
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

CIÊNCIAS - 7º ANO - Turma: 701 E 702 - 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 DA APOSTILA DO 1º B A TERRA 
E OS SERES VIVOS PÁGINAS 2 A 25 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 21/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 25/05/2020  

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorathyelecalixto@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR CANETA AZUL OU PRETA E SEM NENHUMA 
RASURA ( EM NADA) 
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1-Marque APENAS UMA ALTERNATIVA. SEM RASURAR  

1.1- Na Floresta Amazônica existem muitas espécies, como a palmeira-do-açaí, bromélias, 
macacos, araras que vivem num ambiente com muita umidade, com muito sol em alguns 
locais e sombra em outros, permitindo a presença de muitos fungos também. 

 Nesse texto NÃO são exemplos de fatores bióticos: 
a) (    ) Palmeira-do-açaí e bromélias. 
b) (    ) Macacos e araras. 
c) (    ) Palmeira-do-açaí, bromélias, macacos e araras. 
d) (    ) Onça pintada, jacaré, fungos 
e) (    ) Umidade e sol 

 
2- O conjunto de seres de mesma espécie, contemporâneos, e que ocupa uma mesma área de 

tal forma a apresentar possibilidades de estabelecer relações entre si pode ser 
denominado como: 
a) (    ) Ecossistema. 
b) (    ) População. 
c) (    ) Comunidade. 
d) (    ) Bioma. 
e) (    ) Biótopo. 
 

3- Um ecossistema é definido como: 
a) (    ) Um local onde seres vivos e não vivos interagem entre si. 
b) (    ) Um local onde os seres vivos habitam. 
c) (    ) Um local contendo animais. 
d) (    ) Um local contendo vegetais. 
e) (    ) Um local com seres não vivos interagindo. 

 
4-Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e indique a sequência correta: SEM RASURAR  
 1ª COLUNA  
 (1) População  
 (2) Comunidade  
 (3) Biosfera   
 (4) Ecossistema  
 
 2ª COLUNA 
 (  ) Comunidade associada às condições físicas e químicas de uma região geográfica.  
 (  ) Populações existentes numa determinada área.  
 (  ) Grupos de indivíduos de uma determinada espécie ocupando determinada área.  
 (  ) Ambiente habitável pelos seres vivos. 
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5-Identifique as relações ecológicas existentes entre os seres vivos de acordo com o quadro 

abaixo:  
 
 
 
 

a)  Cupins que vivem num mesmo cupinzeiro:_________________________________ 

b)  Rêmora e tubarão: _____________________________________________ 

c)  Cupins e micro-organismos que vivem em seu intestino e que digerem celulose: 

_______________________________________________ 

d)  Sapo e gafanhoto: ______________________________________ 

e)  Lombriga e ser humano: _______________________________________ 

 

6- Complete as lacunas com uma das palavras que estão entre parênteses. SEM RASURAR  

a.  Cobras que comem sapos são _________________ (predadoras, presas).  

b.  Se eliminarmos todas as cobras de uma região, o número de sapos pode 

_________________ (aumentar, diminuir) e, caso estes sapos se alimentem de 

insetos, o número desses insetos pode _________________ (aumentar, diminuir).  

c.  O organismo que se instala no corpo de outro organismo, retirando dele alimento e 

provocando doenças, é chamado _________________ (parasita, hospedeiro).  

d.  As orquídeas vivem sobre as árvores e assim conseguem captar melhor a luz solar. 

Essa relação entre orquídeas e árvores é chamada _________________ (epifitismo, 

parasitismo, mutualismo).  

 
7- Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª. SEM RASURAR  

1. Sociedade                (   )  Pássaro catando carrapatos do boi  
2. Mutualismo                    (   )  Onça matando e comendo uma capivara  
3. Comensalismo               (   )  Luta entre dois machos da mesma espécie  
4. Predatismo                    (   )  Abelhas vivendo na colmeia  
5. Parasitismo                    (   )  Abelha sugando o néctar e levando grãos de pólen   
6. Competição                   (   )  Pássaro comendo minhocas  
                                           (   )  Lombriga alimentando-se no intestino humano e causando          
                                                   doenças  
                                           (   )  Rêmora comendo restos de comida do tubarão  

 
8- Indique o tipo de adaptação do ser vivo ao meio ambiente explicitada nas situações abaixo:  
 ( CAMUFLAGEM OU MIMTISMO) 
 
 8.1- Diferente da ____________, onde o animal tem a vantagem de se confundir com o 

meio ambiente, o animal mimético se parece com outro animal.    

COMENSALISMO- PREDATISMO- SOCIEDADE- 
PARASITISMO- MUTUALISMO 

 



 

 

 

8.2- Uma situação bastante conhecida de __________________ é o caso das cobras 

corais. A cobra coral verdadeira é bastante temida, sendo uma das mais perigosas em 

razão da potência de seu veneno neurotóxico, entretanto, a cobra coral falsa não apresenta 

dentes inoculadores e, dessa forma, não apresenta grande potencial de ataque. A 

coloração das duas serpentes é bastante semelhante, apesar de não pertencerem à 

mesma família – a coral verdadeira pertence ao gênero Micrurus, enquanto a coral falsa, ao 

gênero Erithrolampus.     

 
9-  O que a ecologia estuda?  
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10-  Qual a importância de estudar a Ecologia?  
 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


