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Conteúdos:

- RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIO

Objetivo da aula:
Revisar o conteúdo através da resolução de exercícios.
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SANEAMENTO BÁSICO
O saneamento básico é um conjunto de
serviços compreendidos como: distribuição de
água potável, coleta e tratamento de esgoto,
drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos.
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QUAIS SÃO OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO?
1 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
2- COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

3 - Drenagem Urbana
4 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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ATIVIDADE
01.O que está relacionado ao saneamento básico?

Destino adequado dos resíduos nos
aterros sanitários, ou mesmo, na coleta
seletiva, abastecimento e tratamento da
água e manutenção dos sistemas de
esgotos.
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ATIVIDADE
01. (Enem) A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos
mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte
anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será
drasticamente reduzida.
Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas
interferem no ciclo da água, alterando:
a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta.
b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das
populações.
c) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre.
d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.
e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no
Planeta.
7

a) FALSO – As atividades humanas causam modificações na quantidade e,
principalmente, na qualidade das águas, pois os efluentes gerados alteram
drasticamente a composição das águas, causando a poluição hídrica.
b) VERDADEIRO – As atividades humanas alteram a quantidade da água através da
grande utilização desse recurso, além dos desmatamentos, compactação e
impermeabilização do solo que dificulta a infiltração de água, havendo uma redução
de volume nos cursos d’água. A qualidade da água é afetada por meio dos esgotos
gerados que são lançados nos cursos d’água sem o devido tratamento, essa atitude
provoca a poluição hídrica.
c) FALSO – Compromete as águas subterrâneas, pois a água contaminada infiltra no
solo e atinge o lençol freático.
d) FALSO – As atividades humanas causam alterações na composição química da
água, e diminuem a quantidade de água no subsolo.
e) FALSO – A quantidade e a qualidade são comprometidas, se há pouca chuva será
refletido na quantidade de água dos cursos d’água.
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ETAPAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
1. FILTRAÇÃO GROSSEIRA – Uso de telas na entrada da ETA
2. COAGULAÇÃO – APLICA-SE SULFATO DE ALUMÍNIO
3. FLOCULAÇÃO - FORMAÇÃO DE FLOCOS PARA ACELERAR A
DECANTAÇÃO
4. DECANTAÇÃO OU SEDIMENTAÇÃO– USO DA GRAVIDADE
5. FILTRAÇÃO – USO DE FILTROS
6. DESINFECÇÃO – USA A CLORAÇÃO E/OU A OZONIZAÇÃO
7. FLUORETAÇÃO – APLICAÇÃO DE FLÚOR PARA EVITAR A CÁRIE
8. CORREÇÃO DE PH – USO DA CAL HIDRATADA -Ca(OH)2 OU
CARBONATO DE SÓDIO – Na2CO3 (BARRILHA).
9. DISTRIBUIÇÃO: Consiste na saída da água da estação para os
reservatórios dos bairros e destes para as residências.
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EXERCÍCIO DE CLASSE

01.Numa das etapas do tratamento de água que
abastece uma cidade, a água é mantida durante um
certo tempo em tanques para que os sólidos em
suspensão se depositem no fundo. A essa operação
denominamos:
SEDIMENTAÇÃO OU DECANTAÇÃO
a) filtração
Etapa na qual os flocos de sujeira se juntam
b) sedimentação e precipitam sob ação da gravidade.
c) sifonação
LETRA: B
d) centrifugação
e) cristalização
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02. Associe as etapas do processo utilizado nas ETA’s (Estações de
tratamento de água) com o procedimento característico.

1- Correção de Ph
2- Floculação
3- Decantação
4- Desinfecção
( 4 ) adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde.
( 1 ) adição de cal hidratada para diminuir a acidez.
( 3 ) a água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem
no fundo.
( 2 ) sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas de sujeira
se juntem, formando pequenos coágulos.
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03. Uma ETA, estação de tratamento de água, recebeu no
tratamento, em etapas diferentes, dois produtos químicos: a
primeira composta por sulfato de alumínio e a segunda, por
compostos de cloro.
Estes produtos foram utilizados, respectivamente, nos
processos de:
a) sedimentação e desinfecção.
b) coagulação e desinfecção.
c) sedimentação e filtração.
d) floculação e filtração.
e) filtração e sedimentação.
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04. A água sem tratamento quando ingerida pode ser
responsável pela transmissão de muitas doenças, como por
exemplo, gastroenterite e febre tifóide. Qual das enfermidades
a seguir NÃO se classifica como doença de veiculação
hídrica:
Esta doença é transmitida pela
a) amebíase;
picada do mosquito Aedes
b) giardíase;
aegypti infectado.
c) dengue;
d) hepatite infecciosa;
e) cólera.
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MÁQUINAS SIMPLES
Máquinas simples são ferramentas ou instrumentos que
facilitam o trabalho e execução de tarefas simples do dia a dia.
Exemplos de máquinas simples: tesouras, abridor de garrafas, saca-rolha,
cortador de unha, entre outros.
São utensílios domésticos que facilitam a vida diária, diminuindo a força que
devemos aplicar para realizar as tarefas comuns.

TESOURAS

ABRIDOR DE GARRAFAS

SACA-ROLHA

CORTADOR DE UNHA
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As máquinas que iremos estudar nesta aula são denominadas
MÁQUINAS SIMPLES, justamente porque suas estruturas são tão
simples que às vezes parece estranho chamá-las de máquinas.
Apesar desse estranhamento, as máquinas simples, assim como as
complexas, nos auxiliam a realizar trabalho.
TIPOS DE MÁQUINAS SIMPLES:

ROLDANAS
ALAVANCAS
PLANO INCLINADO(RAMPAS)
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EXERCÍCIO DE CLASSE

01. Identifique os tipos de alavanca (interfixa, interpotente ou
inter-resistente) nas situações abaixo:
a)

ALAVANCA INTERPOTENTE

b)

c)

ALAVANCA INTER-RESISTENTE

ALAVANCA INTERFIXA
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02.Uma rocha de 240 kg será levantada por meio de um conjunto composto por quatro
roldanas. Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a
rocha com velocidade constante.
Dado: adote a aceleração da gravidade como 10 m/s2.
a) 240 N
b) 300 N
O peso da rocha é determinado pelo
c) 150 N
d) 120 N
produto da massa pelo valor da
e) 100 N
aceleração da gravidade.

A força necessária para levantar a rocha
depende do número de roldanas móveis.
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CONDUTORES
Nos materiais condutores, as cargas elétricas se movimentam com mais
liberdade em função dos elétrons livres presentes na sua camada de
valência.
A ligação dos elétrons livres com o núcleo atômico é bastante fraca.
Assim, esses elétrons têm tendência para serem doados, movimentamse e espalham-se facilitando a passagem da eletricidade.
São exemplos de condutores elétricos os metais em geral, tais como
cobre, ferro, ouro e prata.
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ISOLANTES
Nos materiais isolantes, também chamados de dielétricos,
verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres.
Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam
fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua
movimentação.
São exemplos de isolante elétricos: borracha, isopor, lã,
madeira, plástico e papel, vácuo, vidro.
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PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO são fenômenos em que
elétrons são transferidos de um corpo para outro em virtude
de uma diferença na quantidade de cargas elétricas
existente entre dois ou mais corpos, ou, ainda, pela
aquisição de energia advinda do atrito entre corpos.

Existem vários tipos de eletrização:
– Eletrização por contato;
– Eletrização por atrito;
– Eletrização por indução;
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EXERCÍCIO DE CLASSE
01. Considere os materiais:
1. Borracha
5. Vidro
2. Porcelana
6. Ouro
3. Alumínio
7. Mercúrio
4. Nylon
8. Madeira
Assinale a alternativa abaixo, na qual os três materiais citados são bons
condutores:
Condutores são os materiais que permitem que as
a) 5, 7 e 8
cargas (elétrons livres) se movimentem com facilidade
b) 3, 5 e 6
no seu interior — os metais, de uma maneira em
c) 3, 4 e 6
geral, são bons condutores — assim, alumínio, ouro e
d) 3, 6 e 7
mercúrio são os três dos materiais citados, bons
condutores de eletricidade
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02. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe
que depois de

penteá-los pente utilizado penteá-los pente utilizado atrai pedaços de
papel. Isto ocorre porque
a) o pente se eletrizou por atrito.
b) os pedaços de papel estavam eletrizados.
LETRA: A
c) o papel é um bom condutor elétrico.
d) há atração gravitacional entre o pente e os pedaços de papel.
e) o pente é um bom condutor elétrico.
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03. Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos
quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Eletrização por:
a) atrito, contato e aterramento
b) indução, aterramento e eletroscópio
c) atrito, contato e indução
d) contato, aquecimento e indução
e) aquecimento, aterramento e carregamento

LETRA: C

No nível da estrutura da matéria, eletrizar um corpo (ou objeto)
é fazer que, no conjunto, seus átomos tenham um número de
elétrons diferente do número de prótons. Portanto, eletrizar um
corpo é desequilibrá-lo eletricamente. Para isso existe a
eletrização por atrito, contato e indução.
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04. Analise a situação abaixo que apresenta um processo de eletrização:
Uma jovem, após ter penteado seus cabelos, observou que, quando estava
colocando o pente sobre a mesa, o mesmo atraiu alguns pedaços de papel e, depois
de alguns instantes, esses papéis foram repelidos.
Considerando os dois objetos, o pente e o papel, a explicação física adequada para
o fato ocorrido é, respectivamente, a seguinte:
A) O pente foi eletrizado por atrito; os papéis eletrizados pelo pente, por atrito.
B) O pente foi eletrizado por atrito; os papéis eletrizados pelo pente, por contato.
C) O pente foi eletrizado por contato; os papéis eletrizados pelo pente, por atrito.
D) O pente foi eletrizado por indução; os papéis eletrizados pelo pente, por atrito.
E) O pente foi eletrizado por indução; os papéis eletrizados pelo pente, por indução.
A questão aborda uma prática muito comum quando se trabalha eletrização. Ao
atritar o pente no cabelo, ocorre eletrização do pente por atrito. Quando se encosta
o pente eletrizado no papel (que se encontra eletricamente neutro), o pente perde
elétrons para o papel, eletrizando-o (eletrização por contato).
LETRA: B
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05. Quando dois corpos são atritados, pode ocorrer a passagem de
elétrons de um corpo para o outro. Nesse caso diz-se que houve uma
eletrização por atrito.
PERDE FICA +
GANHA FICA −

O bastão de plástico, depois do atrito:
A) ganhou elétrons e a lã perdeu.
B) ganhou prótons e a lã perdeu.
C) perdeu elétrons e a lã ganhou.
D) perdeu prótons e a lã ganhou.

LETRA: A
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FORMAS DE PROPAGAÇÃO DO CALOR

A propagação ou transmissão de calor pode ocorrer de
três maneiras:
►CONDUÇÃO TÉRMICA
► CONVECÇÃO TÉRMICA
► RADIAÇÃO TÉRMICA
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EXEMPLOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR
CONDUÇÃO TÉRMICA
►Aquecimento de uma barra de metal
► Aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela
► Aquecimento do cabo de metal de uma panela
► Aquecimento de uma xícara de chá ou café
► Aquecimento da roupa pelo ferro elétrico
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EXEMPLOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR

CONVECÇÃO TÉRMICA
►Aquecimento de líquidos numa panela
► Geladeira e congelador
► Ar-condicionado
► Aquecedores
► Correntes de ar atmosférico
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EXEMPLOS DE PROPAGAÇÃO DE CALOR

IRRADIAÇÃO TÉRMICA
►Energia solar
► Placas solares
► Assar alimentos no formo
► Fogo das lareiras
► Estufas das plantas
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EXERCÍCIO DE CLASSE
01. Julgue as afirmações a seguir:
I – A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da
diferença de temperatura entre eles;
II – A convecção térmica é um processo de propagação de calor que
ocorre apenas nos sólidos;
III – O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de
um meio material para ocorrer.
Estão corretas:
As afirmações I e III são corretas;
a) Apenas I
A afirmativa II está incorreta porque a convecção térmica
b) Apenas I e II
ocorre apenas em líquidos e gases, que são fluidos.
c) I, II e III
Nos sólidos, a propagação de calor ocorre por condução.
d) I e III apenas;
e) Apenas II e III.
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02.Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor.
a) Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em
todos os tipos de meios.
b) O processo de irradiação de calor ocorre somente no vácuo.
c) A convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das
brisas marítimas.
d) A condução térmica ocorre somente em líquidos.
e) A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de
ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível.
a) Errada. Condução e convecção só ocorrem em meios materiais.
b) Errada. A irradiação de calor ocorre em qualquer meio material.
c) Correta.
d) Errada. A troca de calor nos líquidos ocorre por meio da convecção.
e) Errada. A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas
eletromagnéticas.
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03.Observe as afirmações a seguir:
O Sol aquece a Terra por meio do processo de _____________ térmica;
As panelas são feitas de metal porque esses materiais têm maior capacidade de
transmissão de calor por ___________;
Os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala para
facilitar o processo de ______________.
As palavras que completam as frases acima corretamente de acordo com os
princípios físicos dos processos de transmissão de calor são, respectivamente:
a) condução, convecção, irradiação; ►O Sol aquece a Terra por meio do processo
b) convecção, irradiação, condução; de irradiação térmica
c) irradiação, convecção, condução; ► As panelas são feitas de metal porque esses
d) irradiação, condução, convecção; materiais têm maior capacidade de transmissão de
e) condução, irradiação, convecção. calor por condução,
► Aparelhos de ar-condicionado devem ficar na
parte superior de uma sala para facilitar o processo
de convecção.
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04. Considere as três situações seguintes:
I - Circulação de ar numa geladeira.
II - Aquecimento de uma barra de ferro.
III - Bronzeamento da pele num "Banho de Sol".
Associe, nesta mesma ordem, o principal tipo de transferência
de calor que ocorre em cada uma:
a) convecção, condução, irradiação.
b) convecção, irradiação, condução.
c) condução, convecção, irradiação.
d) irradiação, convecção, condução.
LETRA: A
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05.Nas garrafas térmicas, usa-se uma parede dupla de vidro. As
paredes são espelhadas e entre elas há vácuo. Assinalar a alternativa
correta:
a) O vácuo entre as paredes evita perdas de calor por radiação.
b) As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por
condução.
c) As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por radiação.
d) O vácuo entre as paredes acelera o processo de convecção.
e) As paredes são espelhadas para evitar perdas de calor por
convecção
LETRA: C
► As superfícies espelhadas das camadas internas evitam que
aconteça troca de calor por irradiação térmica, pois elas “refletem” as
ondas de calor novamente para que a temperatura seja mantida;
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