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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 

PÁGINAS 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 

 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Ciências - Professor(a): Thyele 

3° Bimestre - 08/10/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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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- Qual é a unidade usada para medir a força de um corpo? 
 a) Quilograma.  b) Newton.   c) Metro.  d) Candela. 
 
2- Qual é o instrumento usado para medir a massa de um corpo? 
 a) Anemômetro.  b) Dinamômetro.  c) Balança.  d) Termômetro. 
 
3- De acordo com a situação abaixo, indique qual é a situação que representa a 2ª lei de Newton:  

a) Pessoa dentro do ônibus em movimento. 
b) Bola jogada contra a parede. 
c) Carrinho sendo empurrado sem compras e depois com compras no supermercado. 
d) Pedra lançada para o alto e cai sobre o lago. 

 
4-Calcule a força resultante nas questões a seguir. Cálculo obrigatório, caso contrário a questão será zerada. 
 
 
a) 
 
 
 
 
b)  

 
 
 
 
5- Existem dispositivos que podem ser utilizados para medir a intensidade de uma força, como o: 

a) Decibelímetro. 
b) Manômetro. 

c) Termômetro. 
d) Dinamômetro. 

e) Amperímetro. 

 
6- (UFSM 2013) O uso de hélices para propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento, 

essas hélices empurram o ar para trás; por isso, o avião se move para frente. Esse fenômeno é explicado 
pelo(a): 

 a) 1ª Lei de Newton.   d) Princípio de conservação de energia. 
 b) 2ª Lei de Newton.   e) Princípio da relatividade do movimento. 
 c) 3ª Lei de Newton. 
 
7- Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
 (    ) A massa é a medida quantitativa da inércia. 
 (  ) Se não existir atuação constante de uma força sobre um corpo, de modo algum poderá existir 

velocidade. 
 (    ) A força está relacionada com a variação da velocidade, sendo diretamente proporcional à aceleração 

adquirida pelo corpo. 
 (    ) Quanto maior for a velocidade constante que um corpo possui, maior será a força necessária para 

manter essa velocidade. 
 a) V V V V  b) V F V V  c) V F V F  d) F V F V  e) F F F F 
 
8-  São os efeitos da força: 
 a) Alteração da velocidade, sustentação e equilíbrio.   c) Força resultante, sustentação e equilíbrio. 

b) Peso, massa e velocidade, força gravitacional.  d) Equilíbrio, massa e ação e reação. 
 
 

10 N 

30 N 

50 N 

50 N 
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9- Diferencie peso de massa. 
 
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

10- Descreva a 1º Lei de Newton e dê um exemplo. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


