LISTA DE EXERCÍCIOS + ROTEIRO DE ESTUDOS – Matriz 2020
1ª Série do Ensino Médio – Biologia - MÓDULO: 01



BIOLOGIA – Segunda Série do EM.

1ª atividade
 Acesse o link https://bioclimax.wixsite.com/bioclimax/single-post/2016/09/30/Lista-de-

exercicios---Introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Biologia



Realize as questões de 1 a 6, sobre introdução à Biologia, baseando-se no módulo 1 de sua
apostila.
Ao final, utilize o gabarito para a correção e, se necessário, refaça a atividade proposta.

2ª atividade
 Pegue a sua apostila e prepare 10 questões baseadas no módulo 01.
 Após a realização das questões, leia a apostila com atenção e responda as suas questões.
 Ao final, faça a autocorreção e, se necessário, refaça a atividade proposta.
3ª atividade
 Acesse a Plataforma PROMATRIZ, 1ª série, Menu >Matérias > Biologia.
 Realize a lista de exercícios proposta, sobre o tema introdução a Biologia módulo 01, ao lado do
link da vídeo aula no app.
 Ao final, faça a autocorreção utilizando os vídeos aulas disponibilizadas pelo app com a
resolução das questões da lista de exercícios, se necessário, refaça a atividade proposta.
4ª atividade
 Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=t-gZtyd3RgI
 Após assistir a vídeo aula sobre introdução a Biologia, em seu caderno e de forma organizada,
RESUMA E EXPLIQUE, à luz do vídeo e de suas aulas, os principais assuntos do que aprendeu sobre
a introdução a biologia.
5ª atividade
 Com a sua apostila em mãos, faça o que se pede:
 Releia os módulos aplicados e trabalhados em sala de aula até o momento.
 Verifique se você realizou todas as tarefas propostas pelo seu professor ou por sua professora.
 Realize as tarefas pendentes e/ou refaça aquelas nas quais você encontrou dificuldades.
6ª atividade
 Desenvolva os exercícios 1, 2, 3, 4 e 7 da apostila – pág.286.
 Os exercícios, 8, 9, 10 da apostila – Pág.287. (Os exercícios que possuem Qr code, basta utilizar o celular
para acessar o conteúdo bônus.)
SUGESTÕES AUXILIARES – Para um melhor aprendizado e a plena compreensão das atividades, o estudo
deverá ser realizado, se possível, em um local calmo e longe de objetos que possam levar a distração.
bom
estudo!
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