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ROTEIRO DE ESTUDOS – II ETAPA LETIVA 

CIÊNCIAS – 4.º ANO/EF – 2018 

 

Caro(a) aluno(a), 

É tempo de rever os conteúdos estudados na II Etapa Letiva e esclarecer suas 

dúvidas. Com o estudo diário e a realização de exercícios, você poderá avançar nos seus 

conhecimentos. 

Preparamos para você atividades que o(a) ajudarão nos estudos para a Avaliação 

de Recuperação. 

Bons estudos! 

 

I –  CONTEÚDO 

TERRA E UNIVERSO 

 A água circula pelo ambiente – O ciclo da água 

 A água dissolve muitas coisas – Solvente universal / Nem tudo é dissolvido na água 

 Água limpa para todos – O tratamento da água / O tratamento de esgoto 

 O solo 

 Atenção com o solo! 

 

MATÉRIA E ENERGIA 

 Materiais e embalagens – Tecnologia de materiais e embalagens 

 De onde vêm os materiais? 

 Vidro / Papel / Metais / Plástico 

Transformações reversíveis e não reversíveis 

 Materiais são formados por substâncias diferentes / Transformações físicas / 

transformações químicas 

 Máquinas no dia a dia 

 As máquinas simples 
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II – ATIVIDADES 

ATIVIDADE I 
 
01. Observe a ilustração. 

 

 
 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br. 
 

a) MARQUE com um  X  a alternativa correta. 

O fenômeno representado na ilustração é 

(     )  ciclo da vida.               (     )  ciclo da água.              (     )  ciclo do oxigênio. 

 

b) EXPLIQUE como acontece esse fenômeno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sal de cozinha que usamos para temperar a comida vem do mar. 

 
02. NUMERE as afirmativas,de acordo com a ordem em que o sal é obtido. 

 
(     ) O sal é recolhido e levado  à indústria. 

(     ) O calor do Sol e o vento aceleram a evaporação. 

(     ) A água do mar é bombeada para locais parecidos com grandes piscinas. 

(     ) Na indústria, o sal é lavado e passa por alguns processos de separação para 

retirar as impurezas. Depois, o sal ainda precisa ser moído para, depois, ser 

embalado e vendido. 

(     ) À medida que a água evapora, é possível observar o sal que se separou da 

água. 
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03. A água dissolve muitas coisas: os gases, como o gás oxigênio e o gás 
carbônico, o que possibilita a vida de muitos seres aquáticos. A água é um solvente 
universal. 

 

a) EXPLIQUE a frase sublinhada na afirmativa acima. 
 
 
 

b) CITE duas substâncias que podem ser dissolvidas na água. 
 

  
 

  
 
 

04. ASSINALE com um  X  o método que você escolheria para separar a mistura de água 

e óleo em um copo. JUSTIFIQUE a sua opção. 
 

 
 

(     )  filtração                              (     )  decantação 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

 

05. NUMERE a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

1. Salina (     ) 
Processo utilizado para separar resíduos sólidos que 
estão misturados e dissolvidos na água. 

2. Evaporação (     ) 
Denominação dada à capacidade da água de 
dissolver muitas substâncias. 

3. Filtração (     ) Local de onde retiramos o sal. 

4. Ebulição (     ) 
Passagem lenta da água do estado líquido para o 
gasoso. 

5. Solvente universal (     ) 
Passagem rápida da água do estado líquido para o 
gasoso. 

 
06. ESCREVA (C) para as alternativas corretas e (I) para as alternativas incorretas. 

 

(     ) 
A água e os resíduos eliminados das residências por meio de canos 
constituem o esgoto. 

(     ) 
Além do esgoto doméstico, existem outros tipos, como o comercial e 
hospitalar. 

(     ) 
Numa Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), o esgoto doméstico passa 
por vários processos até retornar à natureza sem prejudicá-la. 

(     ) 
Quando não há tratamento de esgoto, a solução é construir fossas em locais 
apropriados. 

(     ) 
O esgoto que é despejado em grandes buracos feitos no solo não é 
decomposto por microrganismos. 
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07. Veja as imagens, que mostram o processo do tratamento da água na ETA. 
 

 
 

COMPLETE as informações sobre esse processo. 
 

a) A água da represa é levada até uma ____________________________________. 

b) Lá, ela recebe substâncias e as impurezas ficam juntas, formando 

_______________.  

c) No tanque de ____________________, as impurezas são depositadas no fundo e 

são separadas da água. 

d) Depois de decantada, a água passa por um processo de 

_______________________. 

e) Ao final do processo, a água recebe substâncias capazes de eliminar os 

______________________. 

 

 

08. Responda: 
 

a) O que é água potável? 
 
 
 

b) Como são as águas dos rios e das represas? 
 
 
 

c) Por que a água deve ser tratada? 
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09. 
Em muitas cidades, antes de ser distribuída à população, a água passa por 

uma Estação de Tratamento de Água (ETA). 

 
a) Como se apresenta a água que sai da estação de tratamento? 

 
 
 
 
 

 
b) A água que chega em nossas casas pode ser ingerida diretamente da torneira? 

JUSTIFIQUE. 
 
 
 
 
 
 
 

10. O solo é fundamental na produção de alimentos para o ser humano, 
principalmente na agricultura. 

 
MARQUE a opção que completa corretamente a frase em cada item.  

 
a) Em um solo fértil 

 
(      ) há presença de certa quantidade de areia, para garantir a passagem de 

água através do solo. 

(      ) não há presença de areia, por isso retém a água no solo. 
 

b) O húmus é importante para o solo porque 

(      )  adiciona água ao solo. 

(      )  fornece nutrientes necessários às plantas. 

 
c) Adubação consiste em... 

(      )  fornecer certa quantidade de argila ao solo. 

(      )  adicionar nutrientes que estão faltando ao solo 

 
d) Uma técnica de irrigação consiste em 

(      ) adicionar água ao solo, permitindo a plantação em ambientes muito secos. 

(      ) adicionar argila ao solo para não deixar a água passar facilmente. 

 

e) Drenagem é 

(      )  espalhar água para todo o solo. 

(      )  retirar o excesso de água do solo. 
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ATIVIDADE II 

A água que existe no nosso planeta está sempre em movimento. Ela passa por 
mudanças de estado e se desloca de um lugar para outro. 

 
01. Faça o que se pede.  

a) RELACIONE as colunas, de acordo com as mudanças de estados físicos da água. 

(   1  ) Condensação (      )  Sólido para o líquido. 

(   2  ) Vaporização (      )  Líquido para o gasoso. 

(   3  ) Fusão (      )  Líquido para o sólido. 

(   4  ) Solidificação (      )  Gasoso para o líquido. 

 

b) Observe o esquema, que mostra o ciclo da água na natureza. 

 

 

NUMERE, de 1 a 4, as etapas do ciclo da água na natureza, de acordo com o esquema 
apresentado. 
 
(       ) O vapor d’água esfria e se condensa, na forma de gotículas que formarão 

nuvens. 

(       ) Parte da chuva penetra no solo. O resto volta para o oceano através dos rios. 

(       ) O Sol aquece o oceano, a água do oceano evapora e sobe para o ar. 

(       ) Se muita água se condensa, as gotas se tornam pesadas e caem no solo nas 

formas   de chuva ou de granizo.  
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A água destinada ao consumo humano deve apresentar condições mínimas para que 
possa ser ingerida ou utilizada para fins higiênicos. 

 
a) Observe a ilustração abaixo.  

 
 

NUMERE, de 1 a 5, as etapas de tratamento da água, na Estação de Tratamento da 
Água, de acordo com a ordem em que ocorrem. 
 
(     ) A água passa por tanques, onde recebe produtos para as impurezas se juntarem 

no fundo dos tanques.  

(     ) A água passa por um processo de filtração, que retém os flocos menores de 
impurezas. 

(     ) A água sai tratada, vai para um reservatório, passa por canos e chega até a 
nossa casa. 

(     ) A bomba retira a água do rio e essa água é levada para uma estação de 
tratamento. 

(     ) A água recebe o cloro. 

 

A água que usamos e todos os resíduos do dia a dia formam o esgoto 
doméstico. Existem outros dois tipos de esgoto: o industrial e o hospitalar. 

 
b) ASSINALE (X) na informação correta, de acordo com o tratamento do esgoto. 

(      ) Quando não há tratamento de esgoto, a melhor solução é descartá-lo na 
natureza. 

(      ) Todas as cidade têm tratamento de esgoto. 

(      ) O esgoto doméstico deve ser levado, por meio de canos, para uma Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE). 

(      ) Não devemos nos preocupar com o destino do esgoto doméstico. 
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O solo, o ar, a água, o fogo e o vento têm grande importância na vida de todos os 
seres vivos do nosso planeta. 

 

02. Observe os quadrinhos e faça o que se pede.  

 
Fonte: www.turmadamônica.uol.com.br. 

a) Responda. 

Por que devemos preservar o 
solo? 

b) CITE duas atividades realizadas pelo homem e que prejudicam o solo. 

  

 

 

  

 

Um fator importante para a agricultura é a fertilidade do solo, pois possibilita o 
crescimento das plantas. 

 

03. a) Conforme os nossos estudos sobre o solo, faça o que se pede. 
 

 CITE duas características de um solo fértil. 
 
– 

 

 

– 

 

 

MARQUE a opção correta. 

 Um agricultor que mora em uma área com solo seco precisa melhorar a 
produtividade desse solo, usando a técnica de 

(     )  adubação.  (     )  irrigação.  (     )  drenagem. 
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b) ASSINALE (C)  nas afirmativas corretas e (I)  nas incorretas.  

(     ) A criação de gado também pode prejudicar o solo.  

(     ) Um solo, para ser considerado fértil, precisa somente de húmus e areia.  

(     ) O uso inadequado do solo provoca a diminuição na produção de alimentos.  

(     ) Solo que tem minhocas não é um solo fértil, pois elas o contaminam com as 
fezes. 

 

04. Leia a notícia a seguir. 

Tempestades aumentam risco de deslizamentos e desabamentos em BH 

O mês de março surpreendeu moradores de Belo Horizonte com temporais e 
somando ao acúmulo de chuvas de fevereiro, ligou um alerta na cidade. A repetição 
da chuva encharca o solo, deixando instáveis as encostas. As tempestades pegam 
desprevenidos moradores de áreas de risco para possíveis deslizamentos e 
desabamentos.  

Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/. Acesso em: 07 jun. 2018. (Adaptado). 

 

a) Faça o que se pede.  

 GRIFE, na notícia acima, o trecho que mosta o que pode acontecer quando há 
períodos com muita chuva nas áreas de risco. 

 

b) MARQUE (C) nas alternativas corretas e (I) nas incorretas, sobre o processo de 
erosão. 

(     ) A vegetação é uma importante proteção para o solo. 

(     ) O processo de erosão pode modificar a paisagem e deteriorar o solo. 

(      ) A ocupação desordenada de encostas de morros não favorecem a erosão. 

(      ) Erosão é um processo de deslocamento do solo por meio da ação da água. 

(   ) Para  prevenir  o  deslizamento  do  solo,  devemos  desmatar  encostas  de 
morros. 
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ATIVIDADE III 

01. Leia a letra da música. 

Da nuvem até o chão, 
Do chão até o bueiro, 
Do bueiro até o cano, 
Do cano até o rio, 
Do rio até a cachoeira... 
Da cachoeira até a represa, 
Da represa até a caixa d’água, 
Da caixa d’água até a torneira, 
Da torneira até o filtro, 
Do filtro até o copo. 
Do copo até a boca, 
Da boca até a bexiga, 
Da bexiga até a privada, 
Da privada até o cano, 
Do cano até o rio... 
Do rio até outro rio, 
Do outro rio até o mar, 
Do mar até outra nuvem.... 

Disponível em: https: <www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/682463>. 
Acesso em: 10 ago. 2018. 

 

a) A qual processo da natureza a letra da música acima se refere? 

 

 

 

b) ESCREVA os nome das etapas do processo de mudanças da água na natureza. 

“Da nuvem até o chão...” 
 

 

 
“Do mar até outra nuvem...” 

___________________________ 

 

02. Leia a notícia abaixo. 

NASA prevê impacto de derretimento de geleiras 

O derretimento acelerado de algumas das maiores geleiras do planeta — do 
Ártico à Antártida — aflige cientistas em todo o mundo há alguns anos. Afinal, a 
previsão é que o aquecimento global continue desintegrando as grandes massas de 
gelo do mundo, o que deve elevar o nível dos oceanos e transformar a Terra. 

 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-42057029>. (Adaptado) 

 

a) MARQUE com um (X) a opção correta. 
 

A transformação da água nesse processo se dá pela 

(    )  solidificação.            (    )  fusão.            (    )  transpiração. 

 

https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/682463/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-42057029
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b) CITE um dos fatores responsáveis pela mudança dos estados físicos da água na 
natureza. 

 

 

03. ASSINALE (C) para as opções que completam corretamente as frases e (I) para as 
opções incorretas. 

Sobre a água podemos afirmar que 

(     )  transporta os nutrientes e substâncias no corpo dos seres vivos. 

(     )  dissolve vários nutrientes que estão no solo. 

(     )  não consegue ser absorvida pelas raízes das plantas. 

(     ) dissolve grande parte das substâncias que conhecemos. 

 

04. ESCREVA o nome do método de separação de misturas representado em cada 
imagem. 
 

IMAGEM A                                                IMAGEM B 

            

 

05. EXPLIQUE o motivo pelo qual a imagem B da atividade anterior pode ser considerada 
uma mistura. 

 

 

 

 

06. Leia os quadrinhos. 

 
SOUSA. Mauricio. Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/no-dia-do-meio-ambiente- 

msp-e-instituto-trata-brasil-se-unem-para-defender-saneamento. Acesso em: 10 ago. 2018. 

salina 

água 

Pó de café 



12 

a) CONCEITUE água potável. 
 

 

 

 

 

b) CITE o órgão responsável pela captação e tratamento da água em seu município. 
_____________________________________________ 

 

07. Sobre o tratamento da água, responda: 
 
a) O que é e onde ocorre o tratamento da água? 
 
 
 
 
b) EXPLIQUE os seguintes processos, referentes ao tratamento da água: 
 

• Floculação; 

 

 

 

• Fluoretação. 

 

 

 

 

08. Leia. 

 
Fonte: http://www.lojaagrometal.com.br/ 

 
a) CONCEITUE água de reúso. 

 
 
 
 

b) CITE um exemplo de lugar onde a água de reúso pode ser utilizada. 
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09. Leia. 
 

Alimentos orgânicos 

A Orgânica Brasil surgiu para ajudar as famílias a terem uma vida mais 
saudável e ajudar na preservação do nosso planeta para os nossos filhos.  

Disponível em: <https://www.organicabrasil.com.br/como-funciona-o-monte-sua-cesta>. Acesso em: 10 ago. 2018. (Adaptado). 

 
 

CONCEITUE alimentos orgânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE IV 

01. Observe a imagem e responda: 

 

a) Usar a água dessa maneira é correto?  

JUSTIFIQUE sua resposta. 

 

 

b) ESCREVA duas atitudes que devemos ter para evitar o desperdício de água.  

 

 

 

02. NUMERE, de 1 a 4, corretamente as etapas de separação de sal em uma salina, na 
ordem em que ocorrem. 

(     ) O sal é recolhido para ser levado à indústria.  

(     ) A água do mar é bombeada para locais parecidos com grandes piscinas. O calor 
do Sol e o vento aceleram a evaporação da água.  

(     ) Na indústria, o sal é lavado e passa por alguns processos de separação para 
retirar as impurezas.  

(     ) À medida que a água evapora, o sal vai ficando na água da piscina.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=crian%C3%A7as lavando com %C3%A1gua da mangueira para colorir&source=images&cd=&cad=rja&docid=VYQPa_QC9opZZM&tbnid=iZfuAXmztz-oGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gruposerafim.com.br/tag/carro/&ei=B226UdOKC-a50gG75YGIDA&bvm=bv.47883778,d.dmQ&psig=AFQjCNF-31ElVDOzY48PU8HpjKJkXtZKkA&ust=1371258435636438
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03. Observe o gráfico que mostra a utilização da água por setor.  

 
Fonte: www.mundoeducação.bol.uoç.com.br. 

 

a) De acordo com o gráfico, qual é o setor que mais consome água?  

 

 

b) CITE duas situações em que a água é utilizada no setor de uso doméstico. 

 

 

 

 

04. Observe as substâncias que foram misturadas na água. 

 

a) Quais das substâncias foram misturadas na água?  

 

 

 

 

b) Qual dos processos, decantação ou filtração, você escolheria para separar a água 
do óleo? JUSTIFIQUE sua escolha.  
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05. Observe a cena, que mostra duas crianças plantando uma árvore frutífera.  

 

a) Quais dicas você daria às crianças para que o solo 
onde elas estão plantando fique fértil e possibilite o 
crescimento da planta? 

 

b) Por que é mais saudável consumir produtos orgânicos?   

 

 

 

 

 

 

06. Observe a imagem, que mostra um deslizamento de terra. 

 

a) Quais fatores podem ter 
provocado este desliza-
mento, de acordo com os 
estudos que fizemos? 

Fonte: www.notícia.uol.com.br. 

b) Por que a vegetação é importante para diminuir a quantidade de água que chega 
até o solo? 
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ATIVIDADE V 

01. Leia a tirinha abaixo. 

 
SOUSA. Maurício. Disponível em <www.turmadamonica/tirinhas/bidu/>. 

Acesso em: 15 jun. 2018. 

 

a) CITE o nome do estado físico da água apresentado nos seguintes quadrinhos. 
 

no primeiro quadrinho: _________________ 

 

no segundo quadrinho: _________________ 

 

b) ESCREVA: 

 o nome da mudança de estado físico da água que ocorreu entre o primeiro e o 
segundo quadrinho; 

 

 

 o nome da mudança de estado físico da água representada no último quadrinho. 

 

 

02. 
Em alguns locais do litoral, a água do mar é represada para se extrair o sal. 

 

 

 

https://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/ciencias-da-natureza/quim/tirinhas-de-quimica-e-suas-aplicacoes/
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a) Responda: 
 

 Como é feita a separação do sal da água do mar? 

 

 

 

 

 Por que não enxergamos o sal na água do mar? 

 

 

 

 

Quando precisamos separar a água dos demais componentes, utilizamos 
métodos de separação de misturas. 

 

b) Mirela recebeu três amigas em casa e resolveu fazer uma laranjada. Espremeu 
algumas laranjas e misturou com água retirada do filtro. 
 

 A água que Mirela pegou do filtro é uma água pura. CITE uma característica 
desse tipo de água. 

 

 

 

 Para finalizar o suco, Mirela precisou tirar os favos da laranja que ficaram no 
suco. 

ESCREVA o nome do método de separação de misturas que Mirela utilizou. 

 

03. 
Os resíduos e água eliminados das residências por meio de canos que formam 

o esgoto. 

 

a) CITE duas ações diárias que, ao utilizarmos a água, produzimos o esgoto. 

• 

 

• 

 

b) Qual é o destino mais adequado para o esgoto? 
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04 Algumas plantas que utilizamos como alimento são cultivadas no solo. 

 

MARQUE com um (X) a resposta correta. 

a) O que possui em um solo fértil? 

( ) Areia para garantir que a terra tenha os nutrientes necessários. 

( ) Argila para garantir a passagem da água com mais facilidade. 

( ) Húmus para garantir os nutrientes necessários às plantas. 

( ) Argila para garantir o crescimento das plantas. 

 

Algumas técnicas podem ser usadas para preservar ou melhorar a 
produtividade do solo. 

 

b) ASSINALE com um (x) a alternativa correta. 

Quais foram as melhores técnicas indicadas para melhorar a produtividade do solo? 

 

( ) A horta de Paulo estava com o solo muito seco e sem nutrientes. Indicação: 
drenagem e adubação. 

 

( ) Após dias de chuva, as plantas de Paulo começaram a morrer, pois o solo 
estava muito encharcado e sem nutrientes. Indicação: drenagem e 
adubação. 

 

( ) Paulo percebeu que as hortaliças não estavam desenvolvendo por falta de 
nutrientes e água no solo. Indicação: drenagem e irrigação. 

 

( ) Paulo molhou muito a sua horta e viu que isso estava prejudicando o 
desenvolvimento das suas plantas. Indicação: irrigação e adubação. 
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A erosão é um processo no qual partículas que formam o solo são 
transportadas de um local para outro. 

 

05. Observe a imagem abaixo 

 

Voçoroca à margem da rodovia BR-393, em Vassouras (RJ).  

 

a) CITE uma ação humana que pode contribuir para favorecer a erosão. 

 

 

 

b) Leia a seguinte afirmativa. 

A vegetação é importante para o solo. 

 

JUSTIFIQUE a afirmativa acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSN/CBDA/EFM/SMVA/gmf 


