
ATIVIDADE AVALIATIVA DE CIÊNCIAS P2 – 2º Bimestre 

1) Quais são os principais ambientes que uma planta pode viver?(1,0) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Do que as plantas precisam para se desenvolver? (1,0) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) Quais são as partes da planta e as suas funções?(1,0) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

4) Quais são os tipos de reprodução das plantas? (1,0) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Observe a imagem abaixo e identifique o   6) Observa o esquema da figura (1,5) 

nome de cada parte da planta: (1,5) 

bserve as imagens e responda corretamente. (1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

        O processo pelo qual a planta sintetiza compostos 

        orgânicos a partir da presença de luz, água e gás 

        carbônico chamam-se: 

a) (  ) Transpiração  b) (  ) Respiração  

c) (  ) Fotossíntese  d) (  ) Fecundação 

 

 

 

Corumbá – MS, _______de ___________________________ de 2020. Nota / Visto 

Aluno (a):  

 
 

 

Série: 4 ° Ano do Ensino Fundamental  - Turma: _________ 
 Professor (a): Vanessa Aparecida Costa Ramos 

Disciplina: Ciências 



 

7) Observe as imagens e responda corretamente. (1,0) 

O processo que ocorre a transferência de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma (parte do 

aparelho reprodutor feminino) da mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie chama-se:  

 

a) (  ) polinização   b) (  ) respiração  

 

c) (  ) fotossíntese   d) (  ) incubação  

 

 

8) O que representa a imagem abaixo: (1,0) 

 

a) (   ) é uma ação ambiental que visa 

repovoar áreas que tiveram a vegetação removida pelas 

forças da natureza (incêndios, por exemplo) ou ações 

humanas (queimadas, exploração de madeira, expansão 

de áreas agrícolas, queimadas). 

b)  (  ) é o processo de desaparecimento 

completo e permanente de florestas, atualmente causado 

em sua maior parte pela atividade humana.  

c) (   ) é o processo que ocorre a transferência 

de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma 

(parte do aparelho reprodutor feminino) da mesma flor 

ou de uma outra flor da mesma espécie  

d) (    ) Nenhuma das alternativas. 

 

9) Numere corretamente as etapas da fotossíntese: (1,0)  

( ) O caule leva a água até as folhas. 

( ) Através do caule, a glicose é levada para todas as partes da planta.  

( ) Principalmente nas folhas, com a presença da água, gás carbônico e da clorofila, que capta a luz solar, a 

planta produz a glicose. 

( ) A raiz retira a água do solo.  

 

Faça com atenção!!!! 

Boa avaliação!!!! 


