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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: 

Apostila volume 4 
Unidade 07 – Evolução biológica e diversidade das 
espécies  
Unidade 08 – Biologia da conservação 

Data que foi postado o trabalho 01/12 

Data limite para entrega do trabalho 04/12 

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

OBSERVAÇOES  

 
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 4º 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 Terra abriga uma notável biodiversidade, com milhões de espécies vivendo em variados ambientes que compõem a 

biosfera. A transformação dos seres vivos, com o passar do tempo, o surgimento de novas espécies e a extinção de 
outras, propiciaram essa imensa variedade de seres vivos. Com base em seus conhecimentos sobre as teorias de 
evolução biológica, assinale a alternativa correta. (5 pontos) 

 a) Tanto para Lamarck quanto para Darwin, o ambiente tinha um papel importante no processo evolutivo. Lamarck 
pensava que as diferenças individuais entre os organismos de uma mesma espécie seriam selecionadas 
naturalmente pelo ambiente. 

 b) Segundo o darwinismo, coelhos teriam orelhas longas em resposta ao constante uso da audição para perceber a 
proximidade de predadores. 

 c) A variabilidade genética nos seres vivos diminui pelas mutações e recombinações gênicas. 
 d) Para que uma espécie seja considerada adaptada em um determinado ambiente, ela deve ter um conjunto de 

características estreitamente associadas com sua capacidade de sobrevivência e de reprodução. 
 
2) Em relação as teorias evolucionistas, são feitas as seguintes afirmações: (5 pontos) 
 I - Segundo Lamarck, o princípio evolutivo está baseado na lei do uso e desuso e nas mutações. 
 II - No Lamarkismo, os seres vivos são submetidos à seleção natural. 
 III - Para Darwin, os organismos mais fortes teriam maiores chances de sobrevivência. 
 IV - A teoria sintética da evolução considera a recombinação gênica, as migrações e a deriva genética, além da 

seleção natural, atuando nas populações. 
 V - Segundo a teoria de Darwin, os antepassados das baleias tinham patas, que de tanto serem usadas para natação 

se transformaram em nadadeiras ao longo do tempo.  
 Estão incorretas as alternativas: 
 a) I e IV             b) I, II e III          c) II, III e V           d) IV e V                 e) II e IV 
 
3) Explique qual o principal problema da teoria de Lamarck que faz com que o Lamarckismo não seja aceito na 

atualidade? (15 pontos) 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
4) Analise as seguintes afirmações e                                                                   : (5 pontos) 
 I - A girafa evoluiu de ancestrais de pescoço curto que se desenvolveram gradativamente pelo esforço do animal em 

esticar o pescoço para se alimentar de frutos de árvores altas;  
 II - Os ancestrais das girafas apresentam tamanhos variáveis de pescoço; as de pescoço longo foram selecionadas 

por serem mais bem adaptadas ao ambiente;  
 III - As girafas de pescoço longo, adquirido pela necessidade de se alimentar de frutos de árvores altas, transmitem 

essa característica para seus descendentes.  
 IV - As girafas de pescoço longo conseguem deixar um maior número de descendentes que as de pescoço curto;  
 Considerando as afirmativas acima, selecione a alternativa correta:  

a)                                                    
b)                                                    
c)                                                    

d)                                                    
e)                                                    

 
5)                                                                                                                  

                                                                                                      (5 pontos) 
a)                       .  
b) o                 . 
c)                     .  

d) isolamento reprodutivo.  
e)                     .  

 
6) Em relação à preservação do meio ambiente, assinale a alternativa que completa as lacunas que estão faltando, 

seguindo a ordem das lacunas (5 pontos) 
 ___________________pode ser definida como a riqueza e abundância de espécies em um determinado local ou em 
toda a biosfera.  
 É uma medida de_______________, explorar os recursos naturais considerando as questões ambientais e o 
equilíbrio dos ciclos na natureza.  
 São chamadas de espécies____________ aquelas originárias de uma determinada região e que devem ser alvo 
prioritário de conservação.  
 A diminuição do número de organismos de determinada espécie em quantidades maiores que a sua capacidade de 
se regenerar, ou de se reproduzir, é geralmente causada pela____________.  
 Espécies______________ são aquelas que foram transportadas de um ecossistema para outro, nem sempre de 
modo intencional. 

a) Sustentabilidade; biodiversidade; exóticas; poluição do ar; nativas 
b) Biodiversidade; sustentabilidade; nativas; sobre-exploração; exóticas 
c) Biodiversidade; Sustentabilidade, exóticas, uso de agrotóxicos; nativas  
d) Sustentabilidade, pegada ecológica, nativas, poluição da água; exóticas 
e) Biodiversidade, sustentabilidade, exóticas; sobre-exploração; nativas 
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7) Cite pelo menos 3 atividades sustentáveis que podemos realizar no nosso dia-a-dia para reduzir os impactos 

ambientais e o uso de recursos naturais (15 pontos) 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 
8) O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais. É composto por 12 categorias de UCs, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto ao 
modo de proteção e usos permitidos: aquelas que precisam de maiores cuidados, pela sua fragilidade e 
particularidades, e aquelas que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em:<http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/sistema-nacional-de-ucs-

snuc.html>. Acesso em 27 maio 2019. 

 Em relação às UCs, assinale a alternativa correta. (5 pontos) 
a) Estações ecológicas são unidades conservação onde o acesso é livre, sendo permitido atividades recreativas, 

educativas, turismo ecológico e pesquisas científicas. 
b) As reservas biológicas são UCs criadas para garantir a preservação de ecossistemas locais, sendo permitido o 

turismo controlado e atividades de pesquisa biológica. 
c) Em uma reserva extrativista, que é uma modalidade de unidade de uso sustentável, procura-se conciliar a 

preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, buscando proteger as populações que vivem neste local. 
d) Os parques nacionais são unidades de conservação de uso sustetável liberadas para visitação pública que não 

são controlados. O Parque Nacional do Iguaçu é um exemplo desse tipo de UC. 
 
9)  Marque a alternativa que relaciona corretamente as técnicas da ecologia da restauração apresentados na coluna à 
esquerda com suas definições apresentadas na coluna à direita: (5 pontos) 

 
 a) 2-1-3   b) 3-2-1   c) 3-1-2   d) 2-3-1    e) 1-2-3 
 
10) Em relação a conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20. Assinale a alternativa 

correta. (5 pontos) 
a) Foi a primeira conferência global voltada para o meio ambiente. 
b) Ocorreu em junho de 2010 e foi realizada na cidade do Rio de Janeiro 
c) Sua principal meta é manter a temperatura média do planeta até 2

o
C                  “   -Revolução Industrial” 

até o fim do século. 
d) Unificou pela primeira vez as áreas ambiental, social e econômica, incluindo a intenção de erradicação da 

pobreza aliada a sustentabilidade.  
e) tem como objetivo reduzir as emissões de gases do efeito estufa pelas nações e estabelecer parâmetros para 

um dese            “     ”  

1- Incremento biológico 
(      )  Organismos vivos tais como, microrganismos, fungos ou plantas são utilizados 

para reduzir ou remover contaminações no ambiente. 

 
2 - Reflorestamento 

(      )  Utilizado quando se quer adicionar algum nutriente ao solo que tenha sido 
eliminado. 

 

 
3 - Biorremediação 

(      )   Reposição e manutenção da vegetação em locais que foram anteriormente 
desmatados. 

 

 


