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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 33 

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 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 e P S- Professor(a): Thyele 

3° Bimestre - 06/10/2020 

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 - O epidídimo tem a função de: 
 a) Armazenar espermatozoides. 

b) Produzir hormônio sexual masculino. 
c) Produzir espermatozoides. 
d) Produzir hormônios gonadotróficos. 
e) Produzir líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções vaginais. 

 
2- O esperma normal é composto de: 

a) Espermatozoides unicamente. 
b) Espermatozoides e líquido seminal. 
c) Espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático. 
d) Espermatozoides, líquido seminal, plasma e líquido prostático. 
e) Espermatozoides, sangue, linfa, líquido seminal e líquido prostático. 

 
3- O uso de preservativo masculino ("camisinha") tem sido amplamente divulgado e estimulado nos dias de 

hoje. Várias são suas indicações, como: 
01. Evitar doenças como sífilis e gonorreia. 
02. Controle de natalidade. 
04. Bloqueio da produção de gametas masculinos. 
08. Prevenção da Aids. 
16. Controle da ovulação. 

 Dê como resposta a soma dos números associados às alternativas corretas. 
 a) 8.  b) 11.  c) 10   d) 14   e) 15 
 
4- Relacione as colunas a seguir: 

(1) Produção de espermatozoides.  
(2) Produção de óvulos. 
(3) Placenta. 
(4) Cordão umbilical. 

  (    ) Transporte de sangue do feto para a mãe e vice-versa. 
  (    ) Nutrição, respiração e excreção durante o desenvolvimento embrionário e fetal. 
  (   ) Ovários.  
 (    ) Testículos. 
 
5- As DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) constituem um dos grandes problemas de saúde pública 

mundial. É direito e dever de todo cidadão manter-se informado sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis, de forma a se proteger do contágio e evitar a sua transmissão. 

 A respeito das doenças sexualmente transmissíveis e assuntos relacionados, marque a opção correta. 
 a) Em uma grávida que tenha DST, seu filho não corre perigo de contrair a doença, pois não há contato 

entre o sangue da mãe e o do filho. 
  b) A AIDS sempre causa lesões nos órgãos genitais masculino e feminino e, é uma doença 

exclusivamente sexualmente transmissível. 
  c) A AIDS pode ser transmitida por meio do contato direto com o paciente, como um aperto de mão, ou por 

meio do contato indireto, como o uso dos mesmos pratos e copos. 
  d) O HIV é o vírus causador da AIDS, que ataca as células do sistema imunológico, diminuindo a 

capacidade do organismo de reagir às infecções mais comuns. 
  e) Todas as DSTs são transmitidas apenas por meio da relação sexual. 
 
6- Considere as seguintes moléstias: 
 I. AIDS.  II. Sífilis.  III. Gonorreia.   IV. Herpes genital. 
O uso de camisinha durante as relações sexuais contribui para diminuir a incidência de: 
A) apenas I, II e III.  B) apenas I, II e IV.  C) apenas I, III e IV.   D) I, II, III e IV. 
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7- Na espécie humana a fecundação ocorre? 
 A) Na vagina.  B) Nas tubas uterinas.  C) No útero.  D) No ovário. 
 
8-  “Durante a infância, as gônadas (testículos nos meninos e ovários nas meninas) ainda não produzem 

hormônios. Durante a puberdade é que as gônadas do indivíduo amadurecem e começam a produzir 
quantidades cada vez maiores de hormônios sexuais, que levam a grandes transformações no corpo. 
Nessa fase começam a aparecer as características sexuais secundárias.” 

 Assinale a alternativa que descreve corretamente as características sexuais secundárias que se 
desenvolvem durante a puberdade: 
  a) Meninas: alargamento dos ossos da bacia; desenvolvimento das mamas; depósito de gordura nas 

nádegas; início dos ciclos menstruais; / Meninos: aumento dos testículos e do pênis; crescimento da 
barba; ombros mais largos; voz grossa 

  b) Meninas: alargamento dos ossos da bacia; desenvolvimento das mamas; ombros mais largos; 
crescimento da barba / Meninos: aumento dos testículos e do pênis; voz grossa; depósito de gordura 
nas nádegas; início dos ciclos menstruais. 

  c) Meninas: alargamento dos ossos da bacia; desenvolvimento das mamas; ombros mais largos; voz 
grossa / Meninos: aumento dos testículos e do pênis; crescimento da barba; depósito de gordura nas 
nádegas; início dos ciclos menstruais. 

  d) Meninas: alargamento dos ossos da bacia; desenvolvimento das mamas; depósito de gordura nas 
nádegas; ombros mais largos; voz grossa / Meninos: aumento dos testículos e do pênis; crescimento 
da barba; início dos ciclos menstruais. 

 
9- (UFRJ) A pílula anticoncepcional feminina compõe-se de estrógenos e progestacionais sintéticos. Em 

geral, a mulher toma a pílula por 21 dias consecutivos, interrompe o uso por alguns dias e, em seguida, 
inicia uma nova série. Alguns médicos, entretanto, prescrevem o uso continuado da pílula, sem 
interrupções.  

 Como atua a pílula anticoncepcional? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
10- (Fuvest-SP) Um organismo apresenta reprodução sexuada durante uma fase da vida e assexuada em 

outra. Em qual dessas fases os descendentes devem apresentar maior semelhança com seus genitores? 
Por quê? 

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


