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BIOLOGIA 
 

PROFESSORA KELLY 
Caderno de atividades – Página 57 
Exercícios: 9 (fazer os cruzamentos) e 11 
 
QUESTÃO 03 
A herança da cor da pelagem em coelhos com fenótipo 
Selvagem (genótipo CC, Ccch, Cch e Cc), Chinchila (Genótipo 
cchcch, cchch e cchc), Himalaia (Genótipo chch e chc) e albino (cc) é 
uma condição de monohibridismo relacionado a alelos 
múltiplos. Qual o percentual de fenótipo resultante do 
cruzamento de um coelho de pelagem Chinchila (genótipo cch 
ch) com um coelho de pelagem Himalaia (genótipo chch)? 

 
PROFESSOR RODRIGO 

QUESTÃO 01 
Observe a imagem, que mostra dois cavalos-marinhos 
(Hippocampus sp) apoiados a um coral. 
 

 
(http://blog.wakatobi.com) 

 
A) A imagem mostra uma grande semelhança fenotípica entre 

os cavalos-marinhos e os corais. Qual o tipo de adaptação 
observada nessa espécie de cavalo-marinho? Justifique sua 
resposta. 

B) O macho do cavalo-marinho retém os ovos durante a 
reprodução. A espécie desenvolveu essa característica, que 
foi transmitida aos descendentes, para aumentar a proteção 
dos filhotes. Esta afirmação está de acordo com qual 
evolucionista? Justifique sua resposta. 

 
QUESTÃO 02 
Na segunda metade do século XVIII, Charles Darwin e Alfred 
Wallace descreveram parte de uma teoria que hoje é conhecida 
como Evolução Biológica. Essa teoria postula que a enorme 
variedade de espécies de seres vivos existentes é resultado de 
processos de transformação e adaptação inerentes à própria 
vida. Baseado nos princípios e conceitos da Evolução Biológica, 
faça o que se pede. 
A) Indique os dois processos que promovem a variabilidade 

genética. Explique cada um deles. 
B) Indique e explique o processo pelo qual, sob certas 

circunstâncias e ao longo do tempo, as características 
favoráveis dos organismos vivos tenderiam a ser 
preservadas, enquanto as características desfavoráveis 
tenderiam a ser eliminadas. 

C) Descreva como o caso de desenvolvimento de resistência de 
bactérias a antibióticos e o caso de desenvolvimento de 
resistência de insetos a inseticidas podem ser explicados à 
luz da Teoria da Evolução Biológica. 

 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 

Livro: Educar para pensar - Capítulo 05 
Páginas: 53 a 56 
 

QUESTÃO 01 
Qual a contribuição de Alexis Tocqueville para a ciência política? 
 
QUESTÃO 02 
Faça pelo menos duas distinções entre as cidades-estados de 
Esparta e Atenas. 
 
QUESTÃO 03 
Por que não podemos afirmar que a verdadeira democracia foi a 
grega? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 

QUESTÃO 01 
Os ímãs 1, 2 e 3 foram cuidadosamente seccionados (cortados) 
em dois pedaços simétricos, nas regiões indicadas pela linha 
tracejada. 

 
 
Reproduza como seriam os polos magnéticos dos pedaços após 
o corte. 
 
QUESTÃO 02 
Um pedaço de ferro é colocado próximo de um ímã, conforme a 
figura a seguir: 

 
O que ocorre com o pedaço de ferro?  

 
QUESTÃO 03 
O magnetismo desde sua descoberta sempre fascinou o ser 
humano, pois naturalmente um imã tem a capacidade de atrair 
metais ferrosos. Qual a importância do fenômeno magnético 
para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia? 
Exemplifique. 
 

PROFESSOR RAUSSON 
 

QUESTÃO 01 
Superman, famoso herói das histórias em quadrinhos e do 
cinema, acelera seu próprio corpo, freia e faz curvas sem utilizar 
sistemas propulsores, tais como asas e foguetes, dentre outros. 
É possível a existência de um herói como o Superman? 
Fundamente sua resposta em leis físicas. 
 
QUESTÃO 02 
Uma partícula de massa 2,0 kg está em repouso quando, a partir 
do instante t0 = 0, passa a agir sobre ela uma força resultante 
constante, de intensidade 6,0 N. 
A) Calcule o módulo da aceleração da partícula. 
B) Trace o gráfico de sua velocidade escalar em função do 

tempo desde t0 = 0 até t1 = 4,0 s. 



 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – ENTREGA: 10/09/2020  9º ANO 
 

 

 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
Em seu livro didático é abordado os derradeiros dias de Getúlio 
Vargas naquele fatídico mês de agosto de 1954. Leia esse 
conteúdo atentamente para responder as questões abaixo.     
 
QUESTÃO  01 
O que foi o Atentado da Rua Tonelero? Quais foram os 
envolvidos direta e indiretamente no ocorrido?   
 
QUESTÃO 02 
Quais elementos associavam Getúlio Vargas ao assassinato do 
major Rubens Vaz?   

  
QUESTÃO 03 
Após o suicídio de Vargas um clima de ampla comoção tomou 
conta do país. Quais as consequências desse fato para as 
aspirações políticas dos opositores de Getúlio? De que maneira 
o seu livro didático aborda essa questão?   
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
LIVRO: Manual da delicadeza de A a Z 
AUTOR: Roseana Murray 
 
QUESTÃO 01  
Leia o poema Gavetas (pág. 16) e retire do texto uma metáfora 
e uma comparação. Justifique suas escolhas, definindo essas 
figuras de linguagem e comparando-as. 
 
QUESTÃO 02  
Leia o poema Voz (pág. 16) e responda: por que podemos 
afirmar que este texto é um texto literário? Que elementos 
podem ser usador para dar a ele tal classificação? 
 
QUESTÃO 03  
Leia o poema Querubim (pág. 26) e responda: qual a função da 
literatura presente no texto? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR PROSINHA 
 
QUESTÃO 01 
Escreva a fórmula do composto formado pela ligação entre 
átomos dos elementos químicos 15P31 e Ca, que tem 20 prótons. 
 
QUESTÃO 02 
Considere as configurações eletrônicas de dois elementos A e B 
no estado fundamental. 
A = 1s22s22p63s23p64s2 
B = 1s22s22p63s23p5 
 
Encontre a fórmula do composto formado por A e B e o tipo de 
ligação química da molécula. 
 
QUESTÃO 03 
Em uma mistura homogênea estão presentes água (H2O), sal 
comum (NaCl) e cloreto de cálcio (CaCl2). Estas substâncias 
apresentam seus átomos unidos, respectivamente, por quais 
tipos de ligações químicas  
 

PROFESSOR MARIANO 
 
QUESTÃO 01 
Equacione as reações de salificação seguintes, com 
neutralização total do ácido e da base.  
A) ácido carbônico + hidróxido de sódio  
B) ácido nítrico + hidróxido de cálcio  
C) ácido sulfúrico + hidróxido de ferro III  
D) ácido fosfórico + hidróxido de magnésio 
 
QUESTÃO 02 
Escreva as fórmulas dos sais e de uma aplicação no cotidiano de 
cada sal  
A) Cloreto de sódio:  
B) Nitrato de sódio:  
C) Carbonato de sódio:  
D) Bicarbonato de sódio:  
E) Fluoreto de sódio:  
F) Carbonato de cálcio: 
G) Sulfato de cálcio:  
H) Fosfato de cálcio: 
I) Sulfato de magnésio:  
J) Sulfato de bário: 
 
 


