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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-Analise as sentenças a seguir sobre a visão e assinale a alternativa incorreta. 
a) (   ) A luz refletida por um objeto chega ao olho, atravessa a córnea, o humor aquoso e a pupila, 

atingindo a lente, que direciona os raios de luz para a retina, na qual é formada uma imagem do 
objeto em foco.  

b) (   ) Na córnea estão as células receptoras de estímulos luminosos.  
c) (   ) Há dois tipos de células receptoras: os cones, que são responsáveis pela percepção das cores e só 

são estimulados sob luz intensa, e os bastonetes, que são responsáveis pela percepção do branco, 
do preto e dos tons de cinza e que são mais sensíveis, sendo estimulados mesmo sob luz fraca.  

d) (   ) Os cones e os bastonetes enviam impulsos nervosos pelo nervo óptico até o cérebro.  
e) (  ) A imagem projetada na retina está na posição invertida, mas no cérebro as informações visuais são 

interpretadas para que a imagem seja vista na posição correta. 
  
2- Lentes são instrumentos que modificam a trajetória da luz, isto é, refratam a luz, e podem ser convergentes 

ou divergentes. Analise as informações a seguir, sobre as lentes e suas aplicações, e assinale a 
alternativa incorreta. 

  a) Podem ser feitas de vidro ou de outro material transparente, e ao menos uma de suas superfícies é 
curva.  

 b) As lentes divergentes possibilitam obter imagens ampliadas de um objeto que esteja próximo a elas. 
 c) As lentes convergentes são utilizadas na construção de microscópios e lupas e também são utilizadas 

como lentes corretivas para pessoas que têm hipermetropia (incapacidade de ver claramente objetos 
próximos).  

 d) As lentes divergentes sempre formam imagens menores que os objetos, independentemente da 
distância entre eles. 

 e) Lentes divergentes são utilizadas para corrigir miopia (incapacidade de ver claramente objetos 
distantes) e no olho mágico das portas. 
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3- Diferentemente dos outros sentidos, o tato apresenta receptores espalhados por todo o corpo, e não 

apenas em algumas regiões específicas. Esse sentido permite aos reconhecer estímulos de: 
 A) Cor, dor, calor e outros.  
 B) Cor, sabor, calor e outros.  
 C) Dor, calor, pressão e outros.  
 D) Dor, calor, luz e outros.  
 E) Luz, pressão e calor. 
 
 
 
 
 
4- identifique as regiões da língua, de acordo com a relação dos sabores que são mais bem percebidos por 

elas: 
 

 
 
5- No ato de beber ou comer, qualquer sabor estranho ou cheiro é um 

aviso de que o alimento pode estar estragado. Esses dois sentidos 
estão intimamente ligados. Juntos, constituem um sistema de 
vigilância dos produtos que entram no corpo. 
Os sentidos referidos no texto são: 
A) gustação e olfato. 
B) gustação e audição. 
C) visão e audição. 
D) olfato e visão. 

 

6- Muitas pessoas apresentam sua visão prejudicada por doenças e/ou acidentes, característica que as 
impede de realizar a leitura, por exemplo. Para solucionar esse problema, um francês criou um método 
que permite a leitura por meio do tato. Esse sistema é conhecido como: 

 a) Correção visual. b) Digitação.  c) Datilografia. d) Touchscreen. e) Braille. 

 

7- A função do tato é possível pela existência, na pele, de 

 a) Glândulas sudoríparas.    c) Poro sudoríparo. 

 b) Folículo piloso.      d) Corpúsculos sensíveis ao contato. 
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8- Maria e sua mãe foram à feira para comprar peixe. O feirante embrulhou o pacote e a mãe da Maria já ia 
abrindo a carteira para pagá-lo, quando Maria anunciou: – Mamãe, não leve este peixe porque não está 
fresco! A explicação de como Maria identificou que o peixe estava inadequado ao consumo é a seguinte:  

 a) A qualidade dos alimentos só pode ser percebida através da visão.  

 b) A qualidade dos alimentos pode ser percebida através de vários sentidos. 

 c) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do olfato. 

  d) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do tato. 
 
9- O órgão dos sentidos responsável pela audição é a nossa orelha, também comumente chamada de 

ouvido. Identifique o nome das estruturas que compõem esse sentido. 

 
1 - _____________________________________  5 - ____________________________ 

2 - _____________________________________  6 - ____________________________ 

3 - _____________________________________  7 - ____________________________ 

4 - _____________________________________ 

10- identifique as partes do olho, que responsável pelo sentido da visão. 

  
 
 1 - _____________________________________   

 2 - _____________________________________   

 3 - _____________________________________   


