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Educação de Jovens e Adultos – EJA/2021 

ATIVIDADES INVESTIGATÓRIAS - LÍNGUA PORTUGUESA – 4ª ETAPA 

 

Nome:__________________________________ Data: ____/____/_____ 

A importância da Água na Terra 

 

A importância da água do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para 

a sobrevivência de animais e vegetais na Terra, além de fazer parte de inúmeras atividades dos 

seres humanos. A falta de água é uma ameaça, uma vez que a água é fonte de vida. Estamos tão 

habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta, 

mas isso precisa mudar. Preservar os recursos hídricos é preservar a nossa existência. Para se ter 

uma ideia, a maior parte das células do nosso corpo possui água, por isso ingerir água é uma 

necessidade do corpo humano. A importância da água para o planeta é primordial, a água está 

relacionada não só com o surgimento de vida na Terra, mas também com a sua evolução. Quando 

o planeta é visto do espaço, o azul se sobressai pela enorme quantidade de água no planeta, já que 

cerca de 70% da superfície é coberta por água. Entretanto, a maior parte da água no planeta é 

salgada. Há apenas 2,7% de água doce e, desse percentual, apenas 0,1% corresponde a água doce 

disponível para utilização.                                               https://www.todamateria.com.br/a-importancia-da-agua/ 

                                     

https://www.todamateria.com.br/a-importancia-da-agua/


 

 

ATIVIDADES 

1) Que tema você daria para o texto acima? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Após ler o texto como ele poderia ser classificado. Narrativo, informativo ou descritivo? 

Justifique sua resposta: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

      

3) A imagem ao lado possui relação com o texto que você leu? 

Justifique sua resposta: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

4 – Observe as palavras e crie frases:  

a)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c)________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Água    -      Corpo     -      planeta 



 

 

5- O que você pensa e/ou já sabe a respeito da informação apresentada no texto? Relate. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      6-   Você sabe como se formou o nosso planeta? De onde veio tanta água? Responda abaixo o 

que você sabe sobre esse tema e, em seguida, assista ao vídeo do link abaixo e converse com 

seus familiares, colegas de classe e professor a respeito do que você assistiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=xhYCFfRyxxE  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

     7- Você sabe a situação da água no seu bairro e/ou região? Faça um “X” no que há no seu bairro: 

(    ) A água no bairro é tratada. 

(    ) A água no bairro não é tratada.    

(    ) Há abundância de água no bairro. 

(    ) Há falta de água frequente no bairro. 

(    ) Ocorrem problemas de saúde relacionados a água. 

(    ) As nascentes  e reservatórios  da região são protegidos. 

(    ) Não há proteção das nascentes e reservatórios da região. 

(    ) A comunidade desperdiça muito a água. 

(    ) A comunidade já tem consciência e não faz uso indevido da água para economizar. 

Caso haja alguma outra informação relevante sobre a água na sua região, escreva na linha abaixo: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhYCFfRyxxE


 

 

 

http://www.redeerguer.com.br/com-que-frequencia-devo-limpar-caixa-dagua/ 

                                                                                                                   https://www.depcleanrs.com.br/limpar-caixa-da-agua-pode-evitar-doencas/ 

http://www.rondonia.ro.gov.br/manter-caixas-dagua-limpas-ajuda-a-prevenir-doencas/ 

       Ao longo do tempo, a caixa d’água pode acumular diversos microorganismos prejudiciais à saúde. Para 

evitar esse problema, é recomendado que se faça a limpeza periódica do reservatório a cada 6 meses ou, 

no máximo, uma vez por ano. É aconselhado que esse serviço seja realizado por empresa especializada, 

que possua o alvará da Vigilância Sanitária. Abaixo, o passo-a-passo da higienização a ser executada: 

     – Observar a estrutura do reservatório, buscando identificar furos ou rachaduras. 

     – Fechar a entrada de água e esvaziar o tanque. 

     – Com um pano, remover o lodo das paredes. O uso de escova não é recomendado para essa 

etapa, pois pode liberar substâncias prejudiciais à saúde, a depender do material da caixa d’água. 

     – Retirar toda a sujeira que restou no reservatório. Depois disso, enxaguar e esvaziar o recipiente 

novamente. 

     – Limpeza finalizada, é hora de encher a caixa, sem esquecer de tampá-la corretamente. 

     – Por fim, é aconselhado que se faça a análise bacteriológica e a verificação de potabilidade da 

água, a fim de certificar a eficiência da limpeza. 

     É importante lembrar que, a depender da situação da caixa d’água, ela deve ser prontamente 

substituída. A durabilidade das caixas feitas com fibra de vidro gira em torno de cinco anos. As de 

polietileno costumam durar mais, cerca de 30 anos. E as de aço inoxidável chegam a durar 50 anos. 

A conservação do reservatório, no entanto, está diretamente relacionada à correta manutenção do 

recipiente. 

 

 

 

http://www.redeerguer.com.br/com-que-frequencia-devo-limpar-caixa-dagua/
https://www.depcleanrs.com.br/limpar-caixa-da-agua-pode-evitar-doencas/
http://www.rondonia.ro.gov.br/manter-caixas-dagua-limpas-ajuda-a-prevenir-doencas/


 

 

8- Você sabia dessa importância de se lavar a caixa d’água? Costuma fazer a limpeza da caixa 

d’água de sua casa? Com que frequência? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9- Você já fez ou sabe como fazer o exame de potabilidade da água? Pesquise e converse com 

seus familiares, colegas de sala e professor. 

                                                                                                                                                   https://laboratoriobiolabor.net/analise-de-agua/ 

                         

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFh 

 

10- O que são microorganismos? Pesquise. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________       

 

 

 

 

https://laboratoriobiolabor.net/analise-de-agua/
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFh


 

 

11- Leia a letra da música Asa Branca: 

Asa Branca 
Luiz Gonzaga 

Quando olhei a terra ardendo 
Com a fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do céu, uai 
"Por que tamanha judiação?" 

Eu perguntei a Deus do céu, uai 
"Por que tamanha judiação?" 

Quando olhei a terra ardendo 
Com a fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do céu, uai 
"Por que tamanha judiação?" 

Eu perguntei a Deus do céu, uai 
"Por que tamanha judiação?" 

Que braseiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 
Por falta d'água, perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 

Por farta d'água, perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 

Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse, adeus, Rosinha 
Guarda contigo meu coração 

Entonce eu disse, adeus, Rosinha 
Guarda contigo meu coração 

Hoje longe, muitas léguas 
Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim vortar, ir pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 
Pra mim vortar pro meu sertão 

Quando o verde dos teus olhos 
Se espalhar na plantação 
Eu te asseguro, não chore não, viu 
Que eu voltarei, viu, meu coração 

Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu voltarei, viu, meu coração 
Fonte: Musixmatch 
https://www.google.com/search?q=letra+da+m%C3%BAsica+asa+branca+de+luiz+gonzaga&rlz= 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848&sxsrf=ALeKk03vtWG2SMRLgbtGhEUXmiZ9fAxebA:1612223626405&q=Luiz+Gonzaga&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMxNyy03WsTK41OaWaXgnp9XlZieCABmME8RHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9j7OE8cnuAhWlq1kKHZroByAQMTAAegQIARAD
https://www.musixmatch.com/
https://www.google.com/search?q=letra+da+m%C3%BAsica+asa+branca+de+luiz+gonzaga&rlz=


 

 

     Agora responda: 

a) Você já conhecia essa música? Sobre o que ela fala? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) A “Asa Branca” que o autor se refere na música, é: 

(    ) Uma gaivota. 

(    ) Uma coruja. 

(    ) Uma pomba. 

(    ) Borboleta. 

 

c) Nesse trecho da música o autor expressa sua vontade de voltar para o seu “sertão”. Onde 

fica esse lugar? O que ocorre neste lugar? 

“Espero a chuva cair de novo 
Pra mim vortar pro meu sertão” 

 

                               

R:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

12- Para   você o que significa estudar na EJA? Qual a importância da EJA na sua vida neste 

momento?        

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 

 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

MATEMÁTICA– Atividades- 4ª ETAPA 

Nome:___________________________________Data:____/____/_____ 

“A importância da Água na Terra” 

CURIOSIDADADE 

Imagem ilustrativa 

E 

 

 

 

Além da quantidade de água disponível 
nos vegetais, eles fornecem fibras, que 
controlam o funcionamento do intestino, 
possuem poucas calorias e previnem 
doenças cardíacas e cânceres. 
Os alimentos consumidos sem nenhum 
cozimento, na grande maioria das vezes, 
possuem uma maior quantidade de água. 
 



 

 

Lista de Compras 

1- Analisando a imagem do supermercado vamos simular uma compra.  Escolha os produtos e 

quantidade que deseja colocando na Tabela.  

Quantidade Produto Preço unitário  Valor Total 

    

    

    

    

    

    

 

2- Quanto você gastou na compra realizada? 

 

 

 

 

3-  Supondo que você tivesse R$200,00, você receberia troco ou ficaria devendo no 

supermercado? Faça a conta e coloque o valor que encontrou na tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ttps://www.portoalegre.rs.gov.br/dmae/conta_nova/conta01.gif  

 

 

 

 

 

 

Troco recebido Valor devido 
 
 
 
 

ttps://www.portoalegre.rs.gov.br/dmae/conta_nova/conta01.gif


 

 

Agora, observe a sua conta de água, analise e retire as informações solicitadas 

abaixo. 

1- Nome  e endereço completo do consumidor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Mês e ano de referência:______________________________________________________ 

3- Data de vencimento:__________________________________________________________ 

4- Data da leitura atual:__________________________________________________________ 

5- Escreva por extenso o valor a ser pago: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6- O que é um hidrômetro? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7- Qual é a função do hidrômetro? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8- Qual foi o menor consumo de água? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9- Qual foi o maior consumo de água? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

10- Quatro vizinhos resolveram trocar suas caixas d’água, pois as anteriores já estavam velhas e 

rachadas. Observe as caixas d’água que compraram: 

                         

       Sr. Augusto                Sr. João                    Sr. Carlos                                   Sr. Fabrício 

 

Responda: 

a) Quem comprou a caixa d’água que comporta a maior quantidade de litros de água? 

R:________________________________________________________________________ 

 

b) Qual a diferença de litros d’água entre a caixa do Sr. Carlos e Sr. Augusto? 

 

 

 

R:________________________________________________________________________ 

 

c) Juntando todos os litros d’água das caixas, quantos litros teremos? 

 

R:________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

d) Sr. João armazenou sua água por alguns dias em 4 tambores até comprar sua caixa d’água. 

Ao transferir a água  para a caixa d’água percebeu que os 4 tambores encheram a caixa por 

completo. Quantos litros d’água comportava cada tambor? 

 

 

 

 

 

R:________________________________________________________________________ 

e) Se juntarmos os litros de água das caixas do Sr. Augusto, do Sr. João e Sr. Carlos 

conseguimos encher a caixa do Sr. Fabrício? Explique. 

 

 

 

          R- _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curiosidade:   

   Você já viu em seu bairro uma caixa d’água como esta?  

 

https://www.fazforte.com.br/caixa-dagua-cilindrica.php 

Caixa d'água cilíndrica confeccionada em aço carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético 

e pintura interna em Epoxi com certificado de Potaniedade. Podem variar de 5.000 a 250.000 litros, 

e sua altura pode chegar a 50m. O modelo de Caixa D'água cilíndrica pode reservar água desde 

sua base até o topo. Sua aplicação é mais comum em: escolas, hospitais, indústrias, shopping 

centers, loteamentos, etc. Seu formato possibilita a inserção do logo da empresa ou de propagandas. 

 

https://www.fazforte.com.br/caixa-dagua-cilindrica.php

