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Turmas: 601 e 602 

 
Ciências - Professora: Thyele 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Ciências 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

2º bimestre 

Data que foi postado o trabalho 23/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho professorathyelecalixto@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar. 

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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 
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1- Observe a imagem e depois faça o que de pede:  

 
a) Como se chama a etapa tratamento da água em que encontramos esse objeto? 

 _____________________________________________________________ 
 

b) Qual é função dessa etapa de tratamento da água? 

_____________________________________________________________ 

 

2- Com base nos esquemas, responda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Há quantas fases no sistema I? Quais são?  
_____________________________________________________________ 

b) Há quantos componentes no sistema I? Quais são?  
_____________________________________________________________ 

c) Há quantas fases no sistema II? Quais são?  
_____________________________________________________________ 

 

 
Trabalho Avaliativo - Ciências - Professor(a): Thyele 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

CADA QUESTÃO VALE 7 PONTOS 
NÃO ACEITO NENHUM TIPO DE 
RASURA, CASO ACONTEÇA, A 
QUESTÃO SERÁ TODA ANULADA. 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMvV7qaIp8cCFYULkAodWqULzA&url=http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/separacao-misturas-simulacao-tratamento-Agua.htm&ei=axTNVYv0N4WXwATayq7gDA&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNHhtgSAB30ttlkmfOsiZfFzTUpXTw&ust=1439589850429567


Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 3 

 

3- Relacione as colunas, de acordo com as mudanças de estados físicos e seus exemplos.  
A - Fusão (    ) Após a formação de muitas nuvens, aconteceu um forte temporal. 
B -  Ebulição (    )  A água ferveu para fazer o café. 
 
C -  Solidificação (    )  Mamãe congelou o suco para amanha.  
 
D - Evaporação (    )  A roupa secou no varal.  
 
E - Condensação  (    )  O picolé derreteu na praia.  

 
 
4- Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas. 

a)  (    ) O ar atmosférico é uma substância pura. 
b)  (    ) O sangue é uma mistura. 
c) (    )  O uso inadequado do solo leva a uma diminuição na produção de alimentos. 
d) (    )  Os agrotóxicos usados contra insetos são chamados herbicidas. 
e) (    )  A queimada também libra na atmosfera gases que poluem o ar e prejudicam a saúde 

humana. 
f)  (    )  Os lixos especiais são aqueles que não podem ser misturados com os demais tipos de 

lixo. 
g) (    ) Chorume é uma etapa de tratamento do esgoto. 

 
5- Classifique os casos a seguir marque a alternativa correta: 

1 – substância pura                 2 – mistura 
a) água pura (    ) 
b) ar atmosférico (    ) 
c) água + pouco açúcar (    ) 
d) oxigênio (    ) 
e) água + areia (    ) 
f)  ferro (    ) 
g) iodo (    )  
 
a) 2,2,2,2,2,1,1 

b) 2,2,1,1,2,1,2 

c) 1,1,1,1,1,2,2 

d) 2,2,2,1,1,2,1 

 
6- Considere os sistemas e os componentes dados nesta tabela: 
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a) Determine os sistemas que são exemplos de misturas homogêneas. 

__________________________________________________________ 

 

b) Determine os sistemas que são exemplos de misturas heterogêneas. 

_________________________________________________________ 

 
8- As misturas heterogêneas em que há componentes sólidos e líquidos podem ser separadas 

por: 
a) catação, decantação, filtração. 
b) filtração, decantação, centrifugação 
c) filtração, centrifugação, destilação simples. 
d) flotação, decantação, centrifugação. 

 
9- A ação que melhor representa o aproveitamento do lixo é: 

a) realizar a coleta seletiva para reciclagem. 
    b) economizar água. 

c) evitar o desperdício de energia elétrica. 
d) fazer o plantio de novas mudas. 

 
10- Em uma cesta de lixo foram encontrados alguns tipos de resíduos:  

 Casca de laranja.  
 Copo plástico.  
 Garrafa de vidro.  
 Latinha de refrigerante  
 Jornal. 

 
Dentre todos aqueles que podem ser reciclados estão: 
a)  Casca de laranja, copo plástico, Garrafa de vidro, latinha de refrigerante e jornal 
b)  Garrafa de vidro, latinha de refrigerante. 
c) Jornal, copo plástico e casca de laranja. 
d)  Copo plástico, garrafa de vidro, latinha de refrigerante e jornal. 


