
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Ciências e Programa de Saúde – 8º ano - Turma: 801 – 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 E PROGRAMA DE SAÚDE 
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 

CIÊNCIAS- UNIDADE 1- ELETRICIDADE DA 
APOSTILA 1 PÁG: 2 A 33 
P S- PÁGINAS 1 A 14 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 19/5/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 23/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorathyelecalixto@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR CANETA AZUL OU PRETA E SEM NENHUMA 
RASURA NO MATERIAL  
P S- SERÃO 3 QUESTÕES OBJETIVAS 
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1- Como se chama os locais de produção de gametas? 

 

a) Gônadas.       b) gametas.         c) vesícula seminal d) Nidação. 

 

2. Como se chama a ausência de espermatozoide? 

 

a) Criptorquidia.       b) Azooespermia.     c) Leucorreia  d) Ejaculação. 

 

3. Qual dos órgãos abaixo NÃO faz parte do sistema reprodutor feminino. 

 

a) Ovário.      b) Clitóris.       c) Testículos.       d) Tubas uterinas. 

 

4. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna. 

(1) Eletrização por atrito             (   ) Ocorre por aproximação entre os corpo. 

(2) Eletrização por indução         (   ) Ocorre por fricção entre os corpos. 

(3) Eletrização por contato.         (   ) Ocorre por transferência de elétrons. 

 

5. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 

(1) Prótons                 (   ) partícula neutra. 

(2) Elétrons                (   ) Partícula positiva. 

(3) Nêutrons               (   ) Partícula negativa. 

 

6. Observe as imagens de depois faça o que se pede:  

         

 Identifique os circuitos acima como paralelo ou em série. 

 

 

 

 

Trabalho Avaliativo – CIÊNCIAS & P S - Professor(a): 

THYELE 

 
Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

8º Ano - Ensino Fundamental 



 

7. Escreva (BC) para os bons condutores de energia e (MC) para os maus condutores de 

energia. 

(   ) Vidro 

(   ) Plástico. 

(   ) Ferro 

(   ) Alumínio  

(   ) Madeira 

 

8. Qual é a unidade de medida no SI que representa a tensão elétrica? 

a) Hertz.       b ) Volt.          c ) Coulomb.           d) Segundo. 

 

9. Defina corrente elétrica. 

 _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Qual é a relação do plástico que envolve os fios de cobre? 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


