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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-Qual das seguintes fontes de produção de energia é extraída do petróleo? 
 a) Biomassa.   c) Carvão vegetal.    e) Vento. 
  b) Gasolina.  d) Água. 
 
2- Marque a alternativa que indica as principais fontes ou tipos de energias não renováveis. 
 a) Petróleo, biomassa, eólica e solar 
 b) Gás natural, petróleo, nuclear e hidroelétrica 
 c) Biomassa, eólica, petróleo e gás natural 
 d) Eólica, hidroelétrica, solar e biomassa 
 e) carvão mineral, combustíveis nucleares ,petróleo e gás natural. 
 
3- Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, 

portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas garantem-nos: 
a) Uma imunização ativa. 
b) Uma imunização imediata. 

c) Uma imunização prolongada. 
d) Uma imunização passiva. 

e) Uma imunização contínua. 

 
4- Quais as viroses que ainda não tem vacinas? 

a) AIDS, Dengue e COVID-19  
b) Caxumba, Febre amarela e Gripe  
c) COVID-19, Gripe, Hepatite viral  

d) AIDS, COVID-19 e Sarampo 
e) Febre amarela, COVID-19 e Gripe
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5- O 'Aedes aegypti' é vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís - MA, de 2000 a 2002, 
mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela adiante mostra parte dos 
dados coletados nessa pesquisa. 

 
 
 
 De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da 
dengue nesse município deveria ser constituído por: 
 (A) Pneus e caixas d’água.     (C) Vasos de plantas, poços e cisternas. 
 (B) Materiais de construção e peças de carro  (D) Tambores, tanques e depósitos de barro. 
 
6- A respeito da poluição atmosférica, são feitas as seguintes afirmações: 
 I. O efeito estufa é causado, principalmente, pelo aumento da concentração de gás carbônico na 

atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. 
 II. A destruição da camada de ozônio é maior na região situada no polo Norte do que na Antártida, em 

razão das baixas temperaturas. 
 III. A substituição dos CFCs (clorofluorcarbonos) por outros gases, como o propano e o butano, é uma 

medida para impedir a destruição da camada de ozônio. 
 IV. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade 

fotossintética das plantas com a ampliação das colheitas. 
 Das afirmações acima, estão corretas, apenas: 
 a) I e II.               b) I e IV.                      c) I e III.                    d) II e III.                    e) II e IV.  
 
7- Qual é a principal causa da destruição da camada de ozono? 
 a) O Efeito de Estufa. 
 b) As Chuvas Ácidas. 
 c) O abate de árvores.. 
 d) A concentração de dióxido de carbono. 
 
8- É o principal gás responsável pelo aumento do efeito estufa. 

A) Gás oxigênio. 
B) Dás metano. 
C) Gás carbônico. 
D) Gás hélio. 

 
9- Vacinas, anticorpos e soros 
 No caso de certas vacinas, não basta a pessoa receber um única dose. Ela precisa, também, receber 
doses de reforço. Nesse caso, a produção de anticorpos é maior e mais rápida. Certas células da pessoa 
funcionam como “células de memória”; se ela for novamente infectada, essas células produzem anticorpos 
rapidamente e a doença não se instala no organismo. Enquanto as vacinas promovem uma imunização 
duradoura, os soros promovem uma imunização passageira. Isso porque os anticorpos contidos nos soros 
combatem as toxinas antes que elas ativem o sistema imunitário da pessoa; com o tempo, o nível de 
anticorpos se reduz no organismo até desaparecer. 

 (Adaptado de: BARROS, C. e PAULINO, R.W., Ciências – Os seres vivos, Ed. Ática, 2007)  
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 Considerando o texto e conhecimentos relacionados, diferencie vacinas de soros, usando as palavras 
anticorpos, prevenção  e cura.  
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 
10- Escreva sobre a importância do tratamento da água. Relacionando os benefícios deste tratamento para 

os seres vivos e para o meio ambiente. 
 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 
  
 


