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Instruções: 

 Copiar pergunta a caneta e responder a lápis em folha de papel oficio ou 
A4. 

 Imagens poderão ser recortadas e coladas no trabalho, porém a escrita 
deve ser feita toda a mão. 

 Este roteiro contempla o conteúdo trabalhado no 1o trimestre e tem como 
objetivo auxiliá-lo em seus estudos. Faça as questões da forma mais 
completa possível, seu esforço será sua recompensa! 
 
 

 
 
Conteúdo: 
 

- HIDROSFERA ( IMPORTÂNCIA, MUDANÇA DE ESTADOS FÍSICOS, CICLO, 
POLUIÇÃO E SAÚDE, TRATAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO, PROPIEDADES DA 
ÁGUA). 

- LITOSFERA (CROSTA TERRESTRE, ROCHAS, FORMAÇÃO /MANEJO E 
PRESERVAÇÃO DO SOLO). 

 
 

Bons estudos! 



 

Cite os três estados físicos que podemos encontrar a água. Descreva pelo menos 
um exemplo de como a encontramos na natureza. 

 

 

Faça um esquema que represente as mudanças de estado físico da água e 
exemplifique cada uma das mudanças. 

 

 

Esquematize o ciclo da água com setas e nomes, em seguida, explique a 
importância biológica da água para os seres vivos. 

 

 

Descreva as etapas de tratamento da água e do esgoto, em seguida, explique a 
diferença de água limpa e potável. 

 

 

Cite e explique as propriedades da água. 

 

  

Faça um desenho do planeta Terra mostrando suas camadas. 

 

 

Defina litosfera e explique a teoria da deriva continental. 

 

 

Descreva como as rochas se formam. 

 

Cite os tipos de rochas e suas características. 

Questão 02:                                                                                                            Valor: 1,0 

Questão 03:                                                                                                            Valor: 1,0 

Questão 04:                                                                                                            Valor: 1,0 

Questão 05:                                                                                                            Valor: 0,5 

Questão 06:                                                                                                            Valor: 0,5 

Questão 07:                                                                                                            Valor: 1,0 

Questão 08:                                                                                                            Valor: 0,5 

Questão 09:                                                                                                            Valor: 1,0 

Questão 01:                                                                                                            Valor: 0,5 



 

Explique como o solo é formado e descreva os tipos de solo com suas 
características. 

 

Descreva as técnicas de manejo do solo e suas aplicações. 

Questão 10:                                                                                                            Valor: 1,0 

Questão 11:                                                                                                            Valor: 1,0 


