
 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 
 

 
DATA: 16/12/2019 

 
Etapa: Recuperação Final 

 
VALOR: 20 pts. 

 
NOTA: 

 
DISCIPLINA:  

 
SÉRIE: 6º ANO 

 
TURMA: ANCHIETA 

 

NOME COMPLETO:  
 

 

Nº: 

 
01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 
 Cap. 2 – O universo que nos rodeia 

 Cap. 4 – Propriedades e transformações da matéria 

 Cap. 10 – Propriedades da água 

 Cap. 11 – Saneamento Básico 

 Cap. 12 – Conhecendo a atmosfera e as propriedades do ar 

 Cap. 13 – Origem da Vida 

 Cap. 14 – Características dos Seres Vivos 

 Cap. 15 – Coordenação dos Seres Vivos 

 Cap. 16 – Os Sentidos: visão e audição 

 Cap. 17 – Os Sentidos: tato, paladar e olfato 

 Cap. 19 – Sistema esquelético e muscular 

 
 
 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 5 fechadas no valor total de 20 pontos. As respostas deverão 
ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro, e as anotações feitas no caderno, sendo também 
interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e os exercícios 
dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 
 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 
 
▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 
  Data de entrega: 16/12/2019 (no dia da prova final de Ciências). 
 
▪ Prova – Valor: 80 pontos 
  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 01 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
Uma célula eucarionte se caracteriza por apresentar um 
núcleo organizado que contém o material genético e 
também por ter diversas organelas membranosas que 
desempenham funções vitais. A célula procarionte difere 
da célula eucarionte principalmente por: 
 

A) possuir cloroplastos que permitem a 
fotossíntese. 

B) não possuir a membrana celular. 

C) apresentar organelas membranosas. 

D) não possuir núcleo. 

E) não apresentar material genético. 

 
 
QUESTÃO 02 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
O neurônio é uma célula alongada, especializada na 
condução de impulsos nervosos. Identifique suas partes na 
imagem a seguir e as relacione às suas funções: 
 

Equipe de Arte Poliedro 
  

 
I. Recebe os estímulos nervosos. 

II. Processa a informação. 

III. Aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. 

IV. Transmite o impulso nervoso para outros neurônios ou outras células.  

 
Assinale a afirmativa que apresenta a ordem correta das associações: 
 

A) D – I; B – III; A – IV; C – II. 

B) D – IV; C – III; B – II; A – I.  

C) A – I; B – II; C – IV; D – III. 

D) C – IV; D – I; A – II; B – III. 

E) A – III; C – IV; B – I; D – II. 

 
 
 

QUESTÃO 03 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Ana fez um sanduíche e o guardou dentro de um saco plástico, fechando-o para evitar que mosquitos entrassem em 
contato com a comida. Três dias depois, ela pegou o seu lanche para comê-lo, mas notou diversos pontos verdes no 
pão; ele estava repleto de fungos. Com base em seus conhecimentos sobre a origem da vida, marque a alternativa 
que descreve corretamente como os fungos apareceram no pão: 

 
A) Os fungos simplesmente apareceram no pão, surgindo de forma espontânea. 

B) Os fungos que estavam no ar, invisíveis aos nossos olhos, atravessaram o saco plástico para chegar até o 
pão. 

C) Os fungos estavam presentes no ar, mesmo que de forma invisível aos nossos olhos, e entraram no saco 
junto com o pão, utilizando-o para crescer e se desenvolver. 

D) Os fungos já estavam presentes no pão antes de ele ser colocado no saco plástico, mas só ficaram 
visíveis porque dentro do recipiente não havia oxigênio. 

E) Os fungos se originaram no ar que havia dentro do saco plástico e foram até o pão para se desenvolver. 



QUESTÃO 04 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Os aparelhos auditivos, em geral, substituem a função de estruturas do ouvido que perderam a função, 
possibilitando a audição. De acordo com seus conhecimentos sobre as estruturas do aparelho auditivo humano, 
julgue as opções abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 
(  )  A orelha média tem a função principal de captar os estímulos sonoros do meio externo através da 

estrutura chamada de meato acústico. 
(   )  A membrana timpânica é uma fina película que divide o ouvido médio do ouvido interno. 
(   )  A tuba auditiva é uma estrutura que liga o ouvido à garganta, sendo responsável por regular a pressão 

interna do ouvido.  
(  ) A manutenção do equilíbrio do corpo depende de estruturas do ouvido interno chamadas de vestíbulo e 

cóclea. 
 
Marque a opção correta: 
 
A) V – F – V – F  

B) F – F – V – V  

C) F – V – V – F  

D) V – V – F – F  

E) V – F – V – V  

 
 
QUESTÃO 05 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

 
 

Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/112175778309/tirinha-original> 

 

Os distúrbios citados na tirinha são doenças oculares que provocam alterações na maneira como as imagens são 
projetadas na retina. O uso de lentes corretivas ou intervenções cirúrgicas são os tratamentos mais utilizados para a 
correção dessas disfunções. 
Os itens abaixo contêm informações sobre algumas doenças oculares, comuns em nosso dia a dia. Julgue os itens 
como verdadeiro (V) ou falso (F). Para os itens falsos, faça as devidas correções na afirmativa. 
 

(   )  Com a idade, muitas pessoas perdem a transparência da lente, limitando a sua capacidade de visão. Esse 
distúrbio recebe o nome de catarata e o tratamento é feito através de um procedimento cirúrgico para a 
colocação de uma lente artificial. 

(   )  O astigmatimo ocorre devido a uma má formação na estrutura da córnea, fazendo com que a imagem 
seja projetada em vários pontos focais da retina. 

(   )  Pessoas com miopia são capazes de enxergar muito bem objetos distantes, mas para aqueles que ficam 
próximos, as imagens são borradas. Isso ocorre porque a imagem é formada depois da retina. 

(  )  O daltonismo é um distúrbio da visão hereditário que impossibilita a distinção de algumas cores, como o 
vermelho e o verde. Isso ocorre devido à deficiência na produção de algumas células fotorreceptoras da 
córnea, chamadas de bastonetes. 

 
A) V – F – V – F  

B) F – F – V – V  

C) F – V – V – F  

D) V – V – F – F  

E) V – F – V – V  

 
 
 



QUESTÃO 06 – VALOR: 1,0 PONTOS  
  

Disponível em:< http://futuroastronomia.blogspot.com.br/2009/06/estrela-cadente-e-o-nome-dado-um.html>.  

 
Ao observar o céu noturno, Tatiana avistou um fenômeno astronômico muito 
comum e disse: 
― Olha, um cometa! 
Seu irmão mais velho corrigiu: 
― Não é um cometa, é apenas uma estrela cadente.  
 
Acerca da afirmação do irmão, ele está correto? JUSTIFIQUE. 
 
 
 
 
QUESTÃO 07 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Leia a tirinha a seguir:  

 
Disponível em: <http://ensinodefisica.net/1_THs/molduras/tiras_main_mecflu.htm>. Acesso em: 12 ago. 2014. 

 

Ao ser perguntado sobre o motivo pelo qual o gelo flutua na água, o pai de Calvin dá uma explicação errada. Caso 
o que ele disse fosse verdade, um bolo que está com seu interior mais frio que o exterior explodiria ou viraria do 
avesso, pois a parte mais fria, que está no interior, iria para cima, para ficar mais perto do Sol.  

 
A) EXPLIQUE o motivo correto pelo qual um cubo de gelo flutua na água. 

 
B) Se trocássemos um cubo de gelo por um pequeno cubo de ferro maciço, este flutuaria em uma piscina 

cheia de água? JUSTIFIQUE sua resposta. 
 
 
 
QUESTÃO 08 – VALOR: 1,0 PONTOS  

 
Disponível em: <https://esquadraodoconhecimento.wordpress.com/ciencias-da-natureza  

/quim/tirinhas-de-quimica-e-suasaplicacoes/>.  

 
A respeito dos acontecimentos vistos na tirinha: 
 

A) CITE as mudanças de estados físicas ocorridas  
 

B) EXPLIQUE o que foi necessário para que elas ocorressem. 
 



QUESTÃO 09 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
No dia 04 de janeiro de 2011, ocorreu o primeiro eclipse solar do ano. Sabendo do eclipse, os amigos João e 
Guilherme iniciaram uma discussão. João atribuiu tal fenômeno ao posicionamento da Terra entre a Lua e o Sol. Já 
Guilherme defendeu a ideia de que é a Lua que se posiciona entre a Terra e o Sol para que tal fenômeno ocorra.  
CITE qual das explicações está incorreta. JUSTIFIQUE sua resposta e apresente um DESENHO QUE 
EXPLIQUE corretamente a ocorrência do fenômeno. 
 
 
 
QUESTÃO 10 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
IDENTIFIQUE nos espaços abaixo quais são as mudanças de estado físico com os fenômenos apresentados. 
  

A) A superfície externa de uma garrafa fria torna-se molhada quando exposta ao ar. ___________________ 
 

B) Quando colocado sobre uma mesa, à temperatura ambiente, o gelo derrete. _______________________ 
 

C) O nível da água contida em um copo deixado sobre a mesa vai diminuindo aos poucos, com o passar do 
tempo. __________________________________________ 

 
D) Se deixarmos uma garrafa de água no congelador, a água no congelador, a água líquida passará para o 

estado sólido. ________________________________________ 
 

E) As moléculas da água sofrem colisões quando aquecidas, formando “bolinhas” dentro da panela. 
______________________________ 

 
 
 
QUESTÃO 11 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 

Leia a tirinha abaixo. 

 

Ziraldo. 

A personagem da tira mostra preocupação ao acreditar ter visto uma água-viva, pois esse animal ao ser tocado 
libera substâncias que queimam a pele. No entanto, ela fica mais preocupada ao saber que se trata de um saco 
plástico indevidamente jogado no mar. Responda: 

Antes de ser lançado ao mar ou aos rios, o esgoto deve ser convenientemente tratado para evitar a poluição das 
águas e a transmissão de doenças. EXPLIQUE as principais etapas do tratamento do esgoto doméstico. 
 

 
 
QUESTÃO 12 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Enche-se um balão de borracha coma água de modo que ele fique bem esticado. Com uma agulha, fura-se o balão 
em dois níveis: a água vai sair em jatos pelos buraquinhos. EXPLIQUE por que os jatos de água que jorram dos 
buraquinhos do balão alcançam diferentes distâncias. 
 



QUESTÃO 13 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
O prendedor da figura ao lado, quando pressionado contra a parede, adere a ela por sucção. 
A pressão do ar é maior dentro ou fora do prendedor? EXPLIQUE. 

 
 

https://www.aliexpress.com/item-img/1Pcs-Transparent-Wall-Hooks-Hanger-Kitchen-Bathroom-Suction-Cup-
Suckers-4-Size-Window-Vacuum-Suction-Hooks 

 
 
 
QUESTÃO 14 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 

 
Disponível em: <https://bit.ly/30LOQmY>. Acesso em: 25 maio 2019. 

 
Em 1950, dois pesquisadores da Universidade de Chicago, Stanley Miller e Harold Urey, desenvolveram um 
aparelho em que simularam as condições supostas para a Terra primitiva. Com sucesso, obtiveram resultados que 
confirmaram a hipótese de Oparin. 
Inicialmente, obtiveram com o seu experimento pequenas moléculas que, com o passar do tempo, se combinaram 
formando moléculas mais complexas. Posteriormente, novas pesquisas obtiveram outros compostos cujo 
componente principal era o carbono. 

 
Disponível em: <https://bit.ly/2X57S5K>. 

 
A) Observando o experimento de Stanley-Miller, como você DESCREVERIA a Terra primitiva? 

 
B) A partir dos resultados desse experimento, também foi possível prever como eram as estruturas que 

foram as precursoras dos primeiros seres vivos, chamados de coacervados. EXPLIQUE como se 
caracterizavam essas estruturas. 

 
 
 
QUESTÃO 15 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
Quando estamos viajando para regiões montanhosas, ou mesmo quando estamos em um avião, é comum sentirmos 
um incômodo no ouvido, que ocorre no tímpano (uma membrana que temos dentro do ouvido) e causa uma leve 
surdez que passa em poucos minutos. 
EXPLIQUE por que esse fenômeno ocorre. 
 
 
 
 



QUESTÃO 16 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
O grosso tendão que fica acima dos calcanhares antigamente era chamado de “tendão de Aquiles”. Ele tinha 
esse nome por causa do herói grego Aquiles, que, segundo a mitologia, era considerado invulnerável até ser 
atingido por uma flecha em seu ponto fraco: o calcanhar. Atualmente, esse tendão é chamado de tendão calcâneo. 
O que provavelmente aconteceria ao movimento do pé de Aquiles, caso a flecha rompesse o tendão calcâneo? 
EXPLIQUE. 
 
 
 
 
QUESTÃO 17 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
Sobre o os sentidos do olfato e do paladar, avalie as afirmações abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F). Caso 
seja falsa, torne a afirmativa correta: 

 

(   ) Quando estamos resfriados, a percepção dos sabores e cheiros fica mais aguçada devido o processo 
inflamatório nas células do epitélio olfativo.  

 
(    ) Apesar de atuarem juntos, o olfato é pouco eficiente na percepção dos sabores mais complexos, sendo a 

língua o principal órgão a participar desse processo. 
 
(    ) Quando tapamos o nariz para tomar algum remédio, tentamos enganar o cérebro quanto ao sabor ruim, 

pois a informação sobre a percepção do sabor chega apenas via papilas gustativas. 
 
 
 
 
QUESTÃO 18 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
A tirinha abaixo cita um músculo presente no abdome chamado reto abdominal.  

 
 

A) A qual tipo de músculo pertence o reto abdominal? Como é a sua contração? 

B)  Quais são os outros grupos de músculos que estão presentes em nosso corpo? Onde se localizam e 
como é a contração deles? 

C) Qualquer tipo de músculo é capaz de se desenvolver com a malhação? Explique. 

 



QUESTÃO 19 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
Leia o texto e responda as questões abaixo: 
 

Por que sentimos cócegas? 
 
As cócegas estão relacionadas à reação do organismo a situações de medo e pânico. É por isso que as cócegas 
geralmente se manifestam por meio de risadas desconfortáveis. São provavelmente uma resposta primitiva, com o 
objetivo de fazer o corpo reagir, no caso, por exemplo, de haver algum inseto caminhando sobre ele. A pele possui 
receptores sensíveis chamados de terminações nervosas livres. “Esses receptores nervosos são os mesmos que nos 
permitem sentir dor, coceira e excessos de calor ou frio – ou seja, estímulos perturbadores que levam o organismo a 
se afastar deles”, diz o neurologista Benito Pereira Damas, da Unicamp. Quando a pele é acariciada de certa 
maneira, esses receptores transmitem o estímulo até o centro de prazer do cérebro, localizado no hipotálamo. 

 
Disponível em: <https://bit.ly/2wlTxGc>. Acesso em: 23 maio 2019.  

 
Considerando o texto e os conhecimentos sobre o funcionamento dos órgãos dos sentidos, RESPONDA o que se 
pede: 
 

A) Por que algumas partes do nosso corpo, como a sola dos pés e as axilas, são mais sensíveis ao toque que 
outras? 
 

B) Por que não somos capazes de fazer cócegas em nós mesmos? 
 
 
 
 
QUESTÃO 20 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
Sobre o os sentidos do olfato e do paladar, avalie as afirmações abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F), estas 
últimas deverão ser corrigidas. 

(   ) Os sentidos de olfato e paladar atuam em conjunto, mas são processados em regiões distintas do cérebro. 

(    ) Quando estamos resfriados, a percepção dos sabores e cheiros fica mais aguçada devido o processo 
inflamatório nas células do epitélio olfativo.  

(   )  A comida indiana é famosa por utilizar diversas ervas aromáticas e temperos exóticos, como canela, 
pimenta, gengibre, mostarda e noz-moscada, cujos sabores e aromas são percebidos por nossas papilas 
gustativas e pelas narinas. 

(   )  Apesar de atuarem juntos, o olfato é pouco eficiente na percepção dos sabores mais complexos, sendo a 
língua o principal órgão a participar desse processo. 

(   )  Quando tapamos o nariz para tomar algum remédio, tentamos enganar o cérebro quanto ao sabor ruim, 
pois a informação sobre a percepção do sabor chega apenas via papilas gustativas. 

 
 


