólido; 

 as moléculas de água líquida não vibram em torno de posições fixas, mas 
movimentam se mais livremente, “escorregam” umas sobre as outras. 

 

 

 

Organização molecular no estado gasoso 

No estado gasoso, as moléculas de água apresentam: 

 Grande distância uma das outras; 

 Movimento totalmente desordenado, chocando-se entre si. 

 

 

 

 

 

 

Sólido 

Líquido 

Gasoso 
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                                       Fusão                                              Vaporização 

 

 

 

                                               

                                     Solidificação                                    Condensação             

  

 

 

 

 

 

Estado sólido                                          Estado líquido                                   Estado 

gasoso 

                                       

Esquemas das mudanças de estado físico da água. Sob pressão constante, a partir do 

fornecimento ou da retirada de calor de uma substância. A temperatura pode aumentar ou 

diminuir apenas enquanto a substância não muda de estado; durante a mudança de estado a 

temperatura permanece constante. 

As mudanças de estado físico da água 

As mudanças mais comuns do estado físico são: solidificação, fusão, vaporização e 

liquefação ou condensação. 

SOLIDIFICAÇÃO- é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado 

sólido. 

 

FUSÃO- é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. 

 

VAPORIZAÇÃO- é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado de 

vapor. A vaporização da água acontece de duas maneiras diferentes, por ebulição e por 

evaporação. 

 

EBULIÇÃO- é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Ao nível 

do mar a água entra em ebulição quando sua temperatura chega a 100°C. 

 

EVAPORAÇÃO- é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Na 

natureza a evaporação é praticamente contínua, sendo mais intensa nos dias secos e 

menos intensa nos dias úmidos. A evaporação da água do mar, dos rios, dos lagos, etc., 

vai dar origem ao vapor de água que forma as nuvens, enquanto a ebulição acontece 

rapidamente, sob condições de pressão e temperatura determinadas, a evaporação 

acontece lentamente, sob temperatura e pressão do ambiente. A evaporação é um 

processo espontâneo. Além da pressão e da temperatura do ambiente, ela depende 

também: da umidade relativa do ar. 
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LIQUEFAÇÃO OU CONDESAÇÃO- é a passagem de uma substância do estado de 

vapor para o estado líquido. 

 

SUBLIMAÇÃO- é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado de 

vapor ou vice- versa. 

                                                                          

 TRATAMENTO DA ÁGUA 
Tratando a água insalubre. 

Geralmente, usa-se apalavra poluição para tudo o que é acrescentado ao ambiente ou tem 

concentração acima do normal, prejudicando, assim o ambiente. Mas existe diferença entre 

poluição e contaminação. 

CONTAMINAÇÃO- é sempre causada por seres vivos, como micróbios e vermes, que 

provocam doenças. Por exemplo, ainda é bastante comum no Brasil a doença chamada 

esquistossomose-causada pelo verme esquistossomo-, que se pega em água 

contaminada; no próximo capítulo estudaremos essa e outras doenças. 

POLUIÇÃO- significa a ocorrência de substâncias tóxicas em excesso no ambiente. 

Exemplo de duas substâncias tóxicas que podem atingir a água: 

Resíduos de mercúrio, um metal venenoso que os garimpeiros usam nas margens dos rios 

para separar o ouro de outras partículas que vem perto ou grudada nele; 

O óleo que os navios despejam no mar quando limpam seus tanques; isso impede a 

fotossíntese das algas da região, comprometendo cadeias alimentares da vida marinha. 

 DOS MANANCIAIS ÀS CIDADES 

Você sabe como a água é geralmente transportada dos mananciais até as cidades? 

Grossas e extensas tubulações (encanamentos), chamadas adutoras, transportam a água dos 

mananciais até as estações de tratamento, onde a água vai ser purificada. 

Só depois de purificada a água é conduzida, também por tubulações, às grandes caixas 

d’água ou reservatórios que abastecem a cidade. 

Vamos agora detalhar as etapas de purificação, começando pela chagada da água impura na 

estação de tratamento. 

Primeiramente, a água passa por tanques que contêm uma solução de cal e sulfato de 

alumínio. Essas duas substâncias reagem e formam uma espécie de gelatina, chamada 

hidróxido de alumínio, que se deposita arrastando as impurezas sólidas suspensa na água. 

Esse processo é chamado floculação, nome que vem da palavra flóculo. 

Do tanque de floculação a água passa para o tanque de decantação. 

Aqui elas vão para o fundo do tanque, fenômeno denominado decantação. Nessa etapa, 

portanto, a água já está mais limpa. 

Depois da decantação, a água passa por um filtro formado por várias camadas de cascalho e 

areia. Essas camadas são assim distribuídas: de cima para baixo, a água passa primeira, por 

uma camada de cascalho grosso; em seguida, por uma camada de cascalho fino; depois, por 

uma camada de areia grossa; por ultimo, passa por uma camada de areia fina. Nessas 

passagens a água vai deixando suas impurezas. 
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Mesmo filtrada, a água ainda não está purificada. Isso porque os micróbios não se juntam 

pela floculação e, portanto, não decantam; continuam presentes na água mesmo depois da 

filtragem feita pelas camadas de cascalho e areia. por isso, a água ainda passa pelo depósito 

de cloro, substância que tem a propriedade de matar os micróbios contidos na água. O 

processo de colocar cloro na água é chamado cloração. 

E ainda assim, quando a água chega a nossas casas ainda precisa ser filtrada ou fervida. 

FERVURA- é um método simples e eficaz de purificar a água. Pode-se ferver a água e 

esperar com a panela tampada, que ela esfrie antes de colocá-la no filtro; ou apenas fervê-la 

e aguardar que esfrie para consumir. Neste caso, o recipiente deve ficar sempre tampado, 

evitando-se que a água entre em contato com partículas suspensas no ar ou com moscas e 

micróbios; a água deve ser retirada com uma concha ou algum apetrecho que evite o 

contato das mãos com a água já fervida. 

“A FERVURA DA ÁGUA DEVE DURAR DE 15 A 20 MINUTOS, A FIM DE 

MATAR TODOS OS MICRÓBIOS NELA CONTIDOS”. 

Depois de fervida e já de volta à temperatura normal, a água deve ser agitada com uma 

colher bem limpa. Assim, o ar que foi eliminado da água durante a fervura volta a se 

misturar com ela.      

                                                            

 A ÁGUA E A SAÚDE. 
 

Água e micróbios. 

 

Há muitos tipos de micróbios que podem ser transmitidos pelas águas. Merecem atenção 

especial aqueles que, para se alimentar, instalam-se no corpo do homem e de outros 

animais, causando-lhes doenças. Chamados parasitas ou microorganismos patogênicos (que 

causam doenças), esses micróbios são, na maioria, organismos muito simples, formados por 

uma única célula. 

Em geral, a transmissão acontece pela ingestão de água contaminada ou pelo simples 

contato com ela. A presença de certos micróbios, denominados coliformes fecais, revela a 

contaminação da água por fezes humanas, com a possibilidade de também existirem aí os 

micróbios patogênicos. Essa contaminação é muito comum em praias, lagoas, reservatórios 

que recebem esgotos e até mesmo em poços e fontes, contaminados por dejetos vindos de 

fossas mal construídas. 

Algumas doenças transmitidas pela água. 

 Verminose; 

 Cólera; 

 Leptospirose; 

 Micoses, etc. 

 

 

 

 

 



 25 

 

       PRINCIPAIS MICROORGANISMOS TRANSMITIDOS PELAS ÁGUAS 

           DOENÇAS              SINTOMAS           PREVENÇÃO 

                

 

                Cólera 

Forte diarréia, vômitos e, em 

conseqüência de 

desidratação, coma e até a 

morte. 

Beber somente água filtrada, 

fervida ou clorada; sempre 

lavar as mãos com sabão antes 

das refeições; evitar a ingestão 

de alimentos crus tomar a 

vacina no caso de regiões com 

risco de epidemias. 

       

 

        Infecção intestinal 

Ocasiona diarréia e, em 

conseqüência desidratação.  

Comer verduras, legumes e 

frutas bem lavados; beber 

somente água filtrada, fervida 

ou clorada; evitar a ingestão de 

alimentos que possam estar 

estragados ou com prazo de 

validade vencida.  

           Leptospirose Icterícia e hemorragia 

interna. 

Evitar o contato com a água 

contaminada pela urina de 

ratos. 

        Hepatite infeccisa 

           (hepatite A) 

Causa grave danos ao fígado; 

icterícia.  

Higiene alimentar, águas e 

esgotos tratados. 

             

             Poliomelite 

       (paralisia infantil) 

Paralisia, principalmente dos 

músculos dos membros do 

tronco e do abdome, podendo 

até levar a morte. 

Vacinação; saneamento básico 

(esgotos e águas tratados);  

higiene alimentar. 

             

                 Amebíase 

Diarréia com sangramento e, 

consequentemente, anemia e 

enfraquecimento geral. 

Comer verduras, legumes e 

frutas bem lavados; beber 

somente água filtrada, fervida 

ou clorada. 

             

                 Giardíase 

Apesar de não ser uma 

doença grave, provoca 

disenteria e dores intestinais. 

Comer verduras, legumes e 

frutas bem lavados; beber 

somente água filtrada, fervida 

ou clorada. 
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                     TESTE SEU CONHECIMENTO  

 

 

 

1.Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à 

transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança do estado gasoso 

para o líquido é chamada de: 

 

( a) evaporação. 

( b) solidificação. 

( c) sublimação. 

( d) fusão. 

( e) condensação. 

 

2.Os humanos participam do ciclo da água, uma vez que usam essa importante substância e, 

depois, devolvem-na para o ambiente. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que não 

indica uma forma de liberação da água pelos humanos: 

 

( a) Respiração. 

( b) Transpiração. 

( c) Eliminação das fezes. 

( d) Eliminação da urina. 

( e) Gutação. 

 

3.(Enem) O sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra dando 

origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, 

ao se resfriar, condensa-se em minúsculas gotinhas, que se agrupam formando as nuvens, 

neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para 

outra. Com a condensação e, em seguida, a chuva, a água volta à superfície da Terra, 

caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora retornando à atmosfera, 

outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse 

processo é chamado de ciclo da água. 

 

Considere, então, as seguintes afirmativas: 

 

I. a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos 

oceanos. 

II. a vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. 

III. o ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na 

biosfera. 

IV. a energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. 

V. o ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar 

desequilíbrios. 
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( a) somente a afirmativa III está correta. 

( b) somente as afirmativas III e IV estão corretas 

( c) somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

( d) somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

( e) todas as afirmativas estão corretas. 

 

4.A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, e uma de suas funções 

refere-se à capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a 

realização de reações químicas. Isso se deve ao fato de a água. 

 

( a) ser um importante condutor elétrico. 

( b) atuar como soluto. 

( c) ser apolar. 

( d) funcionar como solvente. 

( e) compor o plasma sanguíneo. 

 

5.A água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes formas 

em seu funcionamento. Uma das funções da água diz respeito ao controle de temperatura, 

que é conseguido graças à eliminação de uma substância rica em água chamada. 

 

( a) saliva. 

( b) lágrima. 

( c) suor. 

( d) sangue. 

( e) sebo. 

 

6.A água, apesar de ser fundamental para nossa sobrevivência, está relacionada com o 

surgimento de diversas doenças. Das doenças abaixo, qual não apresenta relação alguma 

com a água? 

 

( a) Giardíase. 

( b) Ascaridíase. 

( c) Cólera. 

( d) Dengue. 

( e) Hepatite B. 
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7. A água está relacionada com a transmissão de várias doenças. Analise e marque aquela 

alternativa que apresenta uma doença que não se relaciona com a ingestão de água 

contaminada: 

( a) Amebíase. 

( b) Cólera. 

( c) Giardíase. 

( d) Hepatite A. 

( e) Malária. 

 

8. A água relaciona-se com diversas doenças, entretanto, não está associada apenas àquelas 

transmitidas pela ingestão e contato, por exemplo. Doenças transmitidas por vetores que se 

desenvolvem em ambiente aquático também estão relacionadas com a água. Sendo assim, 

analise as alternativas e marque aquela em que não há um vetor que apresenta parte do ciclo 

de vida na água. 

 

( a) Malária. 

( b) Zika. 

( c) Leptospirose. 

( d) Dengue. 

( e) Chikungunya. 

 

9. (Unesp) Municípios do Nordeste atingidos pelas chuvas sofrem com doenças 

O fim das enchentes não significa que o perigo acabou. Cresce o risco de proliferação de 

doenças nos 95 municípios alagoanos e pernambucanos afetados pelos temporais. Em 

alguns municípios, a rede de abastecimento de água foi destruída. O contato direto da 

população com a água e a lama deixa os sanitaristas preocupados. 
(www.globo.com/jornalnacional. Adaptado.) 

Na situação colocada, dentre as doenças que mais imediatamente preocupam os sanitaristas, 

pode-se citar: 

 

( a) difteria, tifo e tuberculose. 

( b) tétano, giardíase e leishmaniose. 

( c) leptospirose, hepatite e diarreia. 

( d) hepatite, difteria e leishmaniose. 

( e) diarreia, dengue e toxoplasmose. 

 

10. Entre as recomendações a seguir, qual não é eficaz na proteção contra doenças 

relacionadas com a água? 

 

( a) Lavar sempre as mãos. 

( b) Ter bons hábitos de higiene. 

( c) Usar sempre camisinha. 

( d) Evitar andar em locais com enchentes. 

( e) Não deixar água parada. 
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UNIDADE                              

    SOLO 

 

 
    O SOLO 
 

 

O solo origina-se da rocha matriz ou rocha-mãe. 

O vento e a água do mar ou de um rio se chocam contra a rocha. Ambos carregam 

partículas sólidas. O choque contínuo dessas partículas sólidas contra a rocha provoca, 

lentamente, a sua fragmentação. 

Assim, o calor, o frio, o vento e a água, entre outros fatores, fragmentam, pulverizam, 

esfarinham a rocha, transformando a sua superfície e originando partículas cada vez 

menores; essas partículas irão formar a parte mineral do solo. 

O solo é formado por vários componentes: Areia, argila, o humo e o calcário. 

Um solo arenoso: 

 É permeável e geralmente pobre em sais minerais; 

 Seca facilmente; 

 Possui cerca de 70% de areia em relação ao total de partículas sólidas. 

 

Solo argiloso: pouco permeável e pouco arejado. 

Um solo argiloso: 

 É pouco permeável; 

 Demora em secar; 

 Possui mais de 30% de argila, em relação ao total de partículas sólidas. 

 

Solo calcário: mais permeável. 

A presença de calcário no solo aumenta a sua permeabilidade e arejamento. Um solo fértil 

contém cerca de 5 % de calcário; quando essa taxa é maior do que 10 %%, o solo é 

chamado de solo calcário. 

Solo humífero: fofo e permeável. 

Sabemos que o humo é formado por restos vegetais e animais em decomposição. 
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 SOLO E SAÚDE. 

Os dejetos lançados no solo podem conter: 

 Microorganismos causadores de doenças - no caso do lixo e do esgoto doméstico, 

por exemplo;  

 Substâncias tóxicas – no caso dos resíduos industriais. 

  

Doenças transmitidas por solo contaminado: Tétano e Verminose 

 A crosta terrestre 
A crosta. 

Nosso planeta tem cerca de 70% da superfície coberta por água, sendo os restantes 30% 

formados pelos continentes. No entanto, nem tudo na superfície desses continentes é solo. 

Sob os solos existem as rochas-mães, que lhes deram origem numa lenta transformação de 

milhares de anos. 

Certas regiões podem apresentar ainda rochas cobertas por espessas camadas de sedimentos 

arenosos, orgânicos ou de outras origens, que aí se depositaram por longos períodos. Além 

disso, no fundo dos mares, sob os diferentes sedimentos que se acumularam e que podem 

ter dezenas de metros e metros de espessura, também existem rochas. Agora cabe, então, a 

pergunta: quais são e como se originam as primeiras rochas? 

Bilhões de anos atrás, na época em que se formou a Terra era uma grande bola de magma 

em fogo. A medida, que esfriava sua superfície foi se solidificando, surgindo assim as 

primeiras rochas. Posteriormente, essas rochas se modificaram, transformando-se em outras 

e dando origem aos diferentes tipos de solos. Toda essa camada, superficial, sólida, 

constituí a crosta terrestre. 

Os cientistas admitem a hipótese de que, abaixo da crosta, haja duas camadas bem 

definidas, o manto e o núcleo, cada uma com cerca de 3 mil quilômetros de espessura. 

O manto, logo abaixo da crosta, é formado por magma pastoso. Aí até os metais se 

apresentam em estado líquido, por causa das altas temperaturas. Nessa camada existem 

muitos gases, submetidos a fortes pressões. 

Mais interiormente, ocupando o centro do planeta, fica o núcleo, mais pesado e com grande 

acúmulo de metais, especialmente o ferro e o níquel. Acredita-se que as temperaturas ali 

atinjam de 2 mil a 4 mil °C. 

 ROCHAS, MINERAIS E CRISTAIS. 

As substâncias que existem naturalmente na crosta são chamadas minerais. Estes 

geralmente se apresentam como grandes aglomerados, as rochas. Em sua maioria, as rochas 

são formadas por dois ou mais tipos de minerais. As mais simples apresentam apenas um 

tipo de mineral. 

Os diversos minerais que compõem uma rocha podem ser reconhecidos por suas 

propriedades de cor, dureza e composição química (as substâncias que os constituem). 
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Você já deve ter visto belos cristais de quartzo, formado colunas hexagonais, transparentes 

e terminando em ponta. O que mais chama a atenção neles é sua perfeita forma geométrica. 

Pense então e responda: cristais são minerais? 

O granito, uma das rochas mais comuns, é formado por três tipos de minerais: o quartzo, a 

mica e o feldspato. O granito é usado em calçamentos, pisos e revestimentos de paredes. 

Triturado, é um dos ingredientes usados para fazer concreto. 

O pico do Jaraquá, em São Paulo, é todo constituído de quartzito, que é uma rocha simples, 

pois apresenta apenas um tipo de mineral, o quartzo. 

Sabemos que o Brasil é um país rico em minérios, que são exportados como valiosa 

matéria-prima para a obtenção de ferro, alumínio, manganês e diversos outros materiais. 

Minérios são minerais de interesse econômico. 

 A ORIGEM DAS ROCHAS 

Desde sua origem, a Terra tem sofrido uma intensa atividade vulcânica. Nas erupções 

vulcânicas, grandes massas de lava escorrem das crateras como rios em brasa, destruindo 

tudo em sua passagem. 

A lava, ou magma, ao entrar em contato com o ar, resfria-se, até solidificarem-se dando 

então origem às chamadas rochas magmáticas, ou ígneas. 

Se essa solidificação ocorre ainda no interior da crosta, dizemos que as rochas magmáticas 

são intusivas. Um exemplo de rocha desse tipo é o granito. 

Se a solidificação ocorre no meio exterior, isto é, na superfície da crosta, as rochas são 

chamadas extrusivas. Exemplo: o basalto. 

O basalto é escuro e, por sofrer resfriamento rápido em contato com a atmosfera, não tem 

cristais visíveis. O granito, ao contrário, por se formar na crosta mostra cristais maiores, 

perfeitamente visíveis a olho nu. 

Para verificar isso, você pode comparar, por exemplo, um pedaço de paralelepípedo – 

granito – com uma daquelas pedras pretas – basalto – usadas nos calçamentos em mosaico, 

comuns em cidades praianas. 

 As rochas se modificam. 

Quando vemos fotos ou filmes de grandes destruições causadas por terremotos e vulcões, 

compreendemos que estão em ação incríveis forças originadas no interior da crosta 

terrestre, acompanhadas de liberação de calor. Tais fenômenos sempre existiram na história 

da Terra, e até rochas foram modificadas por eles. 

O magma, ao subir por meio defendas para as camadas mais superficiais da crosta, resfria-

se até solidificarem-se, dando origem às chamadas rochas magmáticas. No caso do basalto, 

essa solidificação é rápida, pelo contato direto com o ar. Já no granito, ela é mais lenta, pois 

ocorre ainda no interior da crosta. O magma, quando extravasa, lançado pelos vulcões, é a 

lava. 

 Os sedimentos também formam rochas. 

Grandes quantidades de grãos de areia (quartzo, também chamado sílica) podem ser 

arrastadas pelas águas na superfície da crosta. Durante longos períodos, esses grãos vão se 



 32 

acumulando, ficando semidentados em regiões baixas ou vales. Tais sedimentos arenosos 

vão sofrendo compressão, pelo peso das camadas superiores, ao longo de milhões de anos. 

Com isso, tornam-se mais compactos e duros, e acaba por formar uma rocha, o arenito. 

Os arenitos são, portanto, rochas sedimentares. Belo exemplo pode ser vistos em Vila 

Velha, no Paraná, onde a erosão esculpiu blocos de arenito, dando-lhes formas curiosas. 

O calcário também é uma rocha sedimentar. É formado pelo acúmulo de grãos de várias 

origens, ricos em cálcio. Alguns calcários são compostos de restos de corais, conchas e 

carapaças de animais microscópicos. Outros surgem por cristalização de carbonatos de 

cálcio e magnésio, abundantes em algumas águas. 

Grandes depósitos de calcários podem ocorrer no percurso de alguns rios subterrâneos, 

cujas águas sejam ricas em cálcio. Amplas grutas e cavernas são então formadas pelos 

carbonatos cristalizados dessas águas. Surgem assim estruturas em forma de colunas. 

Quando pendentes do teto das cavernas, tais formações recebem o nome de estalactites. 

Quando se formam a partir do chão, são chamadas estalagmites. 

As rochas sedimentares são frequentemente ricas em fósseis de plantas e de animais. Esses 

seres quando morrem, ficam preservados comprimidos entre as finas granulações dos 

sedimentos acumulados. 

Nos itens anteriores vimos que, de acordo com sua origem, há três tipos de rochas. As 

magmáticas formam-se a partir da solidificação ou da cristalização do magma. As 

sedimentares originam-se de grandes depósitos de diferentes tipos de sedimentos 

acumulados e compactados em vales e fundo de oceanos. As metamórficas formam-se pela 

ação de altas pressões e temperaturas sobre rochas preexistentes. Vimos que a partir do 

granito, uma rocha magmática sujeita a altas pressões e temperaturas, origina-se o gnaisse, 

que é por tanto uma rocha metamórfica. O granito pode também sofrer intensa 

fragmentação em grãos de feldspato e de quartzo, que são arrastados, sedimentados e 

compactados, formando rachar sedimentares. Sedimentos de quartzo, por exemplo, formam 

os arenitos. Essas rochas mostram uma típica estrutura em camadas, que é chamada 

estratificação. Os sedimentos argilosos, com grãos de feldspato, podem dar origem à 

ardósia, uma rocha metamórfica. 
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                      TESTE SEU CONHECIMENTO  
 

 

1. Observe a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Atividade vulcânica no Hawaii 

O tipo de rocha que se constitui a partir do processo acima visualizado é: 

 

(a) ígnea 

(b) sedimentar 

(c) metamórfica 

(d) magmática plutônica 

(e) magnética 

2.A imagem acima representa o fóssil de uma libélula. O fenômeno da fossilização só pode 

ocorrer em rochas sedimentares, pois: 

 
 

  
 
 

                                                Exemplo de um fóssil 

(a) essas rochas não possuem densidade suficiente para destruir os fósseis. 

(b) são estruturas geologicamente antigas, quando os primeiros animais surgiram. 

(c) ocorre durante o processo de diagênese, com a formação das rochas sedimentares. 

(d) são as únicas rochas encontradas abaixo da superfície. 

(e) originam-se a partir do congelamento dos sedimentos, conservando a estrutura dos 

restos fósseis. 

 

3.As rochas metamórficas são estruturas sólidas formadas a partir do processo de 

transformações de outras rochas preexistentes. Essa transformação ocorre graças à alteração 

das condições de ambiente, temperatura e pressão em relação ao ponto em que essas rochas 

se originaram. 
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Com base nessas informações e em seus conhecimentos em Geografia Física, assinale a 

alternativa que indica um local onde é mais provável a ocorrência do fenômeno citado. 

 

(a) Chapada Diamantina, Brasil. 

(b) Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. 

(c) Deserto do Saara, África. 

(d) Cordilheira dos Andes, América do Sul. 

(e) Golfo pérsico, Oriente Médio 

 

4.(UFG/2003) Veja a tira a seguir: 

 

  

 

 

 

 

 

 
Tirinha de Calvin e Haroldo sobre as rochas 

Fonte: MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia para o ensino médio: Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 

2002. p. 467. 

 

 

Sobre as rochas, pode-se afirmar que: 

 

(   ) as rochas ígneas ou magmáticas formam-se pelo resfriamento e solidificação do 

magma. 

(   ) o arenito, utilizado na correção de acidez do solo, é uma rocha dita metamórfica, pois 

sua formação está ligada à ação da temperatura e da pressão em rochas preexistentes. 

(   ) as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos de outras rochas. 

(   ) o basalto, utilizado na construção civil, é um exemplo de rocha ígnea extrusiva, 

formada com o magma das erupções vulcânicas. 

 

5.Com relação à formação dos solos, assinale a alternativa correta: 

 

( a) O solo se forma a partir do processo de decomposição da rocha de origem. 

( b) O solo é formado a partir de processos internos do planeta Terra, como o movimento 

das placas tectônicas. 

(c) O solo do planeta Terra formou-se há milhares de anos a partir do acúmulo de 

sedimentos que caíram no planeta Terra com meteoros. 

(d) O solo é exclusivamente uma consequência da ação humana sobre o espaço. 

(e) O solo se forma com mais facilidade em áreas com pouco vento, chuva, variação 

climática e seres vivos. 
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6.Os principais elementos que atuam na formação do solo são: 

 

(a) Apenas elementos da natureza (clima, relevo, água e seres vivos), pois as atividades 

humanas não exercem nenhuma influência na formação do solo. 

 (b) O tectonismo é o elemento mais importante para a formação dos solos, pois a 

movimentação das placas tectônicas gera a decomposição da rocha em grande escala. 

(c) Os principais elementos que interagem entre si na formação do solo são o tempo, clima, 

relevo, água e seres vivos. O ser humano, todavia, não tem nenhuma influência nesse 

processo. 

(d) O solo é formado a partir de grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis, 

furacões etc. Como são eventos extremos, têm uma capacidade maior para decompor a 

rocha. 

(e) Os principais elementos que interagem entre si na formação do solo são o tempo, clima, 

relevo, água e os seres vivos, inclusive o ser humano. 

 

7.Sabemos que o solo pode ser poluído de diferentes formas, e uma delas é o acúmulo de 

lixo sólido. Entre os problemas abaixo, marque o único não relacionado com a deposição de 

lixo no solo. 

 

( a) Aumento de vetores de doenças. 

( b) Aumento de micro-organismos patogênicos. 

( c) Morte de plantas. 

( d) Contaminação da água subterrânea. 

( e) Aumento da chuva ácida. 

 

8.(Covest) Estima-se que, em média, dois quilos de lixo sejam produzidos, a cada dia, por 

pessoa, incluindo o lixo doméstico. Apesar dos programas de reciclagem e do 

aproveitamento de produtos do lixo, essa quantidade vem aumentando perigosamente. Com 

relação à questão do lixo e do seu tratamento, analise as afirmações a seguir. 

 

1. A maior vantagem da compostagem é a transformação de materiais não biodegradáveis 

em compostos úteis como fertilizantes. 

2. Para que um aterro sanitário possa ser eficiente por muitos anos, periodicamente, deve 

ser feita a incineração dos resíduos orgânicos e inorgânicos. 

3. Os lixões a céu aberto constituem-se em eficiente meio de tratamento do lixo porque as 

pessoas os utilizam para a garimpagem de produtos. 

4. Uma alternativa eficaz para tratar o problema do lixo urbano envolve a redução da 

utilização de produtos descartáveis. 
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Está(ão) correta(s): 

 

(a) 4, apenas. 

(b) 1 e 2, apenas. 

(c) 3 e 4, apenas. 

(d) 2, apenas. 

(e) 1, 2, 3 e 4. 

 

9. Faça a associação correta. 

 

(a) Apresenta pouca permeabilidade a água; é composto por cálcio, magnésio, potássio, 

ferro e alumínio. 

(b) Apresenta grande permeabilidade a água; é pobre em nutrientes e rico em grãos de 

quartzo. 

(c) Apresenta média permeabilidade a água, quando comparado a outros tipos de solo. É 

rico em matéria orgânica. 

 

(  ) Solo arenoso 

(  ) Solo argiloso 

(  ) Solo humífero 

 

10. O solo pode ser compreendido como consequência do intemperismo, da 

decomposição dos vegetais e animais e do clima sobre a rocha matriz. Sem a presença 

de matéria orgânica, não há a formação de solo, tratando-se somente de minerais não 

consolidados, isto é, materiais inorgânicos. A alternativa que contém a matéria orgânica, 

encontrada no solo, ideal para a agricultura, é 

 

( a) argila 

( b) nitratos 

(c) húmus 

(d) cal 
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