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Roteiro de estudos: 
 
 
Português: 

- Vídeo: https://youtu.be/5NKqkM68Id0  

- Livro didático: Concordância verbal 

- Atividades do livro: páginas 209 até 211 

- Seguir as instruções conforme solicitado no vídeo. 
 

 

Ciências:  

- Vídeo: https://youtu.be/7nI6xw5a3Do  

- Vídeo sobre os estados físicos da água e mudanças desses estados: https://youtu.be/MtI4nfn7Ra8  

► Neste vídeo, vocês verão como acontecem as transformações com a matéria (água) em 

suas diferentes mudanças de estado. O vídeo é bem legal e de fácil entendimento, por isso, 

não deixem de assistir! 

- Revisão das páginas 48 a 52 

- Atividades 

 

ENCONTRO ONLINE: Hoje, às 16:30. Link para acesso: 

5º ano A (Português): http://meet.google.com/gru-gfxk-fwi 

5º ano B (Cien/Hist/Geog): http://meet.google.com/ota-aveq-aix 

5º ano C (Matemática): http://meet.google.com/qdt-awun-yvc 
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Revisão 

A importância da água 

A água é fundamental para o planeta. Nela, surgiram as primeiras formas de vida, e a partir 
dessas, originaram-se as formas terrestres, que somente conseguiram sobreviver na medida 
em que puderam desenvolver mecanismos fisiológicos que lhes permitiram retirar água do 
meio e retê-la em seus próprios organismos. A evolução dos seres vivos sempre foi 
dependente da água. 

A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Compõe de 60 a 70% do 
nosso peso corporal, regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções 
orgânicas. Em média, nosso rganismo precisa de 4 litros de água por dia. A água também é 
usada para preparar mamadeiras, comidas e sucos. Por isso temos que garantir uma água 
segura, com qualidade, pura e cristalina. 

Existe uma falsa idéia de que os recursos hídricos são infinitos. Realmente há muita água no 
planeta, mas menos de 3 % da água do mundo é doce, da qual mais de 99% apresenta-se 
congelada nas regiões polares ou em rios e lagos subterrâneos, o que dificulta sua utilização 
pelo Homem. 
 
Os estados físicos da água e as mudanças de estados físicos da água 
Em consequência das mudanças de temperatura, a água sofre transformações, podendo 
passar de um estado para outro. Estes são: líquido, sólido e gasoso. 

No estado líquido podemos encontrá-la nas torneiras de nossas casas, nos lagos, rios, mares, 
em forma de chuva, etc.  

No estado sólido, a água é representada pelo gelo, facilmente feito nas geladeiras. Em 
algumas regiões do planeta, o frio é muito intenso, transformando a água das chuvas, dos rios, 
lagos e mares em gelo. A Antártida é uma dessas regiões, onde as montanhas e águas estão 
cobertas com uma camada bem espessa de gelo. 

A água em estado gasoso ou vapor não pode ser vista de forma nenhuma. Muitas vezes as 
pessoas confundem e acham que estão vendo vapor ou gás quando por exemplo abrimos a 
tampa de uma panela quente, porém a fumaça subindo, não é vapor e nem gás e sim água no 
estado líquido. Mas podemos senti-lo. 

Veja exemplos de como podemos senti-lo: A quantidade de vapor d’água presente no ar 
atmosférico influi diretamente nas condições de saúde humana. A umidade relativa do ar, fator 
que varia conforme a presença de vapor d’água na atmosfera, atua diretamente na hidratação 
do aparelho respiratório e dos olhos, logo, baixos valores dessa substância (vapor de água) 
pode causar alergias, ressecamento da pele e mucosas, epistaxe (sangramentos pelo nariz), 
crises de bronquite e asma entre outras complicações.  

Chamamos de solidificação, a transformação da água de seu estado líquido para o sólido. 
Quando colocamos água em uma forminha de gelo, ela está líquida, mas após algumas horas 
no freezer, ela se solidifica , formando o que chamamos de gelo. Isso acontece porque houve 
diminuição da temperatura. 

https://www.infoescola.com/meteorologia/umidade-relativa-do-ar/
https://www.infoescola.com/inflamacoes/bronquite/


A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A vaporização pode 
acontecer em razão do aumento da temperatura – ebulição, ou pela ação do vento – 
evaporação. 

Quando tomamos banho e enxugarmos nosso corpo, nossa toalha fica bem molhada. 
Passadas algumas horas, podemos perceber que a toalha secou, ou seja, a água acumulada 
evaporou, deixando-a seca. O mesmo acontece com as roupas lavadas, estendidas no varal. A 
ação do vento e o calor do sol favorecem a evaporação da água. 

Quando tiramos uma forma de gelo do congelador, após alguns minutos podemos notar que o 
gelo se derrete, passando do estado sólido para o estado líquido. A esse fenômeno damos o 
nome de fusão. Isso acontece em virtude do aumento da temperatura, ou seja, o gelo estava 
em um lugar muito frio e passou para um lugar mais quente.  

A transição de um material do estado gasoso para o líquido é chamada de condensação. Isso 
acontece quando a temperatura do local é diminuída, quando o composto gasoso encontra 
uma superfície em temperatura baixa ou ainda quando o material é submetido a pressões 
extremas.  

Atividades 

1) Quais são os estados físicos da água? 

 

2) Onde podemos encontrar a água no: 

a) Estado líquido: 

b) Estado sólido: 

c) Estado gasoso: 

 

3) A água se transforma em gelo quando ela passa do estado __________________ para o 

_____________________. 

 

4) Associe corretamente a coluna da esquerda com a da direita: 

a) Fusão     (     ) água congelando 

b) Solidificação    (     ) água vaporizando lentamente 

c) Ebulição     (     ) gelo derretendo 

d) Condensação    (     ) formação de gotículas a partir do vapor de água 

e) Evaporação    (     ) água fervendo   

 

5) Identifique que mudanças de estados físicos ocorreram em cada situação: 

a) O suco congelou na geladeira:___________________________________ 

b) A calçada secou depois da chuva:________________________________ 

c) O picolé derreteu:_____________________________________________ 



 

6) Dizemos que um rio tem água doce. Ela é doce mesmo? O que queremos dizer com a 

expressão “água doce”? 

 

7) Você e seu irmão tomaram chuva quando vinham da escola. Em casa, os dois trocaram de 

roupa. Seu irmão esqueceu a roupa molhada num canto do quarto dele. Você estendeu a 

roupa no varal do quintal, onde bate muito sol. 

a) Qual das roupas secou mais depressa: a sua ou do seu irmão? Por quê? 

b) Como se chama essa mudança de fase? 

 

8) As situações a seguir exemplificam mudanças do estado físico da água. Identifique o 

processo ocorrido em cada situação (nome da mudança de fase). 

 

Situação Nome do Processo 

Derretimento de um picolé  

Roupa secando no varal  

Água fervendo  

Formação de nuvens  

Formação de neve  

 

 
 


