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A ÁGUA E OS SERES VIVOS 

 
 

ENQUETE 

O que farei pelo ambiente 

em 2014? 

 Usar menos o carro. 

 Reciclar mais. 

 Plantar árvores. 

 Evitar embalagens 

plásticas. 

 Farei muito pouco. 

 
2. Observe o esquema abaixo e 

explique como é o preparo e função 

do soro caseiro. 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 A água é um bem essencial para a vida dos seres vivos, é uma das substâncias 

mais importantes que existem, por ser absolutamente indispensável aos seres vivos. A 

água, tal como o Sol, é praticamente inseparável da vida na Terra. 

 Podemos encontrar a água na Natureza nos rios, nos lagos, nas nascentes… 

 A água pode-se encontrar em vários estados: no estado sólido, no estado líquido 

e no estado gasoso. 

 Para a água ser considerada potável, deve apresentar as seguintes características 

qualitativas: 

 não ter cheiro 

 não ter sabor 

 não se alterar com o tempo nem deixar depósito. 
 A água deve ser por isso, um líquido inodoro, transparente e, quando observado 

em pequenas quantidades deve ser incolor. 

Algumas medidas para poupar água: 

 Desligar a água quando estamos escovando os dentes; 

 Não deixar a torneira pingar; 

 Não deixar o chuveiro aberto sem estarmos tomando banho; 

 Quando nós estamos no banho, devemos fechar a torneira enquanto nos 
ensaboamos; 
 

1. Explique a importância da água para os seres vivos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos 

é a água. Ela representa cerca de 70% do peso de um 

homem, o que significa que indivíduo com 70 kg contém quase 

50 kg de água. Esse volume varia de acordo com a idade e o 

tipo de tecido. Assim, uma criança tem mais água em seu 

corpo do que um adulto e este têm mais água do que uma 

pessoa idosa. O tecido de maior atividade metabólica, como o 

tecido nervoso, também tem mais água do aquele com baixa 

atividade, como o tecido adiposo A perda de água 

(desidratação), identificada por febre, diarréia e vômitos, 

representa uma séria ameaça à vida. 

 

3. O que você entende por desidratação? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Em quase todos os ambientes onde existe água, é possível 

encontrar alguma forma de vida. Cada tipo de organismo apresenta 

características que lhe permite viver em determinados ambientes. 

 

4. Responda: 

a) Os seres que habitam a água são chamados de 

___________________________________________________. 

 

b) Quais os principais fatores ambientais limitantes que podem 

causar problemas no organismo, caso haja escassez ou excesso? 

___________________________________________________. 

 

c) Cite algumas características de ambientes úmidos. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

ACREDITE SE QUISER!!! 

Podemos passar até 28 dias sem comer, 

mas apenas 3 dias sem água! 

Todos os seres vivos são constituídos por água. Ela representa entre 

70% a 90% do peso corporal.  

5. Observe o gráfico abaixo e responda o que é pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indicar qual ser vivo apresenta maior porcentagem de 

água em seu organismo. 

__________________________________________________ 

b) Citar dois seres vivos que apresenta a menor 

porcentagem de água em seu organismo. 

__________________________________________________ 

A água está presente mesmo antes do ser humano nascer. É 

curioso como vive cerca de 42 semanas em meio aquoso! E 

continua a ser fundamental por todas a vida nas mais diversas 

funções e no funcionamento de vários órgãos vitais. 

6. Observe o gráfico abaixo e responda o que é pedido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Quais órgãos do nosso corpo é mais rico em água? 

_______________________________________________ 

b) Indicar que órgão de nosso corpo apresenta a menor 

taxa de água. 

__________________________________________________ 

ÁGUA NO AMBIENTE 

 


