
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS                                               

                    Aluno (a): ____________________________________________________  9º ano ____

                    Disciplina: Ciências (BIOLOGIA, QUÍMICA E FÍSICA)              Professora: Sabrina Abud
                    Cuiabá, 19 /03/2020                                   

ATIVIDADES CIÊNCIAS

  Construção dos MAPAS CONCEITUAIS dos capítulos 1,2 e 3, no caderno de desenho,

na folha A4 ou ficha.

 ATIVIDADES INTERATIVAS dos capítulos 1,  2 e 3 com justificativas das questões no

caderno de Ciências.

 Lembrete 9º C: CONTEÚDOS para 1ªAVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS serão CAPÍTULOS 1, 2 e
3.

  ATIVIDADE PARA PASTA DE CIÊNCIAS:

- PESQUISA SOBRE O CORONAVÍRUS (COVID-19): 

 CONCEITUAR (O QUE É?);

 SINTOMAS;

 TRANSMISSÃO;

 DIAGNÓSTICO;

 TRATAMENTO;

 PREVENÇÃO;

 PERÍODO DE INCUBAÇÃO DO COVID-19; 

 TEMPO QUE O VÍRUS SOBREVIVE EM SUPERFÍCIES?

 EXPLIQUE A DIFERENÇA ENTRE EPIDEMIA E PANDEMIA;

 ELABORE UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS, ILUSTRANDO DE MANEIRA CRIATIVA
COMO PREVENIR CONTRA CORONAVÍRUS (COVID-19).

A pesquisa será atividade da pasta e deverá ser feita no bloco de Ciências, caso não tenha
faça em uma folha e coloque na pasta. OBS.: MANUSCRITA COM CANETA AZUL OU PRETA. 

✔ LISTA 2 DE EXERCÍCIO: RESPONDER NO CADERNO COM JUSTIFICATIVAS.

-SEGUE LISTA 2 ABAIXO.

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!”
Paulo Freire 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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Lista 2 – Atividade de Ciências.

CAPÍTULO 2 – GRANDEZAS NAS CIÊNCIAS DA NATUREZA





CAPÍTULO 3 – CICLO E PROPRIEDADES DA MATÉRIA:

1- Classifique cada transformação como fenômeno químico ou físico?JUSTIFIQUE.
a. Dissolução de sal de fruta em água:______________________________
b. Digestão de alimento:_________________________________________
c. Transformação de vinho em vinagre:_____________________________
d. Formação de nuvens:_________________________________________
e. Fermentação da massa na fabricação de pães:_____________________

2- Determine número de átomos, elementos, moléculas, substâncias (simples e compostas):

a) N2

b) AlF3

c) Li2O 
d) H2SO4 

e) MgCl2
f) Ca(OH)2 
g) Ca(ClO3)2

h) (NH4)2SO4

i) Ca3(PO4)2

j) Al3O2

3- Qual(ais) dos fenômenos a seguir envolve reações químicas? JUSTIFIQUE.

a. Fusão de gelo. 
b. Digestão de alimentos. 
c. Combustão. 
d. Queima de vela. 
e. Explosão de dinamite. 

4- Sobre as características dos materiais, assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO. 
JUSTIFIQUE as falsas.
(   ) Quando um material é transparente podemos ver através dele.
(   ) O papel é um exemplo de um material impermeável.
(   ) Os objetos feitos com o ferro são duros e resistentes.
(   ) As roupas usadas nas academias são produzidas com materiais sem elasticidade.
(   ) Os travesseiros são produzidos com produtos macios.

5- Aconteceu um incêndio na fazenda do Sr. Manoel. Todos correram para ajudar a apagar o fogo,
mas, mesmo assim, houve alguns estragos, algumas transformações.
Marque a alternativa que apresenta uma possível transformação causada por esse incêndio.
a) Congelamento de açudes.
b) Transformação reversível do papel em árvore.
c) Surgimento de fumaça, originada da queima de materiais.
d) O açude pegou fogo.

6- Quando se tenta misturar óleo e água, percebe-se que eles não se misturam, mesmo mexendo 
muito o recipiente. A imagem a seguir mostra isso.

Na imagem, é possível ver que água e óleo formam uma mistura heterogênea. Justifique:
7- Observe a imagem a seguir.



Reprodução

A principal diferença entre essas misturas é? Justifique.

8-  Para  dissolver  substâncias,  é  necessário  uma  quantidade  determinada  de  água.  Veja  um
exemplo: para transformar o leite em pó em leite líquido é necessário misturar colheres de leite em
pó em um copo  com água.  Outro  fator  que  pode  influenciar  na  mistura  do  leite  em pó  é  a
temperatura da água, pois quanto mais quente, melhor para dissolver o leite em pó. De acordo
com o  texto,  além da  água,  qual  fator  poderá  influenciar  para  o  leite  em pó  dissolver  mais
facilmente? Justifique.

9. Observe imagem e responda às questões.

a) Qual fonte de calor poderá promover a evaporação da água?
b) A chuva se apresenta em que estado físico?
c) Que fenômeno da natureza está representado na imagem acima?JUSTIFIQUE.

10. Quando colocamos roupas molhadas para secar ao Sol, qual mudança de estado físico ocorre
com a água? JUSTIFIQUE.

    
(     ) solidificação
(     ) evaporação
(     ) transpiração



11. Analise a imagem:

A fala de Bidu, no terceiro quadrinho, refere-se: JUSTIFIQUE.
a) ao ciclo do carbono.
b) ao estado sólido da água.
c) ao estado líquido da água.
d) aos estados físicos da água.

12. Na natureza,  a  água pode ser  encontrada basicamente  em três formas:  sólida,  líquida e
gasosa. No ciclo da água, é possível observar que ela consegue passar do estado líquido para o
gasoso e do gasoso para o líquido, ou seja, ela tem a capacidade de se alterar de diferentes
formas, com a influência do meio ambiente. Na primeira etapa do ciclo da água, ocorre o processo
de: JUSTIFIQUE.
a) condensação na atmosfera.
b) evaporação dos oceanos.
c) infiltração nos solos.
d) precipitação no ambiente.

13. O solo é essencial para a vida, pois é nele que o ser humano planta e colhe seu alimento e 
constrói suas habitações. Analise o texto do quadro e responda às questões.

Responda:
a) O que o agricultor está lançando na plantação?
( ) Água. ( ) Agrotóxico. ( ) Lixo orgânico.
• Circule, na imagem, um elemento que comprove sua resposta.
b) O solo exibido na imagem está livre de contaminações?
( ) Sim. ( ) Não.
• Explique sua resposta.
_________________________________________________
_________________________________________________
c) Escreva uma forma de preservar o solo.
_________________________________________________

Ótimo trabalho!!!!
Bjim Coração!!


