
 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – ENTREGA: 10/07/2020 – PARTE 01 7º ANO 
 

 

 

ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
QUESTÃO 01 
Identifique uma característica do Romantismo na obra A 
liberdade guiando o povo de Delacroix exposta na Pag. 128 do 
seu livro Descobrindo a história da arte.   
 
QUESTÃO 02 
Responda à questão de número 3 do POR DENTRO DO 
ASSUNTO da página 136.    
 
QUESTÃO 03 
Faça uma pesquisa em seu livro ou na internet sobre a vida de 
Francisco Goya. Em seguida, destaque três características da 
arte desse artista.  
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSORA ELEONORA 
 
QUESTÃO 01 
Explique a importância ecológica das diatomáceas e dos 
dinoflagelados nos ambientes naturais. 
 
QUESTÃO 02 
Maré vermelha deixa litoral em alerta. Uma mancha escura 
formada por um fenômeno conhecido como "maré vermelha" 
cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião (...) e pode 
provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria de Meio 
Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco 
para o homem está no consumo de ostras e moluscos 
contaminados. (Jornal "Vale Paraibano", 01.02.2013.) Explique 
de que forma ocorre o fenômeno da maré vermelha. 
 
QUESTÃO 03 
Por que as diatomáceas são utilizadas como pasta de dentes? 
Explique. 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 

Conteudo: Origem da Vida (Hipotese de Oparin – Haldane) 
 
Leia o seguinte texto para responder às questões 1 e 2. 
 
“A hipótese de Oparin sobre a origem da vida foi testada, 
indiretamente, em vários experimentos. Todos tentavam 
simular as condições da Terra primitiva. No primeiro desses 
experimentos, Stanley Miller criou, em 1953, um aparelho que 
simulava em ambiente fechado e submetido a 1, uma atmosfera 
de 2, 3, 4 e 5 colocada sobre um oceano de água quente.” 
 
QUESTÃO 01 
Para a Hipótese de Oparin – Haldane, os números de 1 a 5 
podem ser substituídos por quais tipos de substâncias/energia? 
 
QUESTÃO 02 
Discuta a formação dos Coacervados. 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
QUESTÃO 01 
Diferencie a teoria X da teoria Y para Ockham. 
 
QUESTÃO 02 
Exemplifique a “Navalha de Ockham” no seu cotidiano. 
 
QUESTÃO 03 
Qual o outro nome dado a lógica Medieval? 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSORA RAQUEL 
 
QUESTÃO 01 
Apresente e caracterize a região Norte do Brasil. (Construa esta 
resposta fazendo da apresentação, uma introdução e dispondo 
as características em ítens) 
 
QUESTÃO 02 
Diferencie Amazônia Continente de Amazônia Legal. 
 
QUESTÃO 03 
Identifique os afluentes do rio Amazonas, apontando as 
unidades do relevo que abrangem. 
 
QUESTÃO 04 
Destaque as diferenças entre os tipos de matas encontradas na 
Amazônia. 
 
QUESTÃO 05 
Demonstre razões pelas quais a bacia amazônica é considerada 
"o maior complexo fluvial do mundo". 
 

PORTUGUÊS 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
QUESTÃO 01 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você DIFERENCIE 
espaço e ambiente. 
 
QUESTÃO 02 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você ENUMERE 
as funções do ambiente dentro dos textos narrativos. 
 
QUESTÃO 03 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você DIFERENCIE 
tema, assunto e mensagem, dentro do contexto da teoria 
literária. 
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QUÍMICA 
 

PROFESSORA LÉLIA 
 
Assunto: ligação iônica 
 

 
Figura 1 – Apresentação do composto iônico mais famoso de todos. 

 
De acordo com a imagem da figura 1 responda as questões de 1 
a 5 a seguir: 
 
QUESTÃO 01 
Escreva uma definição para ligação iônica. 
 
QUESTÃO 02 
Se o sódio que é um metal forma cátion e o cloro que é ametal 
forma ânion, escolha outros três pares de metal/ametal e diga 
qual o cátion e qual o ânion formado. 
 
QUESTÃO 03 
Pesquise compostos iônicos além do sal de cozinha e escreva 
onde eles estão sendo utilizados em sua vida. 
 
QUESTÃO 04 
Da combinação química entre os átomos de magnésio (Z=12) e 
nitrogênio (Z=7) pode resultar uma substância iônica.  Escreva a 
fórmula desta substância. Existe uma forma rápida a partir dos 
íons formados e uma forma longa fazendo a distribuição 
eletrônica e representando as últimas camadas. Faça das duas 
formas. 
 
QUESTÃO 05  
Sobre as propriedades dos compostos iônicos, o alto ponto de 
fusão foi demonstrado pelo vídeo postado pela professora. 
Descreva como a professora demonstrou a propriedade no 
vídeo. 
 
 
 
 
 
 


