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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 27 

Data que foi postado o trabalho 03/12 

Data limite para entrega do trabalho 06/12 

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 - Professor(a): Thyele 

4° Bimestre - 03/12/2020 

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- Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases 

causadores do aquecimento global? 
 a) Óleo diesel.   b) Gasolina.  c) Vento.  d) Gás natural. 

 
2- De acordo com a classificação dos recursos naturais, relacione-os: 

(1)  Renovável    (      ) CANA-DE-AÇÚCAR 
(2)  Não-renovável    (      ) VENTO 
(3) Inesgotável   (      ) ÁGUA 

      (      ) GÁS NATURAL  
(      ) MADEIRA  
(      ) SOLO 
(      ) FERRO  
(      ) PETRÓLEO  
(      ) LUZ SOLAR 

 
3- Sobre o tema petróleo, considere as afirmativas a seguir. 
 I. Petróleo significa “óleo de pedra” e é um hidrocarboneto formado pela fossilização de matéria orgânica 
animal ou vegetal. 
 II. O petróleo vem sendo apontado como um poluidor do meio ambiente, seja pelas emissões para a 
atmosfera seja pelos acidentes envolvendo petroleiros. 
 III. Após ser refinado, a possibilidade de uso intensifica-se, podendo se transformar em tintas, fertilizantes, 
corantes e polímeros em geral. 
 IV. Após refinado, o petróleo pode gerar também borracha e látex. Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.   d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.   e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

 
4 -São exemplos de fontes energéticas de origem fóssil:  

a) carvão mineral, solar, petróleo   d) petróleo, carvão mineral, gás natural  
b) eólica, petróleo, gás natural    e) nuclear, carvão mineral, petróleo. 
c) hidrelétrica, gás natural, nuclear  

 
5- Leia o texto abaixo:  Camada de Ozônio. 
 Você sabe o que provoca a destruição da camada de ozônio? Se ainda não sabe, vamos descobrir agora! 
 A camada de ozônio é uma espécie de capa composta por gás ozônio (O3), sendo responsável por filtrar 
cerca de 95% dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol que atingem a Terra. 
 Essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida terrestre, pois caso ela não existisse, 
as plantas teriam sua capacidade de fotossíntese reduzida e os casos de câncer de pele, catarata e alergias 
aumentariam, além de afetar o sistema imunológico. 
 A degradação da camada de ozônio é um dos grandes problemas da atualidade. Esse fenômeno é 
conhecido como "buraco na camada de ozônio", no entanto, não ocorre a formação de buracos e sim a 
rarefação dessa camada, que fica mais fina, permitindo que uma maior quantidade de raios ultravioleta atinja 
a Terra. 
 As atividades humanas têm agravado esse processo, principalmente através das emissões de substâncias 
químicas halogenadas artificiais, com destaque para os clorofluorcarbonos (CFCs), principal poluente que 
destrói a camada de ozônio. 

Adaptado de: #Estudo em Casa, Ciências da Natureza, Anos Finais do Ensino Fundamental, 6º Ano, Secretaria de Educação do Estado do Ceará/ Sobral 

 A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera 
possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta (UV) do Sol, que poderia 
causar grandes danos aos humanos. Marque um (X) apenas naqueles danos provocados pela redução da 
camada de ozônio. 
 a) ( ) Câncer de pele.       d)  (   ) Catarata. 
 b) ( ) Redução da eficiência do sistema imunológico.   e)  (   ) Envelhecimento precoce da pele. 
 c) ( ) Osteoporose.  
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6- Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado ozônio (O3) que nos protege dos raios 
ultravioletas. Em relação a este assunto, marque o item correto: 
a) A radiação ultravioleta afeta o sistema imunológico das pessoas. 
b) Os seres humanos são os únicos atingidos pelos raiosultravioletas. 
c) Clorofluorcarbonos não contribuem para destruição dessa camada. 
d) O ozônio presente na camada protetora apresenta a fórmula O2. 

 
7- Qual o gás poluente que diminui a camada de ozônio ao ser liberado na atmosfera que já foi produzido 
excessivamente nas indústrias em geladeiras, freezers e spray? 
 a) O2   b) O3   c) CO2    d) CFCs 
 
8- o que é biomassa? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
9- Leia o texto e depois responda as questões abaixo: 
 O Aquecimento Global pode ser considerado como um “Efeito Estufa agravado pelo homem” devido à 
emissão, exagerada, de gases causadores do Efeito Estufa, através da queima dos combustíveis fósseis. 
Esses gases impedem que o calor irradiado pela superfície terrestre seja devolvido ao espaço. Dessa forma 
há um aumento anormal das temperaturas do planeta, causando o Aquecimento Global. 
 
Aquecimento Global  
 O aquecimento global refere-se ao aumento elevado da temperatura média da Terra. Apesar de ser um 
assunto que não é um consenso na comunidade científica, muitos estudiosos acreditam que esse fenômeno 
agravou-se em razão das atividades humanas. A poluição do ar por meio de queimadas, do intenso uso de 
transportes e do aumento da produção no setor industrial também é associada ao aquecimento global. As 
principais consequências desse fenômeno são o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos 
oceanos, a diminuição dos recursos hídricos e diversas anomalias climáticas, como El Niño e furacões. 
 
Características do Efeito Estufa: 
 Fenômeno de ordem natural responsável por manter as temperaturas médias globais, possibilitando a 
existência de vida na Terra. É agravado pela ação humana por meio da emissão de gases de efeito estufa à 
atmosfera, que impedem a dispersão da radiação solar irradiada pela superfície terrestre, aumentando a 
temperatura do planeta.  
 
*Gases de efeito estufa *Dióxido de carbono *Gás metano *Óxido nitroso *Gases fluoretados 
 
Agora cite: 

a) As consequências do aquecimento global: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

b) De que forma o homem interfere nas mudanças climáticas?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
10- Como funciona uma máquina térmica? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


