
9º ano 

Atividade 1:  
 
Leia a tirinha: 
 

 
- O personagem Calvin na tirinha afirma ser o auge da evolução. Você concorda que 
haja um auge da evolução? 
- Em sua opinião é importante o estudo da evolução para os seres humanos? 
Justifique. 
- Faça uma pesquisa e monte uma linha do tempo apontando 5 fatos que marcaram a 
evolução da ciência. 
 
Atividade 2:  
O Dia Mundial da Água é 

comemorado em 22 de março e 

apresenta como objetivo colocar em 

discussão assuntos importantes 

relacionados com esse recurso 

natural. Como sabemos, a vida no 

planeta só é possível graças à 

presença de água, desse modo, 

cuidar das fontes de água é 

fundamental para a nossa 

sobrevivência. O corpo humano, por 

exemplo, necessita de água para 

diversos processos, como a 

manutenção da temperatura 

corpórea e o transporte de 

substâncias. 

Análise a imagem ao lado: 

- Em seguida, produza um poema 

abordando o tema águae 

respondendo ao questionamento 

exposto na imagem. 

 
 
 
Atividade 3:  
 
Faça uma pesquisa sobre as doenças genéticas abaixo: 



- Síndrome de Down 

- Anemia falciforme 

- Daltonismo 

- Fibrose cística 

- Síndrome de Turner 

- Albinismo 

- Fenilcetonúria 

 

A partir das informações obtidas pela pesquisa, produza um texto informativo 

destacando o que essas doenças possuem em comum, como elas se diferenciam, sua 

manifestação e outras características que julgar importante. Lembre-se, o texto tem 

que ser de sua autoria, não serão aceitos trechos copiados da internet. 

Atividade 4:  
 
Analise e responda: 
 
1) Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, 
foram cruzadas com plantas C que produzem ervilhas verdes. O cruzamento A x C 
originou 100% de plantas com ervilhas amarelas e o cruzamento B x C originou 50% 
de plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. Os genótipos das plantas A, B e C 
são, respectivamente: 
a) Vv, vv, VV 
b) VV, vv, Vv 
c) VV, Vv, vv 
d) vv, VV, Vv 
e) vv, Vv, VV 
 
2) Em ervilhas, a cor amarela é dominante em relação à verde. Do cruzamento de 
heterozigotos, nasceram 720 descendentes. Assinale a opção cujo número 
corresponde à quantidade de descendentes amarelos. 
a) 360 
b) 540 
c) 180 
d) 720 
 
 
 

 


