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COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 

Unidade Osasco.  

 

Processo Avaliativo – Trabalho Bimestral – 1º Bimestre/2014 

Disciplina: Química -  3º Ano A 

Período: Manhã 

 

 

Nome do aluno:_________________________________________Nº:_________Turma:_________  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O TRABALHO BIMESTRAL: 

O trabalho bimestral de Química do 1º Ano A e B, consiste na leitura e compreensão do texto intitulado:  

 Energia, meio ambiente e economia: o Brasil no contexto mundial. Autores: Flavio Maron Vichi 

Instituto de Química, Universidade de São Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes, 748, 05508-900 São Paulo – 

SP, Brasil e Maria Teresa Castilho Mansor Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, Av. 

Prof. Frederico Hermann Jr, 345, 05489-900 São Paulo – SP, Brasil 

Apesar da intenção ser a leitura e compreensão do texto, essa leitura, será feita de maneira dirigida, ou 

seja, existe abaixo um roteiro em forma de perguntas que deve ser seguido fielmente, sob pena de 

desconto na nota final do trabalho. 

REGRAS PARA A CONFECÇÃO FÍSICA DO TRABALHO: 

O trabalho deve ser elaborado em Folha Almaço, com capa, que pode ser digitalizada, nesta deve 

conter, o nome do colégio, unidade, nome do autor do trabalho, no caso o aluno, com seu respectivo 

RM e sala que pertence. O não cumprimento dessas simples regras, acarretará no desconto de 2 

pontos do trabalho. 

A entrega do trabalho é para o dia 19/04/2014 impreterivelmente, não existe outra data de entrega, e o 

mesmo também não será aceito antecipadamente. 

No trabalho deve conter está folha de orientações devidamente impressa e preenchida, com o nome o 

número e a turma do estudante como a primeira folha após a capa, além do trabalho escrito com 

caneta esferográfica azul ou preta. Trabalhos que forem entregues sem essa ordem ou faltando a folha 

de orientações serão descontados 2,0 pontos. 

O trabalho é individual. Trabalhos com mais de um nome de autoria, serão desconsiderados. 

Não deve ser anexado ao trabalho o texto, apenas a folha de orientações. 

As perguntas do roteiro que não forem respondidas, ou apresentarem textos/respostas, fora do tema da 

questão, serão desconsiderados. 
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O roteiro consiste em cinco questões dissertativas, que versam sobre, a comprovação de leitura do 

texto, a compreensão do texto e a análise crítica dos alunos sobre o texto. Cada uma das questões 

possuem o mesmo peso na nota, portanto, 2,0 pontos. 

Bom Trabalho. 

 
1. Elabore uma resenha crítica, sobre o texto lido, trazendo opiniões pessoais sobre os pensamentos e 

ideias dos autores, apresentadas no texto. Discuta a relevância do artigo na sua formação escolar, 

trazendo opiniões de cunho pessoal, ler o texto foi ou não foi relevante, para sua formação. Mínimo de 20 

linhas. 

 

2. Faça uma análise rápida dos motivos que levaram os autores a escrever o artigo acima, os contextos 

históricos e educacionais. Expresse sua opinião, contrária ou a favor dos autores. Mínimo de 15 linhas. 

ATENÇÃO: esses aspectos provavelmente devam ser encontrados na introdução e no objetivo do texto. 

 

3. Enumere e comente 6 fatos interessantes do textos, coisas que você desconhecia, ou gostou de saber. 

Comente o seu ponto de vista em cada um dos itens apontados. 

 

4. Enumere 6 fatos irrelevantes do texto, coisas que você não gostou, ou não fizeram sentido para você, 

ou que simplesmente não chamaram sua atenção. Comente o seu ponto de vista em cada um dos itens 

apontados. 

 

5. O que você compreende por textos de divulgação científica? Faça uma breve pesquisa e aponte as 

principais diferenças entre um texto científico e um texto de divulgação científica. Não esqueça as 

referências bibliográficas. 


