
 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA 9º ANO 
 

 

 

ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Construa um pequeno texto relacionando, de maneira coerente, 
os seguintes temas: Arte românica, Igreja Católica, mentalidade 
medieval.  
 
QUESTÃO 02 
Na imagem abaixo, notamos a presença da chamada auréola. 
Qual a significado desse elemento simbólico? De que maneira a 
arte românica explorava esse tipo de imagem?    
 

 
 
QUESTÃO 03.  
Na catedral abaixo é possível identificar vários elementos 
arquitetônicos. Todavia, três deles são estruturais e merecem 
destaque, Identifique-os. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSOR SELMO 
 
QUESTÃO 01 
No heredograma a seguir, os indivíduos representados por 
símbolos pretos são afetados por uma deficiência auditiva 
hereditária. 

 
Após a análise do heredograma, responda: 
A) a deficiência auditiva é determinada por um gene 

dominante ou recessivo? Justifique 
B) o casal não afetado pela deficiência auditiva apresenta 

genótipo homozigoto ou heterozigoto? 
 
QUESTÃO 02 
Na genealogia a seguir, as pessoas indicadas pelos números 1, 2, 
4, 5 e 7 apresentam uma anomalia condicionada por gene 
autossômico dominante. Já as pessoas indicadas pelos números 
3 e 6 têm fenótipo normal. 
 

 
 
Após a análise da genealogia, responda os itens a seguir: 
A) Quais os indivíduos desse heredograma que certamente são 

heterozigotos? 
B) Cite 2 indivíduos que não podem ter seus genótipos 

definitos 
 
QUESTÃO 03 
O albinismo é um distúrbio hereditário caracterizado por uma 
distorção na produção da melanina, pigmento que atua na 
proteção da pele contra os raios solares. É determinado por um 
gene autossômico recessivo. Pessoas albinas apresentam o 
genótipo aa, enquanto as não albinas apresentam os genótipos 
AA ou Aa. Maria não é albina, porém seu pai é. Ela é casada 
com João, que também não é albino, mas cuja mãe é.  
Monte o heredograma dessa família e mostre para o casal os 
possíveis fenótipos e genótipos que seus filhos poderão 
apresentar. 
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PROFESSOR RODRIGO 
 
QUESTÃO 01 
A evolução biológica é tema amplamente debatido, e as teorias 
evolucionistas mais conhecidas são as de Lamarck e Darwin, a 
que remete a tira do Calvin a seguir.  

(Adaptado de http://rocko.blogia.com/2005/050602-comic-06.05.05-
calvin-hobbeslamarck-y-la-evolucion.php-, acessado em 08/12/07.) 

  
Tradução: 
Quadro 1: Uma das criaturas mais peculiares da natureza, a 
girafa, está singularmente adaptada ao seu ambiente. 
Quadro 2: Sua tremenda altura lhe permite mastigar os 
suculentos petiscos mais difíceis de alcançar. 
Quadro 3: Biscoitos. 
 
A) Como a altura da girafa, lembrada pela tira do Calvin, foi 

utilizada para explicar a teoria de Lamarck? 
B) Como a teoria de Darwin poderia explicar a situação 

relacionada com a altura da girafa? 
 
QUESTÃO 02 
Pasteur realizou no século XIX experimentos, nos quais 
esterilizava meios de cultura em frascos que posteriormente 
eram fechados hermeticamente. Esclareça a contribuição 
desses experimentos para: 
A) o conhecimento da origem da vida; 
B) o desenvolvimento da medicina na época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 

QUESTÃO 01 
Qual dos filósofos estudados na última aula (pg. 46 e 47) tem 
uma relação direta com o conceito de governo para o Brasil?  
 

QUESTÃO 02 
Qual dos filósofos estudados na última aula (pg. 46 e 47) é 
considerado um “contratualista”? 
 

QUESTÃO 03 
Cada pensamento sobre o conceito de Estado apresentado 
precisa de ser analisado diante de seu contexto. Cite quais 
seriam essas contextualizações. 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Por qual motivo os circuitos elétricos, para funcionarem, devem 
ser fechados? 
 
QUESTÃO 02 
Com um esquema de setinhas relacione a diferença de potencial 
de uma pilha com a quantidade de energia fornecida por 
unidade de carga. 
 
QUESTÃO 03 
Na figura abaixo, é mostrado um resistor de chuveiro com 
regulagem para duas temperaturas. 
 

 
 

O fabricante especifica que quando 220 volts forem aplicados 
entre os terminais dos resistores sob fluxo contínuo de água, a 
energia elétrica será convertida em calor, que aquecerá a água 
passando pelo resistor. Os resistores entre os pontos A e B e 
entre B e C, são ligados conforme o usuário posicione a chave 
em “verão” ou “inverno”. A partir dessa situação, analisando a 
foto, qual dos resistores servirá para esquentar mais a água? 
Justifique sua resposta.  

 
PROFESSOR RAUSSON 

 
QUESTÃO 01 
Um caminhão parte do km 15 de uma rodovia, leva uma carga 
até o km 160 dessa mesma estrada e volta, em seguida, para o 
km 60. Determine: 
A) a variação de espaço do caminhão entre o início e o final do 

percurso; 
B) a distância percorrida pelo caminhão nesse percurso. 
 
QUESTÃO 02 
Um caminhão fez uma viagem a partir do km 150 de uma 
rodovia, indo sempre no mesmo sentido até o km 20. Qual a 
variação de espaço e qual a distância percorrida por ele? 
 



 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA 9º ANO 
 

 

 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR MIRKO 
Página: 188 
 
QUESTÃO 01 
Descreva a formação da estrutura do relevo do Japão. 
 
QUESTÃO 02 
Explique o motivo da grande quantidade de terremotos no 
território japonês.  

 
PROFESSOR ROGÉRIO 

 
LIVRO EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS  
PERCURSO 5: Leitura do texto – páginas 49 
 
QUESTÃO 01 
É possível identificar hábitos de consumo influenciados pela 
globalização cultural na localidade em que você vive? Explique. 
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
“No plano de violências deverão figurar, como já foi dito atrás, 
os homens a serem eliminados e o pessoal encarregado dessa 
missão. Todavia, tão importantes quanto estes serão os reféns, 
que, em caso de fracasso parcial, servirão para colocar em 
xeque as autoridades. Serão reféns: os Ministros de Estado, 
presidente do Supremo Tribunal, e os presidentes da Câmara e 
do Senado, bem como, nas demais cidades, duas ou três 
autoridades ou pessoas gradas. A técnica para a colheita de 
reféns será a seguinte: os raptos deverão ser executados em 
pleno dia, nas próprias residências, que serão invadidas por 
grupos de 3 a 5 homens dispostos e bem-armados e munidos de 
narcóticos violentos (clorofórmio, éter em pastas de algodão 
empapadas) e serão transportadas para pontos secretos e 
inatingíveis, com absoluta segurança. Em caso de fracasso, 
proceder ao fuzilamento dos reféns. ” (SILVA, p.283-4) 
 
O Texto acima causou pânico nas autoridades brasileiras e 
representou grandes rupturas em nossa vida política. Partindo 
disso, explique o que foi o plano Cohen e determine os seus 
principais desdobramentos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
Na década de 30 o Brasil vivenciou o crescimento destacável 
dos movimentos de extrema direita e por consequência o 
aparecimento de grupos antifascistas.  Identifique um 
movimento de extrema direita que tenha marcado esse período 
e seu principal oponente ideológico  
 

       
Saudação em Anauê! “Voçê é meu irmão” 

 
PORTUGUÊS 

 
PROFESSOR JOSÉ RICARDO 

 

QUESTÃO 01 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você 
DIFERENCIE, dentro da teoria estudada na primeira semana do 
mês de junho, as funções evasiva e lúdica da Literatura. 
 

QUESTÃO 02 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você RESPONDA 
o seguinte questionamento: como e por que a Literatura é 
importante para a construção de nossa identidade? 
 

QUESTÃO 03 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você RESPONDA 
o seguinte questionamento: como a literatura pode servir para 
tentar modificar a realidade que estamos vivendo? 
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QUÍMICA 
 

PROFESSOR LUIZ FERNANDO (PROSA) 
 

QUESTÃO 01 
O elemento químico com Z = 54 possui em sua camada de 
valência a configuração 5s25p6. Usando este raciocínio os 
elementos com Z = 52 e com Z = 56 pertencem a quais famílias, 
represente o posicionamento usando a distribuição eletrônica. 
 
QUESTÃO 02 
Desde o primeiro trabalho de Mendeleyev, publicado em 1869, 
foram propostas mais de quinhentas formas para apresentar 
uma classificação periódica dos elementos químicos. A figura a 
seguir apresenta um trecho de uma destas propostas, na qual a 
disposição dos elementos é baseada na ordem de 
preenchimento dos orbitais atômicos. Na figura, alguns 
elementos foram propositadamente omitidos. 
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Identifique os elementos químicos da terceira e quarta linha da 
figura apresentada. 
 
QUESTÃO 03 
Considere as seguintes configurações eletrônicas de espécies no 
estado gasoso: 
I. 1s22s22p1.  
II. 1s22s22p3. 
III. 1s22s22p4. 
IV. 1s22s22p5.  
V. 1s22s22p53s1. 
 
Identifique todos os elementos, escrevendo as suas famílias e 
períodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR MARIANO 
 
QUESTÃO 01 
Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o 
indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve 
procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo 
gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do 
estômago. A fórmula e o nome do ácido que, nesse caso, 
provoca a queimação, no estômago, a rouquidão e mesmo dor 
toráxica são? 

 
QUESTÃO 02 
Escreva a fórmula química dos seguintes ácidos abaixo 
A) ácido nítrico 
B) ácido sulfúrico 
C) ácido carbônico 
D) ácido cianídrico 
 
 


