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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Ciências 

Quantidade de Questões 10  

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) consultada(s) para a 
realização da Atividade: 

Apostila volume 3 

Unidade 05 – Descobrindo o Universo 

Unidade 06 – Linguagem genética e informação biológica 

Data que foi postado o trabalho 06/10 

Data limite para entrega do trabalho 13/10 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professoracinthiagarcia@gmail.com 

OBSERVAÇOES 
O desenvolvimento das questões e cálculos realizados 

devem ser demostrados nos espaços destinados. 

 
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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1) A Astronomia é o estudo dos astros e dos fenômenos celestes. Observe o esquema que representa um sistema 
planetário fora de escala de tamanho ou distância. (5 pontos) 

 
 Em relação a imagem acima, são feitas as seguintes afirmações: 
 I - O planeta circulado é o nosso planeta, a Terra. 
 II - As formas arredondadas em torno da estrela principal são as órbitas planetárias. 
 III - O planeta marcado com X é o maior planeta do Sistema Solar, Saturno. 
 IV - Essa não é uma representação correta do Sistema Solar, pois deveria ter nove planetas em torno do Sol e não 

oito como aparecem no esquema.  
  
 Estão corretas as alternativas 
 a) I e II  b) II e IV  c) I, II e IV  d) I, II e III  e) II, III e IV 
 
2) Considerando que uma estrela esteja localizada a 5,6 anos-luz de distância da Terra. Assinale a alternativa que 

corresponde a distância dessa estrela, em quilômetros, da Terra. (Os cálculos devem ser apresentados) (5 pontos). 
a) 4,00 x 10 

13
 

b) 5,32 x 10 
13 

 
c) 5,32 x 10 

12
 

d) 4,00 x 10 
12

 
e) 3,50 x 10

 13
 

 
 
 
 
3) “As estrelas parecem ser eternas, mas não são. Elas nascem, vivem e morrem. Até mesmo o Sol, que é uma estrela 

(e não das maiores), um dia também vai acabar.”  Walter J. Maciel 
http://www.astro.iag.usp.br/~maciel/teaching/artigos/mortes/mortes.html 

 O ciclo evolutivo estelar pode ser divido em quatro etapas e obedecem a seguinte ordem: (5 pontos) 
a) Pré-sequência principal, sequência principal, protoestrela e estágios finais. 
b) Protoestrela, pré-sequência principal, sequência principal e estágios finais. 
c) Pré-sequência principal, protoestrela, sequência principal e estágios finais. 
d) Pré-sequência principal, sequência principal, estágios finais e protoestrela. 
e) Protoestrela, sequência principal, pré-sequência principal e estágios finais. 

 
4) Desde 1992 até setembro de 2011 683 planetas extrassolares já foram descobertos, em várias estrelas na nossa 

Galáxia, sendo a grande maioria planetas gigantes gasosos. O grande interesse dos cientistas é encontrar um 
planeta que seja do tipo da Terra.” 

 Alexei Machado Müller, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Kepler de Souza Oliveira Filho 
 https://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/n30_Muller/aula2/aula2d.pdf 
 
 Embora a quantidade de planetas extrassolares seja grande, a maioria deles é inadequada para a formação da vida 
como conhecemos. Sendo assim, explique quais são as condições necessárias para que um planeta seja considerado 
como habitável. (15 pontos) 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 
5) Com base em seus conhecimentos sobre a classificação dos planetas, assinale a alternativa que preencha 

corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. (5 pontos) 
 Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Netuno são planetas, mas quatro deles apresentam a mesma classificação: são 
planetas_________________ , conhecidos por serem os menores planetas do sistema solar e por serem 
____________, sendo _________________ o único que não se encaixa em tal categoria. Além dele, Júpiter, Saturno, e 

Cálculos 

https://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/n30_Muller/aula2/aula2d.pdf


Avaliação (Trabalho Avaliativo) de  Ciências  – 3º bimestre – 9ano 

Pág         /  4 3 

Urano também não estão nessa categoria, pois são planetas______________, e são classificados como planetas 
____________________. 
 

a) Externos – gasosos -Terra – rochosos - internos 
b) Internos – rochosos – Netuno – gasosos - externos 
c) Internos – gasosos – Marte – rochosos - externos 

d) Externos – gasosos – Netuno – rochosos - internos 
e) Internos – rochosos – Vênus – gasosos - externos 

 
6) Uma pessoa insatisfeita com o seu o tamanho do nariz, resolve fazer uma cirurgia na sua estrutura nasal para 

diminuí-lo e melhorar a sua estática.  Caso essa pessoa venha a ter filhos, essa mudança estética será transmitida de 
geração para geração, ou seja, seus filhos nascerão com nariz pequeno? Justifique sua resposta com base nos seus 
conhecimentos sobre genótipo e fenótipo. (15 pontos) 

 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 
7) Sobre os processos de divisão celular que ocorrem nos seres vivos, com especial enfoque nos seres humanos, 

complete as lacunas com os termos que estão faltando, seguindo a ordem das lacunas. (5 pontos) 
 A ____________ é responsável por repor células mortas e promover o ______________ do organismo. Nessa 

divisão, as células que contêm ________ cromossomos no início do processo produzem células com ________ 
cromossomos. 

 A _____________é responsável pela produção de____________, para o processo de reprodução. No início, as 
células contêm ____________ cromossomos, que produzem células com ____________ cromossomos, reduzindo o 
número deles. 
a) meiose; divisão; 46; 23; mitose; novas células; 46; 46. 
b) meiose; renovação; 46; 46; mitose; gametas; 46; 23. 
c) mitose; reprodução; 46; 23; meiose; novas células; 46; 46. 
d) mitose; crescimento; 46; 46; meiose; gametas; 46; 23. 
e) mitose; crescimento; 46; 23; meiose; gametas; 46; 46. 

 
8) Na espécie humana, após a fecundação, o zigoto apresenta todo o conjunto de cromossomos (material genético) da 

espécie. Na imagem, podemos observar o cariograma de 
nossa espécie. (5 pontos) 

     ©Shutterstock/Kateryna Kon 
 Em relação ao cariograma apresentado acima, são feitas as 
seguintes afirmações: 

I. O conjunto cromossômico do novo indivíduo é herdado dos 
genitores, sendo metade proveniente da mãe e metade do 
pai  

II. Dos 46 cromossomos da espécie humana, dois formam o 
par de cromossomos sexuais. O par de cromossomos XY 
está presente nos homens e o par de cromossomos XX é 
característico das mulheres. 

III. Os seres humanos apresentam 23 pares de cromossomos 
autossômicos. 

IV. As análises de cariogramas permitem a identificação de 
possíveis alterações genéticas, como a presença ou a 
ausência de algum cromossomo, podendo inclusive 
identificar possíveis síndromes genéticas, dependendo do 
cromossomo afetado. 

 O cariograma apresentado pertence a um individuo do sexo feminino. 
 Estão incorretas as alternativas: 

a) I e II   b) I, II, III e IV  c) I, II e IV d) III e V e) Todas as alternativas  
 
9) Marque a alternativa que relaciona corretamente os termos de genética apresentados na coluna à esquerda com suas 

definições apresentadas na coluna à direita: (5 pontos) 
 1 - Terapia gênica          (     ) Conjunto de todos os genes do organismo. 
 2 - Manipulação gênica  (     ) Produz organismos geneticamente idênticos. 
 3 - Clonagem                  (     ) Alteração artificial de parte do genoma de um organismo (OGM’s).  
 4 - Genoma                     (     ) Identifica genes responsáveis por determinada doença genética para sua possível  
        cura.  

a) 2-1-3-4  b) 4-3-2-1  c) 1-3-2-4  d) 3-2-4-1  e) 4-1-2-3 
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10) Sabe-se que, em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante B e 
a pelagem branca uniforme, pelo seu alelo recessivo b. Do cruzamento de um gato preto, heterozigoto (Bb) com um 
gato branco (bb), espera-se que nasçam: (5 pontos) 
a) 100% de gatos pretos. 
b) 100% de gatos brancos. 
c) 50% de gatos pretos e 50% de brancos. 
d) 75% de gatos pretos e 25% de gatos brancos. 
e) 75% de gatos brancos e 25% de gatos pretos. 


