
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

CIÊNCIAS – 6º ANO - Turma: 601 e 602 – PROFESSORA THYELE 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA CIÊNCIAS 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 
 UNIDADE 1 TERRA: LUGAR DE VIDA DA 
APOSTILA DO 1ºB ( PÁGINAS 2 A 30) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO Dia 21/5 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até o dia 25/5  

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorathyelecalixto@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR TRABALHO A CANETA AZUL OU PRETA E 
SEM RASURAS ( EM NADA) 
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1-Classifique os planetas do Sistema Solar em rochosos (R) ou gasosos (G). Eles estão em 
ordem de proximidade do Sol. SEM RASURAR  
(    ) Mercúrio.  (    ) Vênus.   (    ) Terra.    (    ) Marte.  (    ) Júpiter.   
(    ) Saturno.  (    ) Urano    (    ) Netuno 
 

2- Assinale a APENAS UMA ALTERNATIVA  : 
2.1- Sobre o Sistema Solar: 
a) Todos os astros possuem luz própria. 
b) As estrelas são astros que giram ao redor dos planetas. 
c) O Sistema Solar não apresenta uma estrela central. 
d) Os planetas não possuem luz própria e giram ao redor de uma estrela.  
 
 
3- Em relação aos satélites naturais: 
a) Giram ao redor do Sol.                                                 b) A Terra não tem um satélite. 
c) Giram ao redor dos planetas.                                       d) Têm luz própria.  
 
 
4-Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de acordo com o quadro 
abaixo: SEM RASURAR  

 

TRANSLAÇÃO- SOL- EIXO- 365 DIAS + 6H-  ESTAÇÕES DO ANO- DIAS – 1 ANO-  NOITES- 
24H- ROTAÇÃO 

 
a) O movimento de _______________________, em que a Terra gira ao redor de seu 

próprio ________________________, dura cerca de 
______________________________ e é responsável pela formação dos 
_____________________________ e das _______________________________. 

 
 

b) O movimento de __________________________, em que a Terra gira ao redor do 
_____________________________, tem duração de 
_____________________________ ou ______________________________. Esse 
movimento está relacionado à ocorrência das 
______________________________________________________. 

  
 

 

 

 

 

Trabalho Avaliativo – CIÊNCIAS - Professor(a): THYELE 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

6º Ano - Ensino Fundamental 



 

5- Complete os espaços vazios acordo com a informação, descubra o que eles podem revelar. 

SEM RASURAR  

1. Ciência que estudo os astros. __ __ T __ __N  O M __ A. 

2. Instrumento usado para observação do espaço. T __ __ E __ __ Ó __ __ O. 

3. Astros que têm luz própria. __ __ M __ __  O __ O S. 

4. Corpo sólido que vaga no espaço, podendo cair na Terra. M E T__ __ R__. 

5. Conjunto formado pelo Sol e astros que giram em torno dele.  

S__ __ T__ M  __ / __ O __ AR. 

 6- Relacione a imagem à informação: SEM RASURAR  

                                              

       (1)                                       (2)                                                                 (3)  

(     ) Astro com luz própria.          

(     ) Astro que gira em torno de si mesmo.  

(     ) Astro com uma cauda formada pelos ventos solares.  

 

7-  Leia, com atenção, as afirmações abaixo e marque (V) para alternativas verdadeiras e (F) 

para as alternativas falsas. SEM RASURAR  

a) (    ) O Sol é a menor estrela do Sistema Solar.  

b) (    ) Os planetas são astros que giram somente ao redor do Sol.   

c) (    ) Os satélites possuem uma cauda formada pelos ventos solares.  

 

8- Qual é o modelo de sistema solar mais aceito? 

a) Modelo geocêntrico.                             c) Modelo Híbrido. 

b) Modelos Heliocêntrico.                         d) Modelo Kepler. 

 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://3.bp.blogspot.com/-vBtnhS7GMOI/XG2kZIh_1tI/AAAAAAAAHo4/tIBGplOoQ7kK9qlBfLY2GzDe1XKi3R5tQCLcBGAs/s1600/e1d18e_cb50e2f4ebc7408c891ce2d821f1d595_mv2.jpg&imgrefurl=http://blog.mercadoimoveis.com/2019/02/um-sol-para-cada-um.html&docid=Ds6MSZVmmsWMJM&tbnid=fD2uPXPrqYsJYM:&vet=10ahUKEwj_29aD-7LnAhURHbkGHfmWBhEQMwjbASgcMBw..i&w=832&h=795&bih=873&biw=1821&q=sol&ved=0ahUKEwj_29aD-7LnAhURHbkGHfmWBhEQMwjbASgcMBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://http2.mlstatic.com/maquete-de-imprimir-planeta-terra-sistema-solar-via-lactea-D_NQ_NP_989293-MLB32543930885_102019-F.jpg&imgrefurl=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1341674807-maquete-de-imprimir-planeta-terra-sistema-solar-via-lactea-_JM&docid=_zmc8cChI9uBsM&tbnid=EvSqToGvejJCJM:&vet=12ahUKEwjst_m6-7LnAhWSHbkGHRjPC_04ZBAzKDQwNHoECAEQaw..i&w=574&h=580&bih=873&biw=1821&q=terra&ved=2ahUKEwjst_m6-7LnAhWSHbkGHRjPC_04ZBAzKDQwNHoECAEQaw&iact=mrc&uact=8


 

 

9. Desenhe e identifique o nome dos planetas do sistema solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O que foi o “Big- Bang”? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


