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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
 

 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 100 pontos ( cada questão vale 10 pontos) 

 
1-São animais que apresentam esqueleto formado por cartilagem: 
 a) Carpas e bagres b) Salmões e trutas  c) Pintados e dourados d) Tubarões e raias 
 
2- São animais que apresentam esqueleto formado por ossos: 
 a) Cação e corvina b) Raia e tubarão  c) Pintado e dourado  d) Tubarão e cação 
 
3- A função da linha lateral é: 
 a) Esquentar a água     c) Flutuação na água 
 b) Perceber as vibrações da água   d) Respiração na água 
 
4-(FURG - adaptada) Relacione os grupos animais enumerados na coluna 1 com as respectivas 

características da coluna 2:    
 (1) Anfíbios  (      ) Animais com respiração branquial, cutânea e pulmonar ao longo da vida.   
 (2) Aves    (      ) Primeiro grupo de animais a se adaptar, totalmente, ao ambiente terrestre.   
  (3) Répteis   (      ) Animais com glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas.   
  (4) Mamíferos   (      ) Apresentam glândulas mamárias.  
    (      ) Apresentam ossos ocos, (ossos pneumáticos) que lhes dão leveza.  
OBS: ALGUNS NÚMEROS PODEM SE REPETIR 
5- Qual é a ordem correta de acordo com a origem evolutiva do grupo dos vertebrados?   
 a) Peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos 
 b) Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 
 c) Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves  
 d) Peixes, aves, anfíbios, répteis e mamíferos 
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6- “Voar é com os pássaros”, costuma-se dizer. Porém existe um mamífero voador. Que animal é esse? 
 a) Morcego.  b) Mosca.   c) Barata.  d) Abelha. 
 
7- A cada quatro anos, o mundo volta suas atenções para os Jogos Olímpicos. Nas últimas edições do 

evento, contudo, os holofotes se voltaram também para os laboratórios e tribunais, em função dos vários 
escândalos de uso de substâncias proibidas pelos atletas. O doping é uma das principais preocupações do 
Comitê Olímpico Internacional (COI). Qual o conceito de doping definido pelo COI? 
a) A utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar artificialmente o desempenho esportivo, 

sejam eles potencialmente prejudiciais à saúde do atleta, à saúde de seus adversários ou contrários 
ao espírito da competição. 

b) A utilização somente de esteroides anabolizantes para o ganho de força. 
c) A utilização de substâncias ou métodos naturais para aumentar o desempenho esportivo, desde que 

não altere a fisiologia humana no desempenho esportivo. 
d) O Código Mundial Antidoping, publicado pela WADA, descreve como doping somente o uso de drogas 

ilícitas utilizadas no esporte. 
8- Referindo-se aos anfíbios, pode-se afirmar que:  

a) apresentam respiração cutânea;  
b) são homeotérmicos;  
c) possuem coração com quatro cavidades;  
d) não apresentam fase larval;  
e) todos apresentam quatro patas. 

 
9- Quais os efeitos colaterais dos anabolizantes esteroides ? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 

10- Você estudou sobre as serpentes, animais que chamam a atenção de todas as pessoas do 

mundo! Analise o desenho a seguir e responda: 

 

 

 

a) Para que serve a língua bifurcada das cobras? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) O que é fosseta loreal? 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 
  
 
 


