
 
                                       

➢ Segue atividades semana de “isolamento social” ( 13 a 17 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Ciências 

Ensino Fundamental, 9º Ano 

 

Primeiramente quero agradecer a cada um de vocês pelo 
comprometimento na entrega das atividades nesse momento 
que estamos vivendo. Cada atividade que recebo por e-mail ou 
até mesmo as entregues na escola, vejo o comprometimento e o 
empenho de cada um. Todos precisamos uns dos outros e todos 
são muito importantes. Mesmo sem aula presencial, tivemos um 
grande aprendizado. Lembramos que devemos valorizar o que 
de fato importa: as pessoas. Toda esta tecnologia que há muito 
vinha distanciando as pessoas, agora, mais do que nunca, tem 
aproximado e facilitado os processos, pois conta com um 
“ingrediente” a mais nesta receita deliciosa que é o ato de 
educar: O amor. Assim como a escola e professores precisaram 
se reinventar da noite para o dia, o papel da família também 
precisou ser reinventado para que esta relação de troca de 
experiências e aprendizado efetivamente aconteça, com a 
parceria efetiva entre estes. 
Agradeço a efetiva e tão importante participação de vocês 
alunos e famílias, neste novo cenário educacional em que nos 
encontramos. O papel de vocês é peça fundamental neste 
processo. Muito obrigada!  

 

Vimos um pouco de química, agora vamos adentrar no mundo da Biologia para conhecer 

sobre genética e evolução. Assista os vídeos abaixo, se continuar alguma dúvida pesquise 

na internet e responda o questionário. 

1- O que se entende por Hereditariedade? 
2- Quais os quatros tipos de Bases nitrogenadas? 
3- Onde estão as informações genéticas?  
4- Qual a diferença entre Genótipo e Fenótipos? 
5- Pesquise a diferença  entre DNA, 

gene e cromossomo? 
6- Quantos cromossomos possui a 

espécie humana? 

 

https://youtu.be/prA82ejgMiA 

https://youtu.be/W4kiJ3V2Z04 

https://youtu.be/pesrfP_5kPA 

https://youtu.be/xs_14zLBd_U 
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