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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Ciências 

Quantidade de Questões 10 QUESTÕES 

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

APOSTILA 4 

PÁGINAS 2 ATÉ 29 

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 thyelecalixto@gmail.com 

OBSERVAÇOES 
Não poderá haver nehuma rasura no trabalho, caso 
contrário a mesma será anulada; caneta azul ou preta ( em 
caso de lápis, será descontado 5 pontos) 

 
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 

 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Ciências e P.S. - Professor(a): Thyele 

4° Bimestre - 01/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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 Caneta azul ou preta. 

 Não poderá haver nenhuma rasura, pois caso contrário, toda questão será anulada. 

 Marque apenas uma opção nas questões de múltipla escolha, pois caso contrário, a mesma será anulada. 

 Vale 70 pontos ( cada questão vale 7 pontos) 

 
1 - Assinale V para verdadeiro e F para falso sobre os PLATELMINTOS:  
 a) (      ) As planárias são parasitas. 
 b) (      ) A esquistossomose pode ser transmitida se uma pessoa levar a mão à boca e nela houver ovos 

do esquistossomo. 
 c) (      ) A instalação de rede de esgoto ajuda a evitar a esquistossomose. 
 
2-  Por que os artrópodes possuem esse nome?  
 a) Devido ao seu corpo mole.                                     c) Devido aos seus espinhos ao longo do corpo. 
     b) Devido aos seus segmentos no corpo.                  d) Devido as suas patas articuladas.                
  
3- Como se chama a parte dos moluscos que está relacionada à raspagem de alimentos?  
 a) Quelíceras.                        b) Rádula.                       c) Concha.                     d) Pedipalpos.  
 
4- Quais são as doenças conhecidas como “ barriga d’água” e “ amarelão”, respectivamente?  
 a) Esquistossomose e ancilostomose.                                 b) Ascaridíase e esquistossomose.  
 c) Esquistossomose e bicho geográfico.                              d) Ascaridíase e bicho geográfico.  
 
5-O mosquito Culex é o vetor de um nematódeo que pode causar, no homem, obstrução da circulação 

linfática, características essas de qual doença ? 
 ________________________________________________________________________________ 
 
6-A lagosta, o polvo e o poliquetos pertencem, respectivamente, aos filos: 

a.(    ) Moluscos, anelídeos e artrópodes   d.(    ) Nematelmintos, anelídeos e artrópodes  
b.(    ) Moluscos, artrópodes e equinodermos   e.(    ) Artrópodes, moluscos e anelídeos. 
c.(    ) Artrópodes, anelídeos e moluscos   

 
7- Qual das opções a seguir relaciona apenas animais que possuem um sistema ambulacrário para a 

locomoção, excreção e circulação:   
 a. (    ) Peixes.     b. (    ) Moluscos.     c. (    ) Celenterados.   d.(    ) Poríferos.       e.(    ) Equinodermas.  
 
8 - Relacione os grupos de equinodermos com seus devidos representantes.   
 (1) Asteróides    (   ) Estrela-do-mar. 
 (2) Equinóides     (   ) Ouriço-do-mar. 
 (3) Ofiuróides     (   ) Lírio-do-mar.    
 (4) Crinóides     (   ) Serpente-do-mar. 
 (5) Holoturóides       (   ) Pepino-do-mar.   
 
9- Os moluscos constituem um grupo abundante e diversificado de animais que apresentam corpo mole, com 

ou sem concha, simetria bilateral, sendo triblásticos e celomados. Quais são  todos os possíveis habitats 
desses animais.  

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
10- Relacione:  
 (1) Poríferos.        (     ) Água- viva .          
 (2) Corpo mole e segmentado em anéis.      (     ) Esponjas      
 (3) Corpo mole e não segmentado    (      ) Minhoca.              
 (4) Celenterados .        (      ) Anelídeos.         
 (5) Poucas cerdas       (      ) Moluscos. 

 

 


