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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- A Floresta Amazônica é um ecossistema complexo e 

de equilíbrio delicado, que abriga cerca de 20% das 
espécies vivas do planeta. Sobre essa floresta 
tropical, assinale a alternativa incorreta. 
a) É estável, autorregulada e não sofre alterações estruturais significativas de origem natural. 
b) As altas árvores são tão lentas na absorção dos nutrientes que os solos mantêm-se ricos e 

com uma grossa camada de húmus. 
c) Em caso de desmatamento da densa cobertura vegetal, o impacto das águas da chuva 

aumenta o efeito erosivo no solo. 
d) A quantidade de oxigênio produzido pela fotossíntese das plantas é consumida na 

respiração de toda a comunidade da floresta. 
e) As chuvas da região provocam enchentes periódicas, formando igapós, áreas de florestas 

inundadas cujas flores e frutos alimentam a fauna aquática. 
 
2- A Mata Atlântica é uma exuberante floresta tropical localizada ao longo da costa litorânea 

brasileira. Assinale a alternativa incorreta sobre o domínio Atlântico: 
a) Cerca de 70% da população brasileira vive em áreas ocupadas originalmente pela Mata 

Atlântica. 
b)  A Mata de Araucárias é um dos biomas que compõem o domínio Atlântico. 
c) Muitas espécies endêmicas da Mata Atlântica são pouco ameaçadas de extinção, pois seus 

hábitats originais não estão sendo degradados. 
d)  Os trechos de floresta mais preservados estão ao longo da costa litorânea. 

 
3- Analise o mapa a seguir, em que estão representados os 

biomas brasileiros. 
 Assinale a alternativa que apresenta, nesta ordem, o 

bioma com maior diversidade biológica do planeta e o 
bioma que tem plantas com raízes mais profundas. 
a) 1 e 3.   

 b) 2 e 4.   
 c) 1 e 2.    
 d) 5 e 3. 

 
 
 
 

 
      Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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4- Com base nos biomas brasileiros, assinale a alternativa incorreta. 
a) Na região Norte do Brasil, há um bioma extenso, muito complexo, formado por um quadro 

natural riquíssimo em espécies animais e vegetais. Trata-se da Floresta Amazônica. 
b)  Os campos do Sul brasileiro são caracterizados por predominância de vegetação de grande 

porte, com presença eventual de pequenos bosques de arbustos. 
c)  O Pantanal mato-grossense ocupa a região oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. 

É uma planície periodicamente inundável, onde é possível encontrar várias espécies 
faunísticas, algumas abundantes, outras raras e até ameaçadas de extinção, como a arara-
azul, os tuiuiús, as capivaras e os jacarés-de-papo-amarelo. 

d)  O Cerrado do Centro-Oeste do Brasil apresenta vegetação arbórea esparsa, com muitos 
arbustos e pequenas árvores, que em geral têm casca grossa e troncos retorcidos. Entre as 
espécies mais comuns estão o ipê, a peroba-do-campo e a caviúna. A fauna é rica em 
animais, como o lobo-guará, a ema e a capivara. 

e)  A floresta tropical situa-se em regiões da faixa equatorial do planeta e tem árvores muito 
altas, cujas copas formam uma cobertura contínua e permanente sobre as grandes áreas 
que ocupam. Sob essa cobertura há árvores menores, arbustos, ervas e muitas epífitas, 
como bromélias e samambaias, além de grande variedade de liquens e musgos. A fauna é 
bem diversificada: há muitos répteis, anfíbios e mamíferos, e destacam-se os insetos e 
várias espécies de aves. 

 
5- Com base nos biomas mundiais, assinale a alternativa incorreta. 

a)  No deserto, a vegetação é esparsa e à noite observa-se queda de temperatura. 
b)  São exemplos de floresta tropical: a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica. 
c)  Nas savanas, há alternância entre gramíneas, arbustos e árvores. 
d)  As tundras são características do hemisfério norte, com temperaturas altas e vegetação alta. 
e)  As florestas tropicais apresentam maior diversidade biológica que as temperadas. 

 
6- Sobre a Caatinga e com base em conceitos ecológicos, assinale a alternativa incorreta. 

a)  Vários fatores do ambiente (como a luz, a umidade e a temperatura), denominados fatores 
abióticos, atuam permanentemente sobre os animais e os vegetais da Caatinga. 

b)  Na Caatinga, como as chuvas são irregulares, há competição entre animais e plantas pela 
pouca água disponível no solo. 

c)  A Caatinga ocorre no Nordeste, ocupando cerca de 11% do território brasileiro. Nessa 
região, as chuvas são irregulares, as secas prolongadas e as temperaturas elevadas. 

d)  A Caatinga caracteriza-se por uma vegetação constituída de árvores baixas e de arbustos, 
que perdem as folhas na estação seca. 

e)  Entre as plantas, há a barriguda, o umbuzeiro, a oiticica e o juazeiro, além de algumas 
cactáceas, como o xique-xique e o mandacaru. Já a fauna inclui animais como a cascavel, 
a jiboia, o gavião-carcará, a gralha-cã-cã, a cutia, o gambá, o tatupeba, o veado-
catingueiro e a ararinha-azul.  

 
7- Existem diversas formas de contribuirmos para reduzir os impactos causados pelo descarte de 

resíduos no meio ambiente. Um deles é descartando corretamente o lixo que produzimos, com 
consciência sobre os diferentes tipos e destinos dos resíduos. Analise as alternativas a seguir, 
sobre os métodos de tratamento do lixo urbano, e assinale a incorreta. 
a)  Papéis e madeira existentes no lixo urbano, quando queimados, liberam energia, mas a 

incineração não é um método ecologicamente correto para o tratamento desses tipos de 
resíduos. 

b)  O lixo domiciliar depositado em lixões pode comprometer o ambiente, não só 
pela infiltração de substâncias nos lençóis de água subterrânea, como também pela 
liberação de gases tóxicos. 

c)  A reciclagem e a reutilização de materiais descartáveis diminuem consideravelmente 
o volume do lixo destinado aos aterros sanitários. 

d)  A compostagem é o destino mais apropriado ao lixo inorgânico. 
e)  Materiais tóxicos e contaminados, como resíduos hospitalares, devem ser incinerados. 
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 8- A imagem destaca a ocorrência de um incêndio em uma área florestal. 

 

 
 
Considerando as implicações de queimadas na região de Mata Atlântica, podemos observar 
que:  
 
a) pode ocorrer perda de diversidade biológica, mesmo considerando que algumas espécies 
sobrevivam. 
b) é uma prática de manejo ambiental necessária para a implementação da agricultura 
sustentável. 
c) apesar de ser uma prática bastante antiga, atualmente se usam novas técnicas que não 
causam perdas. 
d) grandes incêndios em florestas causam impactos insignificantes sobre a fauna e a flora 
locais. 

 
9-  Observe o mapa abaixo e responda:  
 

 
 
a) Por que no Brasil não existem vulcões ou terremotos de grande magnitude?  
 ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   5 5 

 
b) Explique o sentido das setas observadas no desenho acima. 
 ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
10- Sobre a extinção, responda? 

a) O que significa? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

b) O que pode levar uma espécie à extinção? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 


