
7º ano 

Atividade 1:Leia a história em quadrinhos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Com base na leitura da história em quadrinhos, identifique a situação causadora do 
desequilíbrio ecológico:  
(A) queimadas.  
(B) desmatamento.  
(C) rotação de culturas.  
(D) caça predatória. 
 
- Que outros problemas podem afetar os domínios morfoclimáticos do Brasil? 
 
- Produza um poema propondo soluções de proteção para evitar a destruição dos 
domínios morfoclimáticos presentes no Brasil. 
 
Atividade 2: 
 
Estudo de caso: 
 

A vida, como nós a conhecemos, não existe sem água. Todos os organismos 
contêm água, que aparece como o constituinte químico mais abundante na célula, 
participando diretamente dos principais processos vitais. É só lembrar que na 
fotossíntese, processo básico da vida, o gás carbônico e a água são usados para a 
síntese de glicose, o principal alimento energético da célula. 

Uma das questões mais preocupantes para o mundo, na atualidade, é a 
quantidade de água disponível tanto para a vida humana, quanto para a economia. Tal 
preocupação, aparentemente contraditória, é real quando comparamos as quantidades 



de água existente e disponível. A contradição reside no fato de que 70% da superfície 
da Terra é coberta por água, atingindo um volume de 1,5 milhões de km2. Mas é 
preciso lembrar que 98% dessa água é salgada e imprópria para o uso, a menos que 
seja dessalinizada, processo oneroso demais para suprir grandes populações. Dos 
restantes 2% de água doce, boa parte aparece retida, na forma de gelo, em calotas 
polares ou então na forma de águas subterrâneas. Conclusão: apenas cerca de 0,44% 
da água do planeta Terra aparece em disponibilidade para os seres vivos. 

O crescimento desordenado das cidades gera dois graves problemas: poluição 
e consumo. A poluição é determinada pelo lançamento e acúmulo, nas águas, de 
esgotos domésticos e despejos industriais. Uma vez poluída, a água não pode ser 
consumida, afetando a saúde humana, bem como as outras formas de vida. É 
evidente que a poluição hídrica é intensificada com o aumento da pobreza. Sabemos 
que em regiões pobres, normalmente situadas na periferia das grandes cidades, os 
esgotos sanitários e o lixo doméstico, sem qualquer tratamento, são diretamente 
lançados em águas. Estudos feitos pela UNESCO mostram que, desde o começo do 
século, o consumo d’água aumenta numa proporção de duas vezes o crescimento 
populacional. [...] 
 
- A partir da leitura da situação, produza um texto, abordando a importância da água 
para a vida e proponha medidas que podem ser adotadas a curto e a longo prazo pela 
população para garantir a existência desse bem tão precioso. 
 
Atividade 3:  
 
- Escolha uma relação ecológica e produza uma tirinha apontando um exemplo na 
qual ela está envolvida. 
 
EX: Parasitismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 4:  
 
Leia:  
 
O Dia Mundial da Água (DMA) é celebrado no dia 22 de março. A data foi instituída 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 21 de Fevereiro de 1993. 
O objetivo era de alertar a população mundial sobre a preservação dos bens naturais 
e, sobretudo, da água. 

A escolha de um dia dedicado a esse patrimônio natural do planeta, ressalta sua 
grande importância na vida das pessoas e no equilíbrio dos ecossistemas. 

Além disso, destaca a necessidade de conscientizar a população sobre o cuidado e 
preservação desse bem tão valioso, que desde muito tempo vem sendo explorado 
indiscriminadamente pelo homem. 



AGORA, 

Produza uma frase sobre a importância da água para os seres vivos e crie uma 
ilustração para a mesma. 

 

 


