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1. Observe as imagens.
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IMAGEM I IMAGEM II

A) Qual imagem apresenta um rio poluído? Por que?

B) Escreva uma atitude das pessoas que pode ter tornado o rio poluído.
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Considere o planisfério a seguir para as questões 2, 3 e 4.

2. A partir da leitura do planisfério, indique os quatro oceanos que banham a América.

3. Sabendo que o Meridiano de Greenwich divide o planeta em dois hemisférios, indique se a afirmativa é 
verdadeira ou falsa. Justifique as falsas.

(      ) Canadá e Polônia localizam-se no hemisfério oriental.

(      ) Irã e Etiópia estão no hemisfério sul.

(      ) Estados Unidos e Portugal estão no hemisfério ocidental.

(      ) Colômbia e México estão majoritariamente no hemisfério norte.

4. Agora, cite ao menos quatro países que possuem dimensões comparáveis às do Brasil.
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5. 

O que o mapa está indicando?

6.  Texto I
Apesar de tantos recursos hídricos, eles não são igualmente distribuídos pelo território brasileiro. “Nós 
somos detentores de 12% da disponibilidade de água doce no mundo, mas essa água está em grande 
parte no Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Ainda assim, não temos água em abundância em regiões 
metropolitanas ou temos a água, mas ela não é de boa qualidade”, detalha o especialista.

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO. Disponível em: <www.ebc.com.br/ 
especiais-agua/agua-no-brasil/#agua-brasil>. Acesso em: 17 out. 2019.

Texto II
Desde 2012, os estados do nordeste brasileiro vivem o que já é considerada a pior seca dos últimos cem 
anos. O período de estiagem afeta a vida de 23 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. 
São 600 mil animais perdidos só em Pernambuco e mais de 600 cidades em estado de emergência por 
causa da falta de água.

NORDESTE brasileiro vive a pior seca dos últimos cem anos. G1, 03 maio 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/profissao-reporter/
noticia/2017/05/nordeste-brasileiro-vive-pior-seca-dos-ultimos-cem-anos.html>. Acesso em: 17 out. 2019.

Como podemos explicar a existência de pessoas que sofrem com falta de água no Brasil?
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7. Depois do uso da água, seja no banho, na limpeza de roupas, de louças ou na descarga do vaso sanitário, o 
esgoto começa a ser formado. Os que vêm das residências formam os esgotos domésticos, e os formados 
em fábricas recebem o nome de esgotos industriais. Esta diferenciação é importante, porque cada tipo 
possui substâncias diferentes, e são necessários sistemas específicos para o tratamento dos resíduos.

Geralmente, o esgoto não tratado contém muitos transmissores de doenças, micro-organismos, resíduos 
tóxicos e nutrientes que provocam o crescimento de outros tipos de bactérias, vírus ou fungos. Os sistemas 
de coleta e tratamento de esgotos são importantes para a saúde pública, porque evitam a contaminação 
e transmissão de doenças, além de preservar o meio ambiente.

Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=50>. Acesso em: 17 out. 2019.

Fluxos direcionados aos rios são chamados de efluentes. Sabendo disso, caracterize os efluentes a seguir, 
sabendo que eles compõem o esgoto.

A) Efluente doméstico. 

B) Efluentes industriais. 

8. Na composição da superfície terrestre, destaca-se a grande massa de água que torna nosso planeta 
azulado. Nas palavras do primeiro astronauta da história, Yuri Alekseievitch Gagarin: “a Terra é azul”. Mas 
nem toda essa água pode ser utilizada para consumo. Sabendo disso, complete os gráficos com os termos 
do quadro.

ÁGUA DOCE - TERRAS EMERSAS - ÁGUA SALGADA - MARES, OCEANOS, RIOS

3%

97%

29%

71%
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9. Mesmo com o passar do tempo, a cidade de São Paulo mantém, em praticamente todas as regiões, nomes 
indígenas em bairros e ruas. Alguns, como o M’Boi Mirim, são poucos conhecidos da nossa população. A 
título de curiosidade e informação, a SP In Foco separou alguns dos nomes indígenas que estão por São 
Paulo e seus respectivos significados. [...]

Cambuci: talvez o nome mais simples, Cambuci faz alusão a uma fruta verde que quase foi extinta no país.
Disponível em: <www.saopauloinfoco.com.br/os-curiosos-nomes-indigenas-de-sao-paulo/>. Acesso em: 17 out. 2019.

Os nomes indígenas atribuídos a lugares podem nos dizer alguma coisa sobre a história da Língua 
Portuguesa que falamos hoje? Explique como.

10. Observe a imagem.

M
al

off
/S

hu
tte

rs
to

ck

A imagem mostra a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Qual critério foi utilizado para a 
divisão dos territórios?



6

5o ano • Caderno 1Gabarito

1. A) A imagem que apresenta o rio poluído é a imagem 2. É possível ver lixo jogado dentro do rio, como 
esgoto, pneu, garrafa, etc.

 B) Uma atitude das pessoas que faz o rio tornar-se poluído é jogar lixo nas suas águas.

 Nível de dificuldade: Fácil

2. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico.

Nível de dificuldade: Fácil

3. F, F, V, V
O Canadá está a oeste de Greenwich, portanto, no hemisfério ocidental. O Irã e a Etiópia estão ao norte 
da linha do equador, portanto, no hemisfério norte.
Estados Unidos e Portugal estão a oeste de Greenwich, portanto, no hemisfério ocidental; a Colômbia, 
apesar de possuir pequena porção no hemisfério sul, localiza-se majoritariamente no hemisfério norte, 
México situa-se inteiramente ao norte da linha do equador.

Nível de dificuldade: Intermediário

4. Podem-se citar Estados Unidos, Rússia, China, Austrália e Canadá.

Nível de dificuldade: Intermediário

5. O mapa está indicando os vizinhos imediatos do Brasil. Também pode-se responder que o mapa demonstra 
os limites territoriais do Brasil.

Nível de dificuldade: Intermediário

6. Apesar de possuir a maior reserva de água doce do mundo, a água é distribuída de forma irregular pelo 
país, o que faz com que algumas áreas sofram com falta de água enquanto outras tenham excesso.

Nível de dificuldade: Intermediário

7. A) Os efluentes domésticos são aqueles que se originam de casas, comércios e edifícios no geral, que 
possuem, por exemplo, banheiros e cozinhas. Esses efluentes são gerados a partir da utilização da 
água em limpezas e lavagens, fezes, urina, restos de comida, etc.

 B) Os efluentes industriais são gerados a partir dos processos industriais das fábricas, que podem poluir 
as águas dependendo do tipo de matéria-prima utilizada e de como esses processos são feitos.

Nível de dificuldade: Intermediário

8. 3% água doce;
97% água salgada;
29% terras emersas;
71% rios, mares e oceanos.

Nível de dificuldade: Intermediário

9. Sim, pois durante ao menos dois séculos as línguas indígenas foram as mais faladas, só com o tempo o 
Português se tornou obrigatório, absorvendo termos e nomes indígenas utilizados anteriormente.

Nível de dificuldade: Intermediário

10. O rio foi utilizado como divisor natural dos países.

Nível de dificuldade: Intermediário


