
    

 

Fraternidade e vida: dom e compromisso 
 

 

Goiânia, ____ de ___________________de 2020. 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 2º Turno: _____________________                      Valor: 8,0 

    

 

Avaliação de Ciências 
 Leia: 

 

 Nós estudamos sobre as plantas e sua importância. 

 As plantas, também chamadas vegetais, estão presentes em nossa vida diária, mas nem 

sempre percebemos isso.  

 Às vezes, elas enfeitam casas, parques, cidades. 

 Algumas, por exemplo, fazem parte de nossa alimentação. Mas também podemos 

pensar no pão, no chocolate, no açúcar, no macarrão e em muitos outros alimentos que são 

produzidos a partir das plantas. 

 Muitas plantas nascem de sementes. 

 No ambiente natural, as sementes espalham-se com 

a ajuda do vento, dos pássaros, de outros animais e 

caem em muitos lugares. 

 Quando as sementes caem e encontram terra boa, 

água, luz e calor do sol, elas germinam, dando origem a 

uma nova planta. 

Como todo ser vivo, a planta também se reproduz, isto é, dá origem a um novo ser 

semelhante a ela. 
 

 Responda de acordo com o texto: 
 

1 – Quem pode ajudar as sementes a espalharem-se no meio ambiente? (0,8) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2  – De que as sementes precisam para germinar e dar origem a uma nova planta? (0,8) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   
 

Nota 



 

3 – Os vegetais estão presentes em nossa vida diária, mas nem sempre percebemos isso.                                                                                              

      Eles enfeitam casas, parques, cidades.  

       De que outra forma as plantas fazem parte de nossas vidas? (0,8) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4 – Quantas partes um vegetal completo apresenta? (0,6) 

______________________________________________________________________________ 

 

5 – Observe as imagens do mesmo ambiente e, depois, responda. 

 

 

      
 
 
 
 
 
                A          B 
 

 

a) Quais dos ambientes representam ambientes naturais? (0,6) 

_____________________________________________________________________________ 

b) Quais transformações você consegue identificar? (0,6) 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6 – Explique por que as plantas são consideradas seres vivos. (0,8) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7 – Encaixe as peças iguais e descubra nomes de quatro frutas. (0,8) 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



 

8 – Qual a diferença entre as plantas terrestres e aquáticas? (0,8) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

9 – As plantas estão presentes em nossa vida.  

      Assinale o que pode ser produzido a partir das plantas. (0,4) 

     (    ) macarrão     (    ) lápis     (    ) água     (    ) açúcar   (    ) espelho   (    ) mesa 
 
10 – Escreva, no desenho abaixo,  o nome de cada parte da planta no lugar correto: (1,0) 

 
 

 
 
 
 

 

 

Excelente avaliação!!! 


