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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) . 

 
 
1-A biosfera é o meio em que a vida se desenvolve em uma combinação dos elementos da: 

a) biosfera, litosfera e hidrosfera; 
b) atmosfera, litosfera e biosfera; 
c) atmosfera hidrosfera e biosfera; 

d) atmosfera, litosfera e hidrosfera; 
e) biosfera, atmosfera e hidrosfera.

 
2 - Sobre a biosfera, marque a alternativa incorreta: 

a) Diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos. 
b) Está diretamente relacionada com a litosfera, hidrosfera e atmosfera. 
c) Pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. 
d) Inclui desde o ponto mais alto do planeta até a zona eufótica dos oceanos. 
e) Não é estática e sofre constantes modificações. 

 
3 – O que significa ecossistema?  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
4 - O desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu 

avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar 
como consequências do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto: 

 a) o aumento do efeito estufa 
 b) a diminuição da biodiversidade 
 c) a elevação desproporcional da umidade 

 d) o maior desgaste do solo 
 e) o assoreamento de rios e lagos 

 
5 – Diga com suas palavras o que significa desmatamento.  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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6 – Associe corretamente as colunas sobre as conferências internacionais e seus principais avanços ou 
temas debatidos. 

 a) Conferência de Estocolmo  
 b) Eco-92 
 c) Rio +20 
 (       ) Necessidade de garantir desenvolvimento, erradicar a pobreza e os problemas sociais para também 
melhorar as condições ambientais.  
 (    ) Desafio de gerar desenvolvimento suprindo as necessidades locais, sem comprometer as futuras 

gerações. Elaboração da agenda 21. 
 (    ) Os recursos naturais são finitos e é necessário conter a exploração da natureza para evitar a 

escassez dos recursos no futuro.   
 
7 – Diga com suas palavras o que foi o ECO-92?  

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

8 - Observe a tirinha a seguir de Maurício de Souza: 

 
O desmatamento e o progresso 
Na tirinha, apresenta-se uma crítica à noção de progresso vinculada: 
a) à ideia de sustentabilidade e suas consequências. 
b) ao conceito de expansão florestal desordenada. 
c) à adoção continuada do reflorestamento progressivo. 
d) à ausência de uma política de desenvolvimento sustentável. 
e) ao ideário de que a vegetação resiste ao avanço das atividades humanas. 
 


