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CIÊNCIAS - Professora: Cinthia e 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: 

Apostila volume 2 

Unidade 03 - Diversidade da matéria 

Unidade 04 – Ondulatória 

Data que foi postado o trabalho 21/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

Até 28/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoracinthiagarcia@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

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

O desenvolvimento das questões e cálculos realizados 
devem ser demostrados nos espaços destinados. 

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) O elemento químico “X” pertence ao grupo dos metais alcalinosterrosos, enquanto o elemento “Y” pertence 
ao grupo do nitrogênio, na tabela periódica. O composto resultante da ligação entre esses dois elementos 
é: (5 pontos) 
a) um composto iônico, o X2Y 
b) um composto iônico, o X3Y2 
c) um composto molecular, o XY2 

d) um composto iônico, o X2Y3 
e) um composto molecular, o X3Y2 

 

2) Marque a alternativa que relaciona corretamente os tipos de ligações químicas apresentados na coluna à 
esquerda com suas definições na coluna à direita: (5 pontos) 
1. Iônica         (     ) Caracterizada por elétrons que têm a liberdade de se mover no retículo cristalino. 
2. Covalente   (     ) Formada por átomos de elementos que tendem a receber elétron(s). 

 3. Metálica       (     ) Formada pela transferência de um ou mais elétrons. 
a) 2-1-3  b) 3-1-2  c) 1-3-2  d) 3-2-1  e) 1-2-3 

3) Explique porque os átomos realizam ligações químicas. (15 pontos)  

 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 

4) A existência de milhões de substâncias inorgânicas fez com que os cientistas agrupassem os compostos 
em quatro funções: ácidos, bases, sais e óxidos. De acordo com essa classificação, assinale a alternativa 
que relaciona corretamente as substâncias inorgânicas apresentadas na coluna á direita com suas funções 
na coluna à esquerda. (5 pontos) 

1. Ácido                                         (     ) HNO3; HCl; H2CO3 

2. Base                                          (     ) NO2; CaO; SO2 

3. Sal                                             (     ) KNO3; Na2CO3; BaSO4 

4. Óxido                                         (     ) NaOH; Al2(OH)3;NH4OH 

a) 2-3-1-4 b) 4-3-2-1  c) 1-4-3-2  d) 3-4-2-1  e) 2-4-1-3 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Avaliativo – Ciências - Professor(a): Cinthia e 

Thyele 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   5 3 

5) Sabendo que os indicadores ácido-base mudam de cor em função do pH do meio, utilizou-se a fenolftaleína 
para determinar o caráter ácido ou básico de algumas amostras no laboratório. (5 pontos) 

Indicador Meio ácido Meio básico 

Fenolftaleína incolor rosa carmim  

 
Uma análise das amostras indicou os seguintes valores de pH:  

 Vinagre (pH = 2)  

 Alvejante (pH = 13) 

 Tomate (pH = 4) 

Assinale a alternativa que indica corretamente a cor obtida em cada uma dessas amostras, (vinagre, 
alvejante e tomate), respectivamente, ao se utilizar gotas da fenolftaleína.  

a) Incolor, incolor, incolor  
b) Incolor, rosa carmim, rosa carmim 
c) Incolor, incolor , rosa carmim 

d) Rosa carmim, incolor, incolor 
e) Incolor, rosa carmim, incolor  

 

6) A figura abaixo representa uma onda propagando-se na água. A velocidade de propagação desta onda   
de 64 m/s, considere que cada quadradinho possui 2 m de lado. (5 pontos) 

 

Analisando a figura assinale a alternativa que indica, respectivamente, o valor do comprimento de onda, a 
amplitude, a frequência e o período desta onda 

a) 12 m; 6 m ,3 Hz; 0,25 s 
b) 16 m; 4 m; 4 Hz; 0,25 s 
c) 8 m; 2 m; 5 Hz; 0,2 s 
d) 4 m; 16 m; 4 Hz; 0,2 s 
e) 8 m; 2 m; 5 Hz; 0,2 s 

 

7) As ondas podem ser classificadas segundo suas principais características: natureza e direção de vibração 
e de propagação. Com relação à natureza, elas podem ser classificadas em mecânicas e 
eletromagnéticas. A respeito das ondas eletromagnéticas é correto afirmar que: (5 pontos) 

a) são aquelas que precisam de um meio material para se propagar e não podem, por isso, propagar-se 
no vácuo. 

b) são aquelas que precisam de um meio material para se propagar e podem, por isso, propagar-se no 
vácuo. 

c) são aquelas que precisam de um meio material para se propagar e podem, por isso, propagar-se no 
ar, água ou em uma corda. 

d) são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar e podem, por isso, propagar-se 
no vácuo 

e) são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar e não podem, por isso, 
propagar-se no vácuo 

Cálculos 
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8) Nosso ouvido é capaz de distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas 
diferentes. Esse fato ocorre por causa de qual qualidade fisiológica do som? Justifique sua resposta. (15 
pontos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Um alpinista ouviu o eco de seu grito 5,00 s após ter gritado. Sabendo-se que a velocidade do som no ar, 

naquele local, é de 340 m/s, verificou que a distância entre ele e a montanha que lhe serviu de obstáculo 
era de: (5 pontos) 

 
a) 1200 m 

b) 1700 m 

c) 340 m   

d) 850 m 

e) 3400 m 

 

 

10) O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e a reta normal é igual a 30º.  Assinale a 
alternativa que indica , respectivamente, o ângulo entre o raio refletido e a reta normal e o ângulo entre o 
raio refletido e a superfície. (5 pontos) 
 

a) 45º e 30º  

b) 30o e 90º  

c) 90º e 60º  

d) 30º e 60º  

e) 45º e 60º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA PERIÓDICA NA ULTIMA FOLHA! 

 

Cálculos 

Cálculos 
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