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CIÊNCIAS 

 ATIVIDADES 
 

 
01) Para os átomos genéricos a seguir, identifique quais são isótopos, isótonos e isóbaros 

entre si: 
 

15C45 -  27F65  -   25A45   -   17G55     -   12H42   -   16B46   -   25E62 

 

 

a) Isótopos: A e E; F e G 

b) Isótonos: C, H e B  

c) Isóbaros: C e A  
  

 

02) Um átomo constituído de 25 prótons, 30 nêutrons e 25 elétrons apresenta, 

respectivamente, número atômico e número de massa iguais a:  

a) 25 e 25.  

b) 30 e 25.  

c) 25 e 55.  

d) 25 e 50.  

e) 55 e 50.  

 

03) Dado o átomo 11 Na 23, pede-se:  
 

a) o nº atômico. Z=11 

b) o nº de massa. A=23 

c) o nº de prótons. p=11 

d) o nº de elétrons. e=11 

e) o nº de nêutrons. n=12 

 

04) Dados os átomos 18A40, 19B40, 19C41. Quais são isótopos? 

R:  B e C 
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05) Dados os átomos 18A40, 19B40, 19C41. Quais são isótonos? 

R: A e C 

06) Se 26Fe57
 e 27Co57

 são espécies de elementos diferentes que possuem o mesmo número 

de massa, uma característica que os distingue sempre é o número de:  

 

a) elétrons na eletrosfera.  

b) elétrons no núcleo.  

c) nêutrons na eletrosfera.  

d) prótons no núcleo.  

e) nêutrons no núcleo. 

 

07)  Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições de cientistas.  

Assinale a opção que apresenta, na ordem cronológica CORRETA, os nomes de cientistas que 

são apontados como autores de modelos atômicos.  

 

a) Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.  

b) Thomson, Millikan, Dalton e Rutherford.  

c) Avogadro, Thomson, Bohr e Rutherford.  

d) Lavoisier, Proust, Gay-Lussac e Thomson.  

e) Rutherford, Dalton, Bohr e Avogadro. 

 

08) O isótopo de urânio 92U238 apresenta:  
 

a) 92 prótons, 92 elétrons, 146 nêutrons.  

b) 146 prótons, 92 elétrons, número de massa=238.  

c) 92 prótons, número atômico = 238, número de nêutrons=146.  

d) 92 prótons, 92 elétrons, 92 nêutrons, número de massa=238.  

e) 92 nêutrons, número atômico=92, número de massa=238. 

 

09) Os profissionais da Química têm aprofundado o conhecimento da química do hidrogênio 

ao pesquisar fontes alternativas de energia limpa para o futuro. O abastecimento desse 

elemento é de baixo custo e inexaurível, uma vez que utiliza a energia solar para produzi-

lo a partir da decomposição fotoquímica da água. A grande maioria dos átomos de 

hidrogênio pode ser representada por 1H1. Contudo, além deste, também existem outros, 

em menor quantidade, representados por 1H1 1H2 1H3. 

Pode-se afirmar que os átomos de hidrogênio (1H1 1H2 1H3) são: 

 

a) isótopos, apenas.  
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b) isóbaros, apenas.  

c) isótonos, apenas.  

d) isótopos e isóbaros.  

e) isóbaros e isótonos. 

 ARTE 

Atividade de execução pessoal. 

  Quer divulgar sua obra? Tire uma foto e envie para o e-mail abaixo: 

 

GEOGRAFIA 

 

 Atividade 1. 

1) De acordo com o conteúdo, responda: 

 

A) O que é o Capitalismo? 

R.:  Capitalismo é um sistema econômico e social. 

 

B) Nos primórdios do Capitalismo a sociedade era marcada pelas relações entre duas 

classes sociais, quais são elas? 

R.: Burguesia e Proletariado 

 

C) De que maneira essas duas classes sociais se relacionavam?  

R.: A Burguesia se relaciona com o proletariado oferecendo a compra da força de 

trabalho, o proletariado, por sua vez, oferece a sua força de trabalho para a venda. 

 

2) Sobre as fases do Capitalismo, responda: 

 

A) Quais são as fases do Capitalismo? Em qual fase estamos atualmente? 

R.: Capitalismo Comercial, Capitalismo Industrial e Capitalismo Financeiro. 

Atualmente: Capitalismo Financeiro  

 

B) Cite uma característica do Capitalismo Comercial. 

R.: Produção em forma de Manufatura; 
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C) Cite uma característica do Capitalismo Industrial. 

R.: Produção em larga escala; surgimento de novas tecnologias de produção. 

D) Cite uma característica do Capitalismo Financeiro. 

R.: Venda de ações em bolsas de valores. 

 

 Atividade 2. 

Agora responda: 

1) Qual é a relação da rápida disseminação do vírus com as viagens aéreas internacionais? 

R: Por se tratar de um vírus altamente contagioso se tornou muito rápida a disseminação desta 

doença, uma vez que, turistas que viajavam a passeio foram as principais vias de disseminação 

deste. 

2) Será que o aumento da frequência das viagens áreas pelo mundo tem alguma relação com a 

globalização e o desenvolvimento da tecnologia nos transportes aéreos? 

R: Sim! Porque as viagens aéreas internacionais se tornaram rotineiras para uma parcela da 

população, devido seus pacotes promocionais, condições de parcelamento, etc. Isso tudo é um 

fruto da globalização e do desenvolvimento da tecnologia que tornou mais fácil e mais prática as 

viagens de longas distâncias. 

3) Quais são os animais suspeitos de terem passado o vírus (Covid -19) para o homem? 

R:  Os animais suspeitos de transmitirem o vírus para o homem foram os morcegos e os pangolins 

(animais muito conhecidos na índia). 

4) Diferencie epidemia de pandemia. 

Epidemia é quando existe surtos em várias regiões, pode ser a nível municipal, quando 

atinge vários bairros, podendo atingir um nível estadual ou até mesmo nacional. 

Pandemia significa um surto em escala mais grave, ela acontece quando uma epidemia 

se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Texto dissertativo/argumentativo 

Propostas de redação: 

Em seu texto, você precisa, obrigatoriamente, apresentar: 

- Apenas um dos Temas apresentados; 

- Texto próprio, sem transcrever/copiar/ plagiar partes do texto de outro lugar; 

- Texto com 25 linhas, no mínimo, composto por 3 parágrafos; 
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- Título; 

- Atividade produzida em seu próprio caderno; 

- Domínio da norma-padrão da língua escrita; 

- Compreensão do tema; 

- Organização das informações e argumentos; 

- Correta aplicação da lógica; 

- Apresentar uma proposta de intervenção para o problema. 

 

 Para correção do seu texto, envie para o e-mail: darcytrabach@gmail.com 

 

LÍNGUA INGLESA 

 

Practice time!  (Hora de praticar!) 

1. […} With beautiful natural landscapes, the city of Guarapari, in the State of Espírito Santo, has mountains 

and a coastline in its geographical constitution. The city was founded in 1585 by Father José de Anchieta, 

one of the most significant figures in the history of Brazil due to his actions of evangelization of the Jesuits. 

The destination attracts many tourists, who may enjoy several attractions on its coast. 

1.1. Segundo o parágrafo acima, Guarapari é constituída por: 

a. Lanchonetes e restaurantes 
b. Supermercados e farmácias 
c. Pessoas e atores 
d. Montanhas e litoral 

 

1.2. Em 1585, o que aconteceu na cidade? 

a. Os Jesuítas começaram a evangelizar 
b. A cidade foi fundada 
c. José de Anchieta virou padre 
d. O Estado do Espírito Santo foi fundado 

 

2. […] The beach has clear and very calm waters in shades of blue, which form natural pools 

protected by coral reefs. Thus, swimming there is delightful. The sand strip, golden and coarse, is 

extensive and ensures comfort for everyone, even on busier days. The shadow is provided by the 

chestnut trees along its shore, after which the beach is named and which beautify the place even 

more. 

https://www.visitbrasil.com/states/espirito-santo.html
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2.1. Segundo o texto, a Praia do Morro tem: 

a. Faixa de areia pequena e curta 
b. Teleférico 
c. Águas calmas e piscinas naturais 
d. Recifes de corais 

 

3. […] The night lighting reinforces security for a nice walk on the seaside promenade. You may 

also hang out at the mall and at the shops which sell beach goods and handicrafts near the 

beach. 

3.1. A palavra “promenade” significa: 

a. Sorveteria 
b. Barco 
c. Pousada 
d. Calçadão  

 

4. Sobre a iluminação da Praia das Castanheiras, é correto afirmar que: 

a. Reforça a segurança 
b. Deixa a desejar 
c. Tem lâmpadas queimadas 
d. Nenhuma das anteriores  


