
 

 

TRABALHO DE RECUPERAÇÃO FINAL 
 

 
DATA: 16/12/2019 

 
Etapa: Recuperação Final 

 
VALOR: 20 pts. 

 
NOTA: 

 
DISCIPLINA:  

 
SÉRIE: 7º ANO 

 
TURMA: ANCHIETA 

 

NOME COMPLETO:  
 

 

Nº: 

 
01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 
 Cap. 2 – Classificação dos seres vivos 

 Cap. 3 – Os seres mais simples 

 Cap. 5 – Conhecendo os vegetais: briófitas e pteridófitas 

 Cap. 7 – Porífero e cnidários 

 Cap. 9 – Moluscos e anelídeos 

 Cap. 10 – Artrópodes e equinodernos 

 Cap. 12 – Peixes e anfíbios: os primeiros vertebrados 

 Cap. 13 – Répteis e aves 

 Cap. 15 – Biomas do Brasil e do mundo 

 Cap. 16 – Impactos ambientais nos biomas 

 Cap. 17 – O ar e sua composição 

 Cap. 18 – Por dentro do planeta Terra 

 
 
 

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 
 
(UFV-2002) Sobre o Pantanal Mato-grossense é CORRETO afirmar que: 
 

A) tem uma vegetação muito homogênea, predominando espécies típicas da floresta equatorial. 

B) possui solos com alta fertilidade natural própria para agricultura intensiva. 

C) apresenta rios encachoeirados e com grande vazão, por ser uma região montanhosa. 

D) constitui uma região de transição onde se encontram características de vários domínios ecológicos 
brasileiros como cerrado, floresta e campo. 

E) localiza-se no extremo leste do país, o que facilita o acesso de turistas. 

 
 
 
QUESTÃO 02 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
As bactérias reproduzem-se, geralmente, por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução pela qual uma 
única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. Assinale a alternativa correta.  
 

A) As bactérias distinguem-se de todos os outros seres vivos porque não possuem núcleo envolvendo o 
material genético, isto é, são procariontes. 

B) As bactérias só vivem isoladas, embora próximas, nunca formam colônias. 

C) Todas as bactérias existentes no planeta são causadoras de doenças. 

D) Não existe cura para as doenças causadas por bactérias. 

E) As bactérias apresentam núcleo que separa o material genético do citoplasma da célula. 

 
 
 
QUESTÃO 03 – VALOR: 1,0 PONTOS  

 
Disponível em: <https://image.slidesharecdn.com/gasespoluentes-101023092139-phpapp02/95/gases-poluentes-15-

728.jpg?cb=1317540880>. 
 

Marque a alternativa verdadeira em relação ao problema demonstrado na imagem: 
 

A) O maior responsável pelo buraco na 
camada de ozônio é a poluição dos 
mares e oceanos. 

B) Gases como clorofluorcarbonetos 
destroem a camada de ozônio, 
permitindo que os raios UV atinjam 
o planeta com maior intensidade. 

C) A radiação ultravioleta faz bem à 
saúde do ser humano: quanto mais 
radiação recebemos, melhor a 
produção de vitamina D pelo 
organismo. 

D) Não é possível a camada de ozônio desaparecer, pois reações químicas com o clorofluorcarboneto 
formam mais ozônio do que destroem. 

E) Gases como o metano e monóxido de carbono são os principais responsáveis por destruir a camada de 
ozônio. 

 



QUESTÃO 04 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Assinale a opção que representa uma evolução do grupo das pteridófitas em relação às briófitas.  

 
A) Sobrevivem em ambientes com pouca 

umidade. 

B) Possuem sementes. 

C) Podem viver sobre os troncos das árvores. 

D) Possuem vasos condutores de seiva.  

E) Possuem grãos de pólen  
 

 

 
QUESTÃO 05 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Leia o trecho a seguir, que trata de uma orientação para a preservação da natureza e de atitudes menos prejudiciais 
ao planeta. 
 

“Procure disseminar, multiplicar, compartilhar práticas consideradas como sustentáveis, que levem ao 
desenvolvimento, mas não sem antes focar na redução, na reutilização, na diminuição do desperdício e na pesquisa 
de novas fontes de energia verde e limpa, evitando, assim, a emissão descontrolada de gases que causam o efeito 
estufa, tão prejudicial a toda a nossa biosfera”. 

Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/sustentabilidade-os-desafios-da-producao-limpa/98320/>  
 
Será que a afirmação sobre o efeito estufa está completamente correta? 
 

A) Não, pois, sem o efeito estufa, a temperatura do planeta Terra reduziria muito durante a noite, não retendo 
o calor do Sol e prejudicando a vida de muitos seres vivos. 

B) Não, pois, sem o efeito estufa, o planeta Terra seria muito frio durante todo o tempo, impedindo a vida. 

C) Sim, pois o efeito estufa, gerado somente pela emissão de gases poluentes produzidos pelo ser humano, 
causará o aquecimento no planeta que matará todos os seres vivos presentes nele. 

D) Sim, pois o efeito estufa não é responsável por nenhum benefício à vida no planeta Terra. 

E) Não, pois o efeito estufa é importante para proteger os seres vivos contra os raios ultravioletas. 

 
 

 
QUESTÃO 06 – VALOR: 1,0 PONTOS  

  
Alguns cnidários coloniais, como a Obelia sp, ocorrem na natureza sob forma de pólipos e medusas. 
 

A) DIFERENCIE pólipo de medusa. 

B) EXPLIQUE por que os cnidários podem, pelo simples contato, levar pequenos animais à morte ou 
provocar irritações cutâneas em seres humanos?  

 
 
 
QUESTÃO 07 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Acredita-se que as briófitas tenham surgido a partir das algas que conseguiam sobreviver no ambiente terrestre. Tal 
ambiente possibilitava algumas vantagens, como maior exposição ao Sol e ausência de predadores. Porém, 
observamos nos mares algas como a laminaria, que possui muitos metros de comprimento, enquanto as briófitas 
não alcançam mais que poucos centímetros. 
Sobre as briófitas, responda:  
 

A) Por que os musgos não atingem grande altura? 

B) Como o gameta masculino dos musgos chega até o gameta feminino? 

C) Qual a importância da produção de esporos para os musgos? 



QUESTÃO 08 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
As bactérias são classificadas de acordo com a forma que apresentam. Um laboratório recebeu uma amostra, 
conforme a imagem ao lado.  

Fonte: http://uploads.meiobit.com/2014/01/20140116bacilo-de-koch.jpg 
 
Sobre as bactérias, responda:  
 

A) Cite a classificação das bactérias apresentadas na imagem. 

B) Como classificar as bactérias quanto à nutrição e à respiração? 

 
 
 
QUESTÃO 09 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Thiago e sua mãe foram à peixaria, pois ela queria fazer um peixe assado. Na hora de escolher o que comprar, ficou 
em dúvida entre a tainha e o cação. Thiago perguntou se ela sabia a diferença entre os dois peixes. 
 
Tainha 
Fonte: http://amigodeviagem.com.br/wp-content/uploads/2016/06/tainha1.jpg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cação 
Fonte: http://www.clubedapescaria.com.br/img/peixes/cacao.jpg 

 
Analise as duas imagens e sobre as características gerais dos peixes, responda:  
 

A) Classifique a tainha e o cação em peixe cartilaginoso ou peixe ósseo e explique como chegou a essa 
conclusão. 

B) Explique como se dá a respiração dos peixes. 

C) Qual a função da bexiga natatória na maioria dos peixes? 

D) Qual a função da linha lateral que existe no corpo dos peixes? 

E) O que é o opérculo? 

 
 
 
QUESTÃO 10 – VALOR: 1,0 PONTOS  

Leia o texto a seguir e faça o que se pede. 
Às vezes, pode acontecer de um corpo estranho, como um grão de areia, 
penetrar na concha de uma ostra e fixar-se entre esta e o manto. A 
ostra defende-se envolvendo a partícula estranha com substâncias 
calcárias produzidas pelo manto. Essas substâncias são depositadas em 
camadas, formando um corpo praticamente esférico: a pérola. 
 

A) A que grupo de moluscos pertencem as ostras? 

B) IDENTIFIQUE na imagem uma característica da ostra que 
permite classificá-la nesse grupo. 



QUESTÃO 11 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
O primeiro sistema de classificação foi o de Aristóteles no século IV a.C., que ordenou os animais pelo tipo de 
reprodução e por terem ou não sangue vermelho. O seu discípulo Teofrasto classificou as plantas por seu uso e 
forma de cultivo. 
 
Nos séculos XVII e XVIII os botânicos e zoólogos começaram a delinear o atual sistema de categorias, ainda 
baseados em características anatômicas superficiais. No entanto, como a ancestralidade comum pode ser a causa de 
tais semelhanças, este sistema demonstrou aproximar-se da natureza, e continua sendo a base da classificação atual. 
Lineu fez o primeiro trabalho extenso de categorização, em 1753, criando a hierarquia atual. 

 
Disponível em: <https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Seresvivos/Ciencias/bioclassifidosseresvivos.php>. Acesso em: 16 jan. 2019. 

 
Tomando por base a classificação de Lineu e os grupos taxonômicos responda ao questionamento seguinte: 
A classe Mamalia é bem conhecida e conta com várias ordens: Didelphimorphia (gambá), Proboscidea (elefantes), 
Primates (macaco), dentre outras. Para pertencer a essa mesma classe, a ordem Cetacea (baleia), necessariamente, 
precisa fazer parte de quais outros grupos taxonômicos? 
 

 
 
QUESTÃO 12 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Sobre os anfíbios, responda:  
 

A) Como respiram as larvas de anfíbios? 

B) Por que a maioria dos anfíbios vive perto da água ou em lugares úmidos? CITE dois motivos. 

C) Quais são as defesas dos anfíbios contra os predadores? 

 
 
 
QUESTÃO 13 – VALOR: 1,0 PONTOS  
 
Sobre os répteis, responda:  
 

A) A reprodução dos répteis está bem adaptada à vida terrestre. EXPLIQUE por quê. 

B) CITE três características do grupo dos répteis. 

C) EXPLIQUE o que é e qual a função da fosseta loreal. 

 
 
 
QUESTÃO 14 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
(UERJ/2015) No gráfico, está indicado o tamanho de um animal terrestre ao longo de um determinado período de 
tempo, a partir de seu nascimento. 

 
 

A) CITE o filo a que esse animal 
pertence. Justificando sua resposta. 

 
B) Nos pontos indicados pelas setas, 

ocorre um processo relevante para o 
desenvolvimento desse animal até a 
fase adulta. INDIQUE o nome 
desse processo. 

 
 

 



QUESTÃO 15 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
Poríferos se alimentam exclusivamente de microrganismos e partículas minúsculas de materiais orgânicos 
parcialmente decompostos. Já os alimentos ingeridos pelos cnidários podem ser maiores. EXPLIQUE essa 
diferença. 

 
 
 
QUESTÃO 16 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
Leia o texto abaixo: 

 
Ritmo de liberação de agrotóxicos em 2019 é o maior já registrado 

 
Aprovações vêm crescendo desde 2016, mas frequência aumentou neste ano, com 169 produtos liberados até 
meados de maio.  
 
Nunca foi tão rápido registar um agrotóxico no Brasil: o ritmo de liberação atual é o maior já documentado pelo 
Ministério da Agricultura, que divulga números desde 2005. A quantidade de pesticidas registrados vem 
aumentando significativamente nos últimos 4 anos. Mas, em 2019, o salto é ainda mais significativo – até 14 maio, 
foram aprovados 169 produtos, número que supera o total de 2015, marco da recente disparada. Por Luísa Melo, 
G1.26/05/2019 
 
Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/05/26/ritmo-de-liberacao-de-agrotoxicos-em-2019-e-o-maior-ja-

registrado.ghtml>. 
 
QUAL bioma que tem sido mais impactado com o uso de agrotóxicos? EXPLIQUE melhor o efeito causado por 
esses produtos. 
 
 
 
QUESTÃO 17 – VALOR: 1,0 PONTOS 

(Unicamp) Escreve James W. Wells em “Três mil milhas através do Brasil”: “A aparência desta vegetação lembra 
um pomar de frutas mirrado na Inglaterra; as árvores ficam bem distantes uma das outras, ananicadas no tamanho, 
extremamente retorcidas tanto de troncos quanto de galhos, e a casca de muitas variedades lembra muito a cortiça; 
a folhagem é geralmente seca, dura, áspera e quebradiça; as árvores resistem igualmente ao calor, frio, seca ou 
chuva [...]”.  
 

A) A que tipo de formação vegetal brasileira o texto se refere?  

B) QUAL é a principal causa do aspecto “ananicado” das árvores?  

C) QUAL é a principal importância da casca?  

D) CITE outra característica importante das plantas dessa formação vegetal que não esteja descrita no texto. 
A que se deve essa característica? 

 
 
 
QUESTÃO 18 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
A teoria da deriva continental afirma ter existido no passado um único continente, que, ao longo do tempo, foi se 
dividindo e, após bilhões de anos, formaram-se os diferentes continentes que o planeta possui atualmente.  
 
Quais argumentos podem comprovar que a deriva continental é real? 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 19 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
DETERMINE se as afirmativas são verdadeiras ou falsas e CORRIJA as falsas. 
 

(  ) A Deriva continental é responsável pela formação de cadeias de montanhas, vulcões e por causar 
terremotos. 

(   ) Os vulcões são formados por materiais do centro da Terra que se deslocam até a superfície, quando 
passam a ser chamados de magma, e formam as rochas magmáticas quando esfriam. 

(    ) Vulcões e terremotos não ocorrem na mesma região, já que o vulcão libera magma e o terremoto não 
libera. 

(    ) Tsunamis, ou maremotos, podem devastar regiões litorâneas devido à força e à velocidade das ondas 
geradas no oceano e que se dirigem para o continente. 

(   ) Algumas ilhas do litoral brasileiro foram geradas a partir da erupção de vulcão. 
(   ) A convecção é o movimento realizado pela lava vulcânica, do manto para a superfície terrestre. 

 
 
 
 
QUESTÃO 20 – VALOR: 1,0 PONTOS 
 
(ENEM) O gráfico abaixo ilustra o resultado de um estudo sobre o 
aquecimento global. A curva mais escura e contínua representa o 
resultado de um cálculo em que se considerou a soma de cinco 
fatores que influenciaram a temperatura média global de 1900 a 
1990, conforme mostrado na legenda do gráfico. A contribuição 
efetiva de cada um desses cinco fatores isoladamente é mostrada na 
parte inferior do gráfico. 
 

A) De 1960 a 1990, QUAIS substâncias contribuíram de 
forma efetiva e positiva para aumentar a temperatura 
atmosférica? 

B) CITE as consequências do aumento da temperatura do 
planeta. 

 
 
 
 


