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ATIVIDADES DO DIA 02/10/2020 

PORTUGUÊS 

Apostila página 96 e 97. 

HISTÓRIA 

Apostila páginas 143 a 145. 

GEOGRAFIA 

Tratamento de água 

Para garantir a boa qualidade de água e dar tratamento ao lixo e ao esgoto existe o 

saneamento básico. 

Nas cidades, em geral, há estações de tratamento de água. 

Nessas estações a água é purificada com produtos químicos. Somente depois desse 

tratamento ela é distribuída por toda cidade. 

 



O lixo 

Deve-se colocar o lixo em sacos plásticos para ser levado pelos coletores de lixo. Onde não 

há coleta, o lixo deve ser queimado ou enterrado. 

O lixo não deve ser jogado em terrenos, pois atrai insetos e outros animais nocivos ou 

transmitem doenças. Além disso, o lixo traz mau cheiro. 

A melhor maneira de dar fim ao lixo é pela reciclagem. 

Reciclagem é o reaproveitamento de materiais. Para isso, os materiais são separados: 

plásticos, papéis, vidros e metais. 

Em muitos locais existem recipientes de cores diferentes para a coleta de lixo a ser reciclado. 

Para reciclagem os plásticos, papéis, vidros e metais são transformados em produtos novos. 

 

Os restos de alimentos, as cascas de frutas, de ovos, pó de café e etc. São materiais 

orgânicos. Esses materiais orgânicos são transformados em adubo natural. 

 

1) Coloque V se for verdadeiro e F se for falso: 

(     ) O lixo deve ser colocado em sacos plásticos. 

(     ) Deve-se deixar o lixo descoberto. 

(     ) Onde não há coleta, o lixo deve ser queimado ou enterrado. 

(     ) Os insetos atraídos pelo lixo podem transmitir doenças. 

2) Por que o lixo não deve ser jogado em terrenos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



3) Para que existe o saneamento básico? 

___________________________________________________________________________ 

4) O que acontece nas estações de tratamento da água? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5) O que é reciclagem? 

___________________________________________________________________________ 

6) Que materiais são reaproveitados do lixo? 

___________________________________________________________________________ 

7) Em que é transformado o material orgânico do lixo? 

___________________________________________________________________________ 
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