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Turmas: 801 

 
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 21/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

28/07/2020 

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- Qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem 
aceleração gravitacional de valor muito próximo a 
9,8 m/s2. Determine o valor do peso de uma pessoa 
cuja massa é igual a 60 kg. 
QUESTÃO COM CÁLCULO OBRIGATÓRIO 
a) 522 N   b) 588 N   c) 60 N   d) 59 N 

 
2- Marque a alternativa correta a respeito das grandezas peso e massa. 

a)  A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo, e o peso é a grandeza vetorial 
que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela terra. 

b)  Peso e massa são forças, ou seja, tipos de grandezas vetoriais. 
c)  A massa é uma grandeza vetorial, e o peso é uma grandeza escalar. 
d)  A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo, e o peso é a grandeza escalar 

que representa a força com a qual esse corpo é atraído pela terra. 
 
3-  Alguns métodos anticoncepcionais conseguem fazer uma dupla prevenção: impedir a gravidez 

e a ocorrência de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como no caso 
a) do diafragma. 
b) do DIU. 
c) da tabelinha. 
d) da camisinha. 

 
4-Analise os métodos contraceptivos listados a seguir e sua relação com as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

 

 
 

 

 
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. 
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Se um casal quer afastar a possibilidade de gravidez indesejada e a transmissão das ISTs, a 
melhor combinação, com o menor custo, seria: 
a) anel vaginal e preservativo masculino. 
b) SIU e preservativo masculino. 
c) pílula e preservativo masculino. 
d) implante hormonal e preservativo masculino. 

 
5-  Há um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra, totalmente ou parcialmente, no 

cone de sombra projetado pela Terra, em geral, sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre 
que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a 
Terra no meio destes outros dois corpos. 
O texto indica que ocorreu um fenômeno, que fenômeno é esse? 
a) Estrela cadente. 
b) Elipse. 
c) Nascer da Lua. 
d) Eclipse. 

 
6- Sobre os movimentos da Lua, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale 

a sequência correta. 

A – Rotação 
B – Revolução 
C – Translação 

(___) Movimento que a Lua realiza ao redor do Sol. 
(___) Movimento que a Lua realiza ao redor da Terra. 
(___) Movimento que a Lua realiza ao redor do seu próprio eixo. 

a) C, B, A. 
b) C, A, B.. 
c) A, B, C. 
d) A, C, B. 
e) B, C, A. 

 
7-  Em uma aula sobre Gravitação, o professor de Física resolveu escrever um poema e mostrá-lo 

a seus alunos: 
“O Sol e a Lua num balé em torno da Terra. 
Ora a Lua está entre o Sol e a Terra. 
Ora a Terra está entre o Sol e a Lua.” 
Os dois últimos versos desse poema referem-se, respectivamente, 
a) à lua crescente e à lua minguante. 
b) à lua cheia e à lua nova. 
c) a uma situação irreal. 
d) à lua nova e à lua cheia. 

 
8- Com base nos seus conhecimentos acerca da Primeira Lei de Kepler, assinale a alternativa 

correta. 
a)  A velocidade de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante ao longo da 

órbita. 
b)  A razão entre o quadrado do período orbital dos planetas que orbitam a mesma estrela e o 

cubo do raio médio de suas órbitas é constante. 
c)  A órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e tem o Sol em um de seus focos. 
d)  A linha imaginária que liga a Terra até o Sol varre áreas iguais em períodos iguais. 

 
9- Diferencie o modelo geocêntrico do modelo heliocêntrico de sistema solar. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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10-  O que é força gravitacional? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


