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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 3 

PÁGINA 2 ATÉ 18 

Data que foi postado o trabalho 08/10 

Data limite para entrega do trabalho 16/10 

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 3º 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 
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Instruções: 

 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- O conjunto de órgãos formam: 
 a) Um sistema.  b)  Um organismo.  c) Uma célula.   d) Um tecido. 
 
2- Quais são os 3 níveis de transferência de energia da cadeia alimentar? 
 a) Produtor- consumidor- decompositor.    c) Produtor- decompositor- consumidor. 
 b) Consumidor- produtor- decompositor.   d) Decompositor- produtor- consumidor. 
 
3- Quais são os gases envolvidos no processo da fotossíntese, respectivamente? 
 a) Hidrogênio e oxigênio     c) Oxigênio e argônio. 
 b) Xenônio e gás carbônico.   d) Gás carbônico e oxigênio . 
 
4- Quais são as 3 partes básicas de uma célula? 
 a) Membrana plasmática, citoplasma e núcleo.   c) Cloroplastos, citoplasma e núcleo. 
 b) Vacúolos, parede celular, cloroplastos.  d) Parede celular, membrana nuclear e núcleo. 
 
5- Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: SEM RASURAR (6-1 cada) 
 (A) Tecido nervoso.  (    ) Atua na defesa, oxigenação e coagulação. 
 (B) Tecido muscular.   (    ) Possui maior flexibilidade. 
 (C) Tecido adiposo.   (    ) Atua na área de aprendizado, memória, etc... 
 (D) Tecido sanguíneo.   (    ) Atua na resistência devido a presença do cálcio. 
 (E) Tecido cartilaginoso.   (    ) Atua revestindo o coração. 

(F) Tecido ósseo.   (    ) Atua no armazenamento de gordura. 
 
6- Os seres unicelulares são aqueles que: 
 a) Realizam fotossíntese.     c) Possuem membrana nuclear. 
 b) Possuem mais de uma célula.   d) Apresentam apenas uma célula. 
 
7- Os seres eucariontes são aqueles que: 

a) Não realizam fotossíntese. 
b) Possuem membrana nuclear. 
c) São seres que realizam fotossíntese. 
d) São causadores de doenças. 

 
8- Os leucócitos são as células sanguíneas responsáveis: 

a) Pela defesa do organismo. 
b) Pela oxigenação do sangue. 
c) Pela coagulação do sangue. 
d) Pela concentração de água e sais minerais. 

 
9- Diferencie citologia de histologia. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10- Defina célula. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


