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Qual a disponibilidade de água 

salgada e doce, respectivamente, 

no planeta terra?

a) 97,5% e 2,5% 

b) 2,5% e 97,5%

c) 50% e 50% 

d) 75% e 25%

R:(a)



Quais as necessidades da água 

passar por processo físicos  e 

químicos nas estações de 

tratamento de água para 

consumo humano?

R.Para evitar doenças causadas por água 
contaminada.



Em comunidades em que não 

possuem estação de tratamento 

de água. A água usada na 

casa/comunidade pode ser 

captada de quais lugares?

R: Poço artesiano, poço simples, 
nascente, rio, sangra, lago e 

cisterna (água da chuva).



O caminho da água que, garante 

que a população receba água 

tratada em suas residências, é um 

processo que vai da captação a 

distribuição e consiste, 

basicamente, em quatro etapas. 

Quais são essas etapas?

R: Captação, tratamento, 
armazenagem e distribuição.



R: Bombeamento de água bruta com a 
utilização de uma bomba, pela gravidade…

Como a água dos rios e lagos 

podem ser levadas para as 

estações de tratamento (técnicas, 

procedimentos...)?



A água tratada é distribuída a 

partir dos reservatórios de água 

potável. Quais os lugares que a 

água é destinada depois de 

tratada?

R: Residências, comércio e indústria...



A captação da água para 

tratamento pode ser superficial 

ou subterrânea. Quais lugares a 

captação é feita de maneira 

superficial?

R: rios, riachos, lagos e represas...



A captação da água para 

tratamento pode ser superficial 

ou subterrânea. Quais lugares a 

captação é feita de maneira 

subterrânea?

R: Poços artesianos...



 

As águas de superfície são as de 

mais fácil captação e por isso 

havendo, pois, uma tendência a 

que sejam mais utilizadas no 

consumo humano. Por que isso 

ocorre?

R:As águas subterrâneas necessitam 
de perfuração no solo, equipamentos, 
bombas para captação, fazendo com 

que sua captação para tratamento 
seja mais difícil e mais cara.



Quais são as condições 

analisadas para captação da água 

para tratamento em estações?

R: Quantidade de água; qualidade da água; 
garantia de funcionamento; economia das 

instalações e localização.





Quais as características (cor, 

gosto, cheiro) da água?

R: incolor, insípida e inodora.



Quais as propriedades químicas e 

físicas da água?

R:    O P. F e P. E a 1 atm é 0ºC e 100ºC, a 
densidade da água 1g/cm3. 

No estado sólido, sua densidade 
diminui até 0,92 g/cm3



Quais as substâncias que são 

adicionadas na desinfecção e 

fluoretação na água nas estações 

de tratamento?

R: cloro e flúor.



Explique o processo de filtração 

na etapa de tratamento da água.

R: Filtração - É um processo físico que permite 
separar misturas heterogêneas. 

Nesse processo utiliza-se um filtro que 
retém a parte sólida no filtro e permite 

a passagem do líquido.



Por que adiciona-se cloro e flúor 

no processo de tratamento da 

água?

R: para desinfecção e fluoretação.



Para abastecimento de uma cidade a 

água passa por diversas etapas na 

Estação de Tratamento de Água 

(ETA), numa destas etapas a água é 

mantida em repouso por um certo 

tempo em tanques para que os 

sólidos suspenso se deposite no 

fundo. Como podemos chamar essa 

etapa durante o processo na ETA?

R:  Sedimentação/Decantação



Nas estações de tratamento de 

água, um dos processos consiste 

em adicionar algumas 

substâncias, chamado de 

floculação. Qual a principal 

substância utilizada neste 

processo?

R: Sulfato de alumínio



Nas estações de tratamento, a 

água passa por filtros formados 

por camadas de areia, carbono e 

turfa. Como esse processo é 

chamado?

R: Filtração



Explique o processo de 

decantação na etapa de 

tratamento da água.

R: Decantação - É um processo físico que 
permite separar misturas heterogêneas e 

ocorre pelo princípio da densidade e gravidade.



No processo de tratamento de 

água, utiliza-se algumas 

substâncias químicas como o 

sulfato de alumínio, cal hidratada, 

flúor e cloro. Quais os símbolos 

dos elementos químicos 

alumínio, cloro, flúor e cálcio?

R:   Al, Cl, F e Ca.



Quais são os três estados físicos 

da água?

R: sólido, líquido e gasoso.



Como é chamada a passagem, em 

temperatura ambiente, do estado 

físico líquido para o gasoso?

R: Evaporação.



No ciclo da água na natureza, 

quais os principais processos 

físicos de mudanças de estados 

que ocorrem?

R: Evaporação, Evapotranspiração 
e condensação.



Para garantir a qualidade da água 

as companhias responsáveis pelo 

seu tratamento realizam análises 

constantemente. O pH permitido 

para consumo humano sofre 

variação de 6,0 a 9,0. Qual 

substância é adicionada nesse 

processo para ajustar o pH?

R: cal hidratada. 



Em comunidades em que não há 

estação de tratamento de água. 

Quais são as formas possíveis de 

tratamento da água para a família 

poder beber?

R: Fervida, clorada na caixa e filtrada...
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A Associação dos Municípios do 

Alto Uruguai – AMAU, possui em 

sua constituição 31 municípios, 

sendo que destes, 17 possuem 

mais da metade de sua população 

no campo. Dessa forma, qual a 

importância (utilização) da água 

para essa população do campo e 

na cidade?

R: Agricultura, indústria e doméstico…



Qual destas ações não 

contribuem para o uso consciente 

da água:

a) reutilizar águas das chuvas;

b) jogar efluentes em rios e 

riachos;

c) escovar os dentes com a 

torneira aberta.

R: (b)



Conforme a Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura 

e Alimentação, qual (is) as 

porcentagens, em relação a 

utilização da água?
a) agricultura (70%), indústria (22%) e 

doméstico (8%);

b) agricultura (10%), indústria (40%) e 

doméstico (50%);

c) agricultura (40%), indústria (30%) e 

doméstico (30%);

d) agricultura (8%), indústria (32%) e 

doméstico (60%).

R: (a)



Segundo estudo da Organização 

das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura a 

agropecuária responde por 70% 

de todas a água consumida no 

mundo. Esta afirmação é correta 

ou falsa. 

(   ) Correta                                            

(   ) Falsa 

R: Correta



Segundo estudo da Organização 

das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura a 

agropecuária responde por 

apenas 8% de todas a água 

consumida no mundo. Esta 

afirmação é correta ou falsa. 

(   ) Correta                                               

(   ) Falsa 

R: Falsa



Conforme a ONU, a falta de água limpa 

mata aproximadamente 2,0 milhões de 

crianças com menos de 5 anos de idade 

anualmente. Grande parte do despejo de 

resíduos acontece nos países em 

desenvolvimento, que lançam 90 por 

cento da água de esgoto sem 

tratamento. A água sem tratamento 

quando ingerida pode ser responsável 

pela transmissão de muitas doenças. 

Quais as principais doenças que podem 

ser causadas?

R: Diarréia, cólera, hepatite A, esquistossomose, 
leptospirose, febre tifóide...



 (ENEM - 2004) A necessidade de água tem tornado 

cada vez mais importante a reutilização planejada 

desse recurso. Entretanto, os processos de 

tratamento de águas para seu reaproveitamento nem 

sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em 

sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos 

para a denominada “água de reuso”, recomenda-se:

a) o uso doméstico, para preparo de alimentos.

b) o uso em laboratórios, para a produção de 

fármacos.

c) o abastecimento de reservatórios e mananciais.

d) o uso individual, para banho e higiene pessoal.

e) o uso urbano, para lavagem de ruas e áreas 

públicas.

R: (e)



A atividade industrial é um ramo da economia que 

envolve a produção de resíduos, os quais, na 

maioria dos casos, são nocivos ao meio ambiente 

e também ao ser humano. Um exemplo são as 

indústrias que devem queimar combustíveis, como 

gás ou óleo. Independentemente do estado físico 

do resíduo produzido, a atividade industrial tem 

contribuído para poluir de forma intensa e 

preocupante quais ambientes? Fonte: DIAS, Diogo 

Lopes. Exercícios sobre impactos ambientais. 
Disponível em: 

<http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-

quimica/exercicios-sobre-impactos-ambientais.htm>. Acesso 

em: 14 jan. 2017.

a) Apenas a água

b) Apenas o solo

c) Apenas o ar atmosférico

d) A água, o solo e o ar atmosférico

R: (d)



A água potável é necessária para 

produzir produtos que consumimos 

diariamente, porém, muitas vezes, 

não percebemos. Dessa forma, qual 

a quantidade de água suficiente, 

aproximadamente, para produzir 1kg 

de carne bovina:

a) 17.100L

b) 1L                    

c) 2,500L 

 d) 600L 

 e) 20L

R: (a)



A água potável é necessária para 

produzir produtos que consumimos 

diariamente, porém, muitas vezes, 

não percebemos. Dessa forma, qual 

a quantidade de água suficiente, 

aproximadamente, para produzir 1kg 

de arroz:

a) 15.200L

b) 6L

c) 8,500L

d) 2,500L  

 e) 10L

R:(d)



Para Carlo Tucci (2008), em seu 

artigo intitulado “águas urbanas”, 

argumenta que, saneamento envolve 

a coleta de tratamento de efluentes 

domésticos e industriais, e que não 

inclui drenagem urbana. Quais os 

principais problemas do lançamento 

de efluentes em rios e riachos nas 

cidades?

R:Doenças, poluição hídrica e atmosférica.



Qual a importância da água para as 

povos do campo?

R:: Principalmente para consumo humano, 
na agricultura, para consumo doméstico,

 piscicultura...



Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

R: : I, II, V e VI

Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

R: : I, II, V e VI



Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

R: : I, II, V e VI

Dentre os principais impactos ambientais 

negativos causados pelo homem, podemos 

citar a diminuição dos mananciais,extinção 

de espécies, inundações, erosões, 

poluição,mudanças climáticas, destruição da 

camada de ozônio,chuva ácida, agravamento 

do efeito estufa. Cite exemplos de ações que 

minimizam os impactos ambientais e 

contribuem para a sustentabilidade. 
Fonte: SANTOS, Vanessa Sardinha dos. Impactos Ambientais. 

Disponível em: 

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/impactos-

ambientais.htm>. Acesso em: 14 jan. 2017.

R: Economizar água; Produzir menos lixo; 
Evite o consumo exagerado de energia; 
Separe os lixos orgânicos e recicláveis;

 Transporte coletivo; Evitar o
 consumismo, Utilize produtos ecológicos 

e biodegradáveis...



Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

R: : I, II, V e VI

Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente provocadas 

pelo homem e suas atividades.Não são exemplos 

de impactos ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climáticas.

VI - Lançamento de efluentes em rios e riachos.

R: III e IV
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Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

A água do planeta terra vai 

acabar? 

Podemos viver sem água? 

Justifique suas respostas.

R: A água no planeta terra mantém-se 
praticamente constante, porém sua

 disponibilidade para consumo humano
 esta diminuindo. 

Não podemos viver sem água, 
uma vez que utilizamos para beber,

 uso doméstico, agricultura, indústria...



Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

A porcentagem de água no corpo 

humano sofre variações com a 

idade, por exemplos, em bebês a 

porcentagem de água é maior em 

relação a uma pessoa adulta. 

Qual a porcentagem de água, 

aproximadamente, no organismo 

de uma pessoa adulta?

R: 70%



Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

A disponibilidade de água doce para 

consumo está diminuindo, fazendo com 

que, muitas pessoas, passem por 

carência de água. Assim, uma alternativa 

viável para prevenir a escassez: 

a) desenvolver processos de reutilização 

da água.

b) explorar leitos de água subterrânea.

c) ampliar a oferta de água, captando-a 

em outros rios.

d) captar águas pluviais.

e) importar água doce de outros estados

R: (a)



Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

As doenças relacionadas com a 

água são muito comuns e têm 

uma grande presença entre as 

causas de enfermidades e mortes 

da população. Como as doenças 

veiculadas pela água podem ser 

contraídas?

R: Bebendo água contaminada, comendo 
alimentos lavados com essa água ou

 tomando banhos em águas contaminadas.



Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

A expressão “desenvolvimento sustentável” é amplamente 

empregada para designar a preservação da natureza, com 

vistas à promoção de uma maior conscientização ambiental na 

sociedade. Esse termo designa, especificadamente:

Fonte: PENA, Rodolfo F. Alves. Exercícios sobre 

desenvolvimento sustentável. Disponível em: 

<http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-

geografia/exercicios-sobre-desenvolvimento-sustentavel.htm>. 

Acesso em: 17 jan. 2017.

a) A interrupção das práticas econômicas para garantir, 

primeiramente, a conservação dos elementos naturais.
b) A manutenção do desenvolvimento econômico de modo a 
garantir a preservação da natureza e dos recursos naturais 

para as gerações futuras.

c) A adoção de medidas de expansão das áreas naturais sobre 

as zonas de ocupação humana, de forma a reconstruir o 

império dos domínios da natureza.

d) A ampliação das medidas socioeducativas para o uso 

consciente da natureza, de modo a garantir, sobretudo, o 

desenvolvimento econômico e urbano.

R: (b)



Os impactos ambientais podem ser definidos 

como alterações no meio ambiente 

provocadas pelo homem e suas 

atividades.São exemplos de impactos 

ambientais:

I - Poluição do meio ambiente;

II - Chuva ácida;

III - Economizar água;

IV - Não jogar lixo na rua;

V - Mudanças climática Lançamento de 

efluentes em rios e riachos.

Quais as atitudes para se 

alcançar o desenvolvimento 

sustentável?

R: - Implantação de políticas públicas para o 
desenvolvimento econômico e social aliado à 

preservação ambiental;
- Preservar o meio ambiente para as 

próximas gerações;
- Conscientizar a população para que 

se trabalhe em conjunto;
- Elaboração de projetos de educação 

e conscientização ambiental;
- Redução do consumo de energia;

- Desenvolvimento de tecnologias que utilizem 
fontes energéticas renováveis;

- Utilização planejada e consciente 
dos recursos naturais.



Conforme a ONU, estima-se que a população 

mundial alcançará 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões 

em 2050 e passará os 11 bilhões em 2100. Hoje 

2016, a população mundial passa de 7 bilhões de 

pessoas. Considerando, hipoteticamente que, de 7 

bilhões de pessoas, 5 bilhões tenham acesso a 

água potável. Se cada pessoa com acesso a água 

potável economizar  2 litros de água de seu 

consumo diário, durante dois dias e meio, quantos 

litros de água é possível economizar neste 

período?

R: 25 bilhões de litros de água potável.



A produção de água potável é cara: a água 

dos rios ou de outras fontes precisa passar 

pelas estações de tratamento e depois ser 

distribuída para a população. Por isso todos 

devemos procurar economizar. Julgue uma 

medida que devemos tomar para evitar o 

desperdício desse precioso líquido.

a) Deixar torneiras abertas sem necessidade.

b) Não ligar para vazamentos ou torneiras 

pingando.

c) Deixar as torneiras abertas enquanto 

escova os dentes.

d) Ficar no banho somente o tempo 

necessário.

R:(d)



A água para consumo humano no cotidiano 

precisa ser tratada. Porém, quando a água 

não vem das estações de tratamento, uma 

alternativa é:

a) apenas deixá-la em repouso;

b) não é necessário tratamento, pois 

geralmente á água de qualquer fonte é 

sempre de boa qualidade;

c) pode ser fervida ou clorada;

d) não é possível de nenhuma maneira o 

consumo de água que, não passou por 

estações de tratamento.

R:(c)



A água que brota das fontes do 

subsolo chama-se:

a) água mineral.

b) água destilada.

c) água pura.

d) água potável.

R:(a)


