
 

 

SÉRIE: EJA VI ETAPA 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 01/09 A 30/09/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

GEOGRAFIA 
2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

07/09 FERIADO  

14/09 Complexos Regionais I 

01. A respeito da Região Centro-Oeste do Brasil, assinale o que for correto. 
a) A Região Centro-Oeste é composta pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também pelo Distrito Federal. 
b) O Distrito Federal situa-se no estado de Goiás, que é o menos populoso da Região Centro-Oeste. 
c) A Região Centro-Oeste tem o maior rebanho bovino do país e se destaca na agroindústria e no cultivo de algodão e soja. 
d) O Distrito Federal, que é composto por Brasília e várias cidades de Goiás, tem no setor de serviços o destaque da sua força 
de trabalho, da qual a maior parte é centrada na administração pública. 
e) Na Região Centro-Oeste situam-se quatro grandes chapadas: a Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Guimarães, a 
Chapada Diamantina e a Chapada do Araripe. 
 
02. O Centro-Oeste brasileiro tem registrado, segundo vários estudos, elevada produtividade e rentabilidade nas lavouras 
agrícolas. Para entender tal dinâmica, os estudos sobre a sojicultora são exemplares, já que esse cultivo é implementado em 
alguns estados da região, como em Mato Grosso, com base na intensa utilização de insumos como fertilizantes e agrotóxicos, 
e de máquinas e implementos modernos. 
Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta corretamente os impactos socioeconômicos e ambientais da 
expansão da sojicultura no Centro-Oeste. 
a) Valorização das terras, utilização intensiva de mão de obra migrante nordestina e desconcentração fundiária. 
b) Aumento da utilização da mão de obra barata do migrante nordestino e preservação do meio físico-biótico. 
c) Ampliação de novas dinâmicas socioeconômicas em todas as cidades regionais, a partir da diversificação das atividades 
geradas pela agricultura moderna. 
d) Alteração no meio físico-biótico, forte presença de agroindústrias e predominância de pequenas e médias propriedades. 
e) Valorização das terras favoráveis à mecanização, alterações no meio físico-biótico e (re) concentração fundiária. 
 
03. Observe o mapa: 
 



 

 

 
Temos a representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode perceber, com a leitura do mapa, é: 
a) A dinâmica homogênea da industrialização brasileira. 
b) O peso que a Zona Franca de Manaus possui graças ao fato de ela, sozinha, ser equivalente a toda produção industrial do 
centro-sul do país. 
c) A herança histórica da concentração industrial ocorrida na região Sudeste do país. 
d) O elevado processo de devastação de áreas naturais para a construção de zonas industriais. 
e) Que o Rio Grande do Sul é a Unidade Federativa mais industrializada do país. 
 
 
04.Em relação ao povoamento e à ocupação da terra na região Sul do Brasil, podemos afirmar: 
a) A região da encosta do Rio Grande do Sul, coberta por matas, foi ocupada por imigrantes alemães e italianos, estabelecidos 
em pequenas e médias propriedades policultoras. 



 

 

b) A campanha foi ocupada já no século XX pelos descendentes dos imigrantes alemães e italianos, que se dedicaram à 
pecuária extensiva em grandes propriedades. 
c) O norte do Paraná teve seu povoamento iniciado no século XIX por imigrantes oriundos do Nordeste para trabalharem nas 
grandes propriedades agrícolas dedicadas ao plantio da soja. 
d) O oeste de Santa Catarina é uma área de ocupação antiga, feita por luso-brasileiros, em áreas de floresta tropical, que se 
dedicaram ao cultivo do café em grandes propriedades. 
e) O planalto Paranaense foi ocupado, no século passado, por imigrantes japoneses, que se dedicaram à agricultura em 
grandes propriedades, cultivando principalmente cana-de- açúcar. 
 
05.Supondo que um passageiro saia às 6h da manhã de Fernando de Noronha (PE) com destino a Campo Grande (MS) para 
uma reunião e sabendo-se que a viagem teve duração de 6 horas e 30 minutos, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, o horário local em que o passageiro deve chegar a Campo Grande (MS). 
a) 05h30min 
b) 09h30min 
c) 10h30min 
d) 11h30min 
e) 13h30min 
 

21/09 Complexos Regionais II 

01. Observe o mapa de divisão regional do Brasil e, em seguida, assinale a proposição correta: 
a) O número 5 assinala a região Sul, onde se concentram numerosos descendentes de europeus, que utilizaram a terra 
mantendo a cobertura vegetal original, adotando um sistema de agricultura extensiva e de autoconsumo. 
b) O número 1 corresponde à região de maior área, onde as condições naturais permitiram o estabelecimento de uma floresta 
temperada homogênea e que vem apresentando crescente extensão de áreas devastadas, porque ainda não utiliza modelos 
de desenvolvimento sustentável. 
c) O número 2 indica a região que teve menor importância econômico-social no período colonial e que, após o período áureo 
da mineração, voltou às condições de pobreza dos primeiros séculos de colonização. 
d) O número 4 identifica a região que apresenta maior índice de industrialização, com destaque para as cidades de São Paulo 
e Rio de Janeiro, que polarizam as demais regiões brasileiras. 
e) O número 3 assinala a região Centro-Oeste, que passou a crescer após a construção de Brasília, mesmo apresentando 
condições naturais adversas, advindas da presença do bioma caatinga. 
 
02. O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja, aqueles horários oficialmente adotados para 
as diferentes localidades. Essa característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro e um aspecto geofísico da 
Terra, que são, respectivamente: 
a) Ampla extensão longitudinal – movimento de rotação 
b) Posição territorial específica – formato geoide do planeta 
c) Longa distanciação norte-sul – movimento em torno do sol 
d) Expansão colonial interna – transformações geomorfológicas 
e) Fragmentação sociopolítica – deslocamento aparente do sol 
 
 
03. A Região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço geográfico, como... 



 

 

a) Agreste, zona localizada entre a Zona da Mata e o meio norte, que é uma área de transição com elevada densidade 
demográfica e grande urbanização. 
b) A Zona da Mata que apresenta devastação florestal, entretanto, o intenso reflorestamento impede a degradação da floresta 
original. 
c) O Sertão, área pobre, seca, tem baixas densidades demográficas, mas com intensa mecanização na agricultura, que é sua 
principal atividade. 
d) A faixa litorânea, área mais importante da região, onde estão os principais centros urbanos, aglomerados industriais e zonas 
portuárias. 
e) Meio-norte que engloba Maranhão e Piauí, área de latifúndios, pastagens naturais e intensa atividade agrícola. 
 
04. Julgue os itens a seguir destacando aquele que não corresponde às finalidades da Zona Franca de Manaus. 
a) Promover o desenvolvimento da região Norte se tornando o maior parque industrial do Brasil  
b) Promover a integração da região Norte com o restante do país. 
c) Preservar a soberania nacional com a defesa na exploração mineral. 
d) Estimular a ocupação do território da região Norte e intensificar as ações de preservação ambiental. 
e) Promover o desenvolvimento apenas do estado Pará. 
 
05. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a 
impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é: 
a) A agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias. 
b) O agronegócio, com predomínio de latifúndios. 
c) A agricultura sustentável, com práticas extrativistas. 
d) A agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo 
e) A agricultura familiar, com elevado capital externo 
 
 

28/09 Regiões Brasileiras I 

 
 
01.  (Uel 2020)  Analise a charge a seguir. 
 



 

 

 
 
Defina o domínio morfoclimático brasileiro representado na charge e aponte quatro de suas características.  
  
02.(G1 - cftrj 2020)  Leia a imagem e o texto: 
 

 
 
TEXTO 
 
O tempo seco e a falta de chuvas são um dos principais fatores que influenciam no aumento do número de queimadas no 



 

 

inverno. No mês de julho de 2019, segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, foram registrados 209 casos de 
queimadas e incêndios na região. O período de estiagem que ocorre nesta época do ano contribui para o aumento no número 
de queimadas. Normalmente os registros de incêndios ocorrem em lotes vagos, e são feitos para acabar com a vegetação. 
Os ocupantes colocam o fogo para limpar o terreno e acabam perdendo o controle, fazendo com que as chamas se alastrem.  
 

Disponível em: http://g1 .globo.com/mg/noticia/2016/08/queimadas-e-incendios-passam-de-200-em-julho.html. Acesso: 15 
de setembro de 2019. (Adaptado) 

 
 
Considerando-se a imagem e o texto, a macrorregião do IBGE afetada regularmente pelo problema citado corresponde ao 
seguinte mapa:  
a)  

 
    
b)  

 
    
 



 

 

c)  

 
    
d)  

 
    
  
03. (Ufsc 2020)   



 

 

 
 
Sobre a figura acima, que representa a região Sul do Brasil, é correto afirmar que:  
 
01) a formação socioespacial do Brasil Meridional teve início com a chegada dos primeiros imigrantes europeus à região ainda 

na primeira metade do século XIX.    
02) os estados do Paraná (1), de Santa Catarina (2) e do Rio Grande do Sul (3) integram a região Sul, uma das cinco regiões 

do Brasil de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).    
04) a região Sul coincide com a proposta de regionalização que considera as trocas do meio técnico-científico-informacional, 

de capital financeiro e de mercadorias.     
08) a região Sul tem uma concentração populacional maior, no Rio Grande do Sul, em torno de Porto Alegre; no Paraná, na 

região de Curitiba; e, em Santa Catarina, no Nordeste, no vale do Itajaí-Açu e na Grande Florianópolis.     
16) a região Sul, a segunda mais industrializada do país, apresenta uma economia cuja diversificação é destaque nacional, 

especialmente no caso da agroindústria, da indústria automobilística e da mineração.     
32) a configuração do relevo e as chuvas frontais, resultantes do encontro das massas de ar Tropical atlântica e Tropical 

continental, são responsáveis pelas catástrofes ambientais em determinadas áreas da região Sul.    



 

 

64) a linha que corta os três estados na figura representa as serras Geral e do Mar, grandes divisores das bacias hidrográficas 
que se lançam para o litoral do Atlântico e de rios que se dirigem para o interior dos estados como integrantes da bacia 
Platina.     

  
04. (Uel 2020)  Da segunda metade do século XIX até a década de 1930, o café foi o principal produto econômico brasileiro 
sendo sua produção voltada, principalmente, à exportação. No Norte do Paraná, a cafeicultura permaneceu vigorosa até 
meados dos anos 1970. Em relação à expansão cafeeira, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 

 
(     ) A ocupação do norte do estado do Paraná, considerando o vazio demográfico de populações nativas na região, ocorreu 

de forma pacífica e esteve associada à expansão econômica dos Campos Gerais. 
(     ) A Estrada de Ferro São Paulo-Paraná, nos anos 1930, permitiu o escoamento da produção econômica regional para o 

Porto de Santos, proveniente do trabalho agrícola realizado por mão de obra migrante. 
(     ) A Companhia de Terras Norte do Paraná enfrentou dificuldades para a aquisição das terras no processo de expansão 

da cafeicultura no norte paranaense, em função do seu alto custo. 
(     ) A região cafeeira norte-paranaense apresenta solos férteis, do tipo latossolos, e estações climáticas bem definidas, com 

verões quentes e invernos frios, com risco de geadas severas. 
(     ) A implantação da cultura cafeeira no norte paranaense gerou problemas ambientais, como o desflorestamento da 

vegetação nativa, o assoreamento dos cursos d’água e a contaminação do solo por agrotóxicos. 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  
a) V, V, V, F, F.    
b) V, F, F, V, F.    
c) V, F, F, F, V.    
d) F, V, V, F, V.    
e) F, V, F, V, V.    
  
05. (Unioeste 2019)  No início de julho de 2018, um fato chamou a atenção no noticiário global: doze meninos e o treinador 
do time de futebol Javalis Selvagens ficaram presos na caverna Tham Luan, no Norte da Tailândia. E tal fato revelou algumas 
peculiaridades sobre as cavidades naturais subterrâneas. 
 
Segundo o decreto n. 6.640 de 07/11/2008, uma “cavidade natural subterrânea é todo e qualquer espaço subterrâneo 
acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, 
abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo 
rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, independentemente de suas 
dimensões ou tipo de rocha encaixante”. 
 
As cavernas tendem a ocorrer, principalmente, nos denominados terrenos cársticos, ou seja, áreas onde a litologia 
predominante compreende rochas solúveis ou carbonáticas. 
 

(Fonte: ICMBio/MMA, IV Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental. 2013). 
 
 



 

 

Sobre a ocorrência de cavidades naturais subterrâneas no estado do Paraná, assinale a alternativa CORRETA.  
a) A ocorrência de grutas e cavernas é verificada em toda a extensão do território paranaense já que todo o estado é formado 
por rochas sedimentares.     
b) No Paraná, não há registro de cavernas, pois seu território é constituído por rochas recentes.     
c) O Primeiro Planalto Paranaense é onde ocorre a maior concentração de cavernas devido à presença de rochas 
metamórficas do tipo carbonáticas.     
d) No Segundo Planalto Paranaense, formado por rochas sedimentares, não há ocorrência de grutas ou cavernas devido à 
instabilidade deste tipo rochoso.     
e) A maior concentração de cavernas no Paraná ocorre no Terceiro Planalto, já que as rochas basálticas propiciam a formação 
de cavidades nos degraus entre os derrames do Trapp.    
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
REDAÇÃO 
2ª FEIRA 

(19:20 AS 19:45) 
PROFª. MARÍLIA VIEIRA 

07/09 FERIADO  

14/09 Cordel 

 
PREFEITURA SEM PREFEITO 
  
Nessa vida atroz e dura 
Tudo pode acontecer 
Muito breve há de se ver 
Prefeito sem prefeitura; 
Vejo que alguém me censura 
E não fica satisfeito 
Porém, eu ando sem jeito, 
Sem esperança e sem fé, 
Por ver no meu Assaré 
Prefeitura sem prefeito.  
 
Por não ter literatura, 
Nunca pude discernir 
Se poderá existir 
Prefeito sem prefeitura. 
Porém, mesmo sem leitura, 
Sem nenhum curso ter feito, 
Eu conheço do direito 
E sem lição de ninguém 
Descobri onde é que tem 
Prefeitura sem prefeito. 
Ainda que alguém me diga 
Que viu um mudo falando 
Um elefante dançando 
No lombo de uma formiga, 
Não me causará intriga, 
Escutarei com respeito, 



 

 

Não mentiu este sujeito. 
Muito mais barbaridade 
É haver numa cidade 
Prefeitura sem prefeito. 
 
Não vou teimar com quem diz 
Que viu ferro dar azeite, 
Um avestruz dando leite 
E pedra criar raiz, 
Ema apanhar de perdiz 
Um rio fora do leito, 
Um aleijão sem defeito 
E um morto declarar guerra, 
Porque vejo em minha terra 
Prefeitura sem prefeito. 
 
  
 
Disponível em: http://mundocordel.blogspot.com/2007/09/patativa-do-assar.html 
Acessado em: 03.05.2011 
 
01. O autor vê no seu Assaré 
Prefeito sem prefeitura. 
Prefeitura sem prefeito. 
Um aleijão sem defeito. 
Um morto declarar guerra. 
 
02. O texto trata sobre 
A questão religiosa de uma cidade. 
A questão social de uma cidade. 
A questão econômica de uma cidade. 
A questão política de uma cidade. 
 
 

21/09 Cordel 

Cresci entre os campos belos 
De minha adorada Serra, 
Compondo versos singelos 
Brotados da própria terra, 
Inspirados nos primores 
Nos campos com suas flores 
De variados formatos 
Que pra mim são obras-primas, 



 

 

Sem nunca invejar as rimas 
Dos poetas literatos. 

Ispinho e fulô. Fortaleza: UECE, 2001. 
 
01. O poema lido tem a finalidade de: 

 
a) Contar uma história de vida. 

b) Caracterizar a Serra, onde vivia o poeta. 

c) Destacar a importância da criação de versos. 

d) Criticar a obra dos poetas literatos. 

 
02.  Em todos os versos, nota-se a marca da 1ª pessoa, exceto em: 
 
a) “Cresci entre os campos belos”. 

b) “De minha adorada Serra”. 

c) “Brotados da própria terra”. 

d) “Que pra mim são obras-primas”. 

 
  
 
 

28/09 Cordel 

Cresci entre os campos belos 
De minha adorada Serra, 
Compondo versos singelos 
Brotados da própria terra, 
Inspirados nos primores 
Nos campos com suas flores 
De variados formatos 
Que pra mim são obras-primas, 
Sem nunca invejar as rimas 
Dos poetas literatos. 

Ispinho e fulô. Fortaleza: UECE, 2001. 
 
01. Identifique a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo: 

 
a) “Belos” e “singelos”. 

b) “Primores” e “flores”. 

c) “Formatos” e “literatos”. 

d) “Obras-primas” e “rimas”. 

 

02. Registra-se um traço da linguagem informal em: 



 

 

 
a) “Compondo versos singelos”. 

b) “Inspirados nos primores”. 

c) “De variados formatos”. 

d) “Que pra mim são obras-primas”. 

 
 
 

MATEMÁTICA 
2ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 
PROF. RAPHAEL 

MARQUÊS 

07/09 FERIADO  

14/09 Produto de Matrizes 

01.Qual é o resultado do produto abaixo? 

(
1 4
3 3

) . (
1 4
3 3

) 

 
 
02.Uma matriz A de ordem 3x4 multiplica uma matriz B de ordem 4x2. O resultado dessa multiplicação é uma matriz C, ou 

seja, A x B = C. É certo dizer que a matriz C tem 

a) 16 elementos. 
b) 12 elementos. 
c) 10 elementos. 
d) 8 elementos. 
e) 6 elementos. 
 

21/09 
Questões sobre Multiplicação de 

Matrizes 

01.Considerando as matrizes  e ,𝐴 = (
1 2
0 1

) e 𝐵 = (
4 −1
5 0

) 

Determine o produto A.B 
 
 

28/09 Matrizes Especiais 

01.Determine a matriz transposta de cada uma das seguintes matrizes. 

a) 𝐴 = (
1 5
7 2
3 0

) 

 

b) 𝐵 = (
2 0

−3 9
) 



 

 

 

ARTE 
3ª FEIRA 

(18:30 AS 18:55) 
PROF. ADEILDO SILVA 

01/09 Egito 

 

01.A imagem abaixo é uma fotografia das esculturas que estão na entrada dos Templos de Karnak, em Luxor, no Egito. 

 
Esculturas do templo de Kanark 

É correto dizer que os Templos de Karnak foram erguidos no contexto: 
a) Do Médio Império (2.000-1580 a.C.), e todos eram dedicados exclusivamente ao deus Anúbis. 
b) De antes do tempo dos faraós, cerca de 5.000 a.C., por influência dos sumérios. 
c) Do período helenístico, e eram dedicados ao Panteão Grego, que chegou ao Egito por meio de Alexandre Magno. 
d) Do Novo Império (1580-1085 a.C.), e o mais importante deles dedicava-se ao deus Amon-Rá. 
e) Do Antigo Império (3.200-2.300 a.C.), e todos eram dedicados exclusivamente ao deus Hórus. 
 
02. (UFMS) Sobre a arte egípcia, é incorreto afirmar: 
a) As grandes manifestações da arquitetura egípcia foram os magníficos templos religiosos, as pirâmides, os hipogeus e as 
mastabas. 
b) Na pintura, as figuras eram representadas com os olhos e os ombros em perfil, embora com o restante do corpo de frente. 
c) A escultura egípcia obedecia a uma orientação predominantemente religiosa. Eram numerosas as estátuas esculpidas com 
a finalidade de ficar dentro de túmulos. A escultura egípcia atingiu seu desenvolvimento máximo com os sarcófagos, esculpidos 
em pedra ou madeira. 
d) A cultura egípcia foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia política do faraó. Esses dois elementos 
exerceram grande influência nas artes (arquitetura, escultura, pintura, literatura) e na atividade científica. 
e) A gradação, a mistura de tonalidades e o claro-escuro não eram utilizados. 
 



 

 

03. Leia o trecho abaixo: 

“[...] Em todo o caso, elas preservariam o seu corpo sagrado da decomposição. Pois os egípcios acreditavam que o corpo 
tinha que ser preservado a fim de que a alma pudesse continuar vivendo no além. Por isso impediam a desintegração do 
cadáver, graças a um elaborado método de embalsamar e enfaixar em tiras de pano.” (GOMBRICH, E.H. A História da Arte. 
16ª edição. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 1999. p. 55.) 

O texto acima diz respeito a um complexo de monumentos bastante imponente e importante para a civilização egípcia. Trata-
se: 
a) Da Biblioteca de Alexandria 
b) Do Taj Mahal 
c) Das grandes pirâmides do Vale de Gizé. 
d) O templo da rainha Vasti 
e) O Mausoléu de Helicarnasso. 
 

08/09 Grécia 

 
01.Na arquitetura grega, as edificações que despertam maior interesse são os templos, construídos para proteger da chuva e 
do sol as esculturas de suas divindades. O núcleo do templo era cercado pela colunata ou série de colunas. Cada período da 
arte grega gerou uma ordem arquitetônica, cujas características são mais evidentes nas formas dessas colunas, e a parte 
delas que mais varia de ordem para ordem é: 
 
a) O Fuste 
b) A Cornija 
c) O Capitel 
d) A Base 
e) A Estilóbata 
 
 
02. Sobre a arte na Grécia é correto afirmar que: 
 
a) Artistas gregos sempre assinavam suas obras. 
b) As esculturas eram estilizadas. 
c) Não existiam nus femininos. 
d) O teatro teoricamente surge na Grécia 
e) Apareceu antes da arte egípcia 
 

03. Em relação ao tema principal da escultura grega é correto afirmar: 

 

a) As figuras são, na maioria, representações de deuses antropozoomórficos. 



 

 

b) Essa produção reflete o antropocentrismo característico da cultura grega. 

c) As obras possuíam temas variados: das paisagens às figuras de animais. 

d) A escultura grega é marcada pelas representações fiéis de seus generais. 

e) A maioria das representações era de figuras femininas de formas fartas. 
 

15/09 
Roma 

 

01. 
I - Os escultores romanos passaram a representar as características físicas das pessoas. 
II- Os artistas romanos não realizavam nenhum tipo de pintura. 
III- Nas construções romanas, os arcos tinham uma função meramente ornamental, não possuindo, então, função estrutural. 
 

Marque a alternativa correta: 
 
a) Somente I está correta 
b) Somente II está correta 
c) Somente III está correta 
d) Somente II e III estão corretas 
e) Somente I e II estão corretas 
 

02.  A arte romana sofre uma forte influência da arte etrusca popular e voltada para a expressão da realidade vivida. Marque 
a alternativa que apresenta legados culturais que os etruscos deixaram aos romanos nas construções. 
 
a) O arco e a abóbada.  
b) A abóbada e o frontão. 
c) O arco e a coluna. 
d) O frontão e a coluna. 
e) A estatuária e o frontão 
 
03.  Sobre a arquitetura e o urbano da Roma antiga, assinale (E) para o que for errado (C) para o que for correto. 

 
a) (  ) Ao contrário da arquitetura grega, a arquitetura romana estava baseada unicamente em cúpulas e abóbadas. 
b) (  ) A cidade de Roma não possuía aquedutos para o seu abastecimento, porque era cortada pelo Tibre. 
c) (  ) Os artífices romanos praticavam a representação da figura humana em pinturas afresco, esculturas e mosaicos. 
d) (  ) Conhece-se a arquitetura romana, entre outras razões, porque um livro escrito por um arquiteto chegou até a época 
contemporânea. 
 

A sequência correta é: 
 
a) E,E,C,E 
b) E,E,E,E 
c) C,C,C,C 



 

 

d) C,C,E,C 
e) C,E,C,E 
 

22/09 Românico 

01.Os estilos arquitetônicos românico e gótico caracterizaram as construções na Baixa Idade Média. O estilo românico, que 

precede o gótico, caracterizou-se pela grandeza e solidez das construções de templos identificados como "fortalezas de Deus". 

O gótico propiciou a ornamentação das Igrejas com esculturas e vitrais e valorizou a altura e a verticalidade das construções, 

dando a impressão de "contato com os céus". 

Levando em conta que esses templos podem ser considerados testemunhos históricos, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) 

nas afirmações a seguir. 

(  ) O templo românico identifica uma sociedade rural na qual a Igreja foi o centro de poder, e o estilo gótico reflete o 

desenvolvimento urbano e do comércio. 

(  ) Esses estilos arquitetônicos testemunham uma sociedade hierarquizada, fundamentada na doutrina cristã, onde o 

"templo" também representa o lugar e o poder que a instituição "Igreja" exerceu. 

(  ) A expressão "fortalezas de Deus" justifica-se por serem grandiosas construções que serviram, em primeiro lugar, como 

espaço reservado aos exércitos nacionais dos estados absolutistas modernos. 

A sequência correta é: 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V – F 
d) F - F - V 
e) V - F – V 

 
02. Os estilos arquitetônicos românicos e gótico destacaram-se na arte medieval. O estilo românico, por exemplo, presente 
em numerosas edificações do século XI, expandiu-se pela Europa católica e: 
 



 

 

 
 
a) Era muito usado na construção de igrejas, destacando-se suas linhas curvas e sua forte ligação com mudanças urbanas 
que aconteciam no sul da Europa do século XI. 
b) Estava relacionado com mudanças no estilo arquitetônico francês rural, que revelava o enfraquecimento das tendências 
próprias das construções do sistema feudal do século XI. 
c) Era usado nas construções religiosas católicas, numa época em que ainda se destacava a simplicidade da vida rural 
medieval. 
d) Simbolizou o crescimento do comércio medieval no sul da França, com destaque para seus arcos e suas janelas pequenas, 
de vitrais bem desenhados. 
e) Marcou a arquitetura católica medieval, mas foi usado apenas na construção de mosteiros próximos aos castelos dos 
senhores feudais mais ricos. 
 

03.Sobre a pintura na Idade Média, assinale a alternativa correta: 

a) Não aborda temas religiosos, pois a mentalidade medieval voltava-se mais para as maravilhas e os monstros do 

desconhecido. 

b) Os artistas gostam de aproximar as obras do observador comum. Assim, quanto mais fiel à natureza, mais valorizada é 

uma pintura na Idade Média 



 

 

c) O artista medieval se esforça por expressar com o mínimo de elementos visuais e da maneira mais clara possível valores 

e histórias. 

d) A Virgem Maria e o Menino Jesus passam a predominar nas artes a partir do Renascimento, não sendo expressiva sua 

representação na pintura medieval. 

e) O tamanho das figuras humanas numa pintura medieval costuma indicar suas posições no espaço. 
 

29/09 Gótico 

01.As catedrais góticas passaram a apresentar elementos técnicos bem diversos da arquitetura usada nas construções 
românicas. Entre esses elementos, estavam: 
a) Os arcos completos, como os modelos gregos e romanos. 
b) A ausência de gárgulas nas decorações externas. 
c) A ausência de vitrais. 
d) Os arcos em forma de ogiva. 
e) A presença de um centro piramidal. 
 

02.Os Godos eram povos germânicos provenientes da Escandinávia que migraram para o sul e invadiram o império Romano. 
Há uma relação desses povos com o chamado estilo gótico pois: 
 
a) Foram os godos que construíram as catedrais 
b) Receberam essa homenagem da Igreja Católica 
c) Deles se originou o nome do estilo em questão 
d) Um dos guerreiros godos se tornou santo pela igreja católica 
e) Os godos financiaram as obras das igrejas pela Europa 
 
03.Observe a figura 
 



 

 

 
 
As iluminuras eram pinturas em escritos sagrados que ornamentavam as páginas com pinturas a ouro e prata. Eram 
responsáveis por elas: 
 
a) Os Monges copistas 
b) Os vassalos 
c) Os Reis 
d) Os soldados com estudo bíblico 
e) Os empregados dos castelos 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
LITERATURA 

3ª FEIRA 
(18:55 AS 19:45) 

PROF. LUIZ ROMERO 

01/09 

O Romantismo Brasileiro – 
PROSA. 
O Romance Romântico: 
Características e Temas; 
Tipologia. 
O romance urbano: Joaquim 
Manuel de Macedo / Manuel 
Antônio de Almeida 
O romance regionalista: 
Bernardo Guimarães / Visconde 
de Taunay... 
 

Recomendação para o aluno assistir ao filme INOCÊNCIA, última produção. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=otj0K1G06wA 
Após assistir ao filme descreva três personagens que lhe chamou atenção.  

 

08/09 
O romance romântico de José 
de Alencar. 

Recomendação para o aluno assistir ao filme IRACEMA ou O GUARANI. 

Iracema: https://www.youtube.com/watch?v=CNIZINUWot8 

Guarani: https://www.youtube.com/watch?v=GtpGeeAEhN4  

https://www.youtube.com/watch?v=CNIZINUWot8
https://www.youtube.com/watch?v=GtpGeeAEhN4


 

 

A construção da identidade 
nacional na ficção de José de 
Alencar. 

Após assistir aos filmes pesquise o significado dos nomes “Iracema” e “Guarani”. Após descreva se há uma relação entre o 
significado dos nomes e os personagens do filme. 

15/09 

Introdução aos estudos do 
Realismo-Naturalismo no Brasil: 
contexto / características / 
temas. 

Recomendação para o aluno assistir ao filme O CORTIÇO. 

O Cortiço: https://www.youtube.com/watch?v=vhuBqZTPrmM 
Após assistir ao filme o cortiço, descreva o ambiente do filme o cenário do cortiço. 

22/09 
Apresentação do Gênio 
Brasileiro: Machado de Assis e 
sua obra. 

Recomendação para o aluno assistir ao filme “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. 

Memórias Póstumas de Brás Cubas: https://www.youtube.com/watch?v=PoAlwJAJQZs 

Após assistir ao filme, descreva quem eram estes personagens:  
 
- Brás Cubas 
- Marcela 
- Quincas Borba 

29/09 
Estudo do Parnasianismo no 
Brasil: O. Bilac / R. Correia / A. 
de Oliveira. 

Pesquise sobre os autores estudados:  
O. Bilac / R. Correia / A. de Oliveira. 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 
PROF. ALEXSANDRO 

KESLLER 
 

01/09 Função 1º Grau 

01. Dada a função f : IRIR, definida por f (x) = 5x + 2, calcule: 
a) f (-2) 

b) f (0) 

c) f (-1) 

 

02. Observe a tabela e responda: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PoAlwJAJQZs


 

 

a) Qual é o preço a pagar numa compra de 3 refrigerantes? 

b) Quantos refrigerantes podem ser comprados com R$ 9,60? 

c) O preço a pagar depende do número de refrigerantes comprados? 

d) Qual é o preço y a pagar numa compra de x refrigerantes? 

 

03. Uma bomba retira água de uma cisterna e lança em uma caixa d'água com vazão de 20 litros de água por minuto. A tabela 
mostra a relação do volume de água despejado na caixa d'água em função do tempo. 

 
 
a) Determine a função que relaciona o volume de água despejado ( y ) com o tempo de funcionamento da bomba (x). 
 
b) Quantos litros haverá na caixa d’água após 1 hora?  
 

 

08/09 Função do 1º Grau 

01. Observe o gráfico e responda: 

 



 

 

 
a) Qual é a distância percorrida pelo ciclista 1 em duas horas? 

b) Qual é a distância entre os ciclistas após três horas da partida? 

 
 

02. Uma barra de ferro com temperatura inicial de -10ºC foi aquecida até 30ºC. O gráfico abaixo representa a variação da 
temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. 

 
 
Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0ºC. 
 
a) 1min 
b) 1min e 5s 
c) 1min e 10s 
d) 1min e 15s 
e) 1min e 20s  
 

 

15/09 Equação do 2 º Grau 

01. Resolva as equações do 2º grau abaixo. 
 

a) 06x5x2   

b) 0x4x2   

c) 016x2   

d) 010x3x2   

e) 0x14x2 2   

 



 

 

22/09 Função do 2º Grau 

01. Dada a função f : IR IR, definida por f (x) = x²  - 7x + 12, calcule: 
 
a) f (-5) 

b) f (3) 

c) f (-4) 

 
02. O custo C, em reais, para se produzir x unidades de determinado produto é dado pela função        C = x² - 90x + 3860. O 

custo para se produzir 29 unidades desse produto corresponde a: 
 

a) R$ 2.061,00  

c) R$ 2.081,00 

b) R$ 2.071,00  

d) R$ 2.091,00 

e) R$ 3.062,00 

 

29/09 Função do 2º Grau 

01. Qual a expressão que define a função quadrática f(x), cujo gráfico está esboçado a seguir?  

 
 
02. Qual a expressão que define a função quadrática f(x), cujo gráfico está esboçado a seguir?  
 



 

 

 
 

 
 

LINGUA PORTUGUESA-
GRAMÁTICA 

4ª FEIRA 
(18:30 AS 19:20) 
PROFª. BRUNO 

PIEROTE 

02/09 Os Numerais 

01. Crie frases que revelem situações cotidianas em que são expressas por numerais, tais como, panfletos, anúncios 
publicitários, ente outros. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
02. Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses, a letra que indica a classificação das palavras em negrito: 
1. Numeral cardinal          
2. Numeral ordinal        
3. Numeral multiplicativo 
4. Numeral fracionário       
5. Numeral coletivo 
 
(   ) José chegou ao aeroporto, duas horas depois de o avião ter decolado. 
(   ) Consegui a vigésima terceira classificação no concurso de contos da escola. 
(   ) Ainda resta metade da torta. 
(   ) Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. 
(   ) Recebi um doze avos do meu salário. 
(   ) Ele recebeu dois terços da herança paterna. 
(   ) Vendi duas dúzias de ovos. 

 
03. Leia o texto abaixo e assinale a única alternativa FALSA: 
 



 

 

 
 
a) Esse texto é uma charge e o seu tema é criticar a violência em festas de carnaval. 
b) A palavra “Marcante” nesta charge apresenta dois sentidos. 
c) Os numerais presentes nesta charge são chamados numerais cardinais. 
d) Os numerais presentes nesta charge dão a ideia de quantidade. 
e) Número é a palavra escrita ou falada e numeral é o algarismo arábico que usamos (ex.: 1, 2,3...) 
 
04. A imagem abaixo é a capa de um livro. Sobre o título é CORRETO afirmar que: 



 

 

 
 
a) O título apresenta uma quantidade para atrair a atenção do leitor. 
b) O título apresenta-se a partir do número 100. 
c) A palavra “CEM” está escrita errada, pois deveria ser “SEM”. 
d) A palavra “cem” é um numeral multiplicativo. 
e) A palavra “cem” indica ordem de posição. 
 
05. Escreva por extenso os numerais: 
a) Rodrigo e Rafael, fizeram ________________ pontos no jogo de basquete. (16). 
b) Estamos no ______________ mês do ano (12º). 
c) Vinícius é o ________________ da chamada (29º). 
d) Leonardo comemorou o ___________________ aniversário da sua avó (60º). 
e) Joaquim tem ________________ anos (11). 
f) Marcos mora no décimo ______________ andar daquele prédio (16º). 
g) Esta é a ________________ vez que lhe telefono (1000º) 
 

09/09 Estudo sobre Lexicologia 

01. Leia as palavras e expressões abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta: 
= guri – tribufu – mano – dar um rolê – da hora – dar um perdido. 
 
a) São expressões idiomáticas da língua portuguesa. 
b) São neologismos incorporados ao léxico da língua portuguesa. 
c) São dialetos das regiões sul e centro-oeste do Brasil. 



 

 

d) São palavras e expressões que podem ser compreendidas apenas em sentido conotativo. 
e) São gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. 
 
02. Marque a única alternativa que não diz respeito às gírias utilizadas pelos falantes da língua portuguesa: 
a) A gíria é um tipo de linguagem empregado em determinadas situações e por determinados grupos sociais. 
b) De acordo com a intensidade e recorrência de utilização, as gírias podem ser incorporadas ao léxico das regiões em que 
são utilizadas em razão do grau de aceitação na sociedade. 
c) Estudar as gírias utilizadas por uma comunidade linguística é importante para compreendermos as transformações pelas 
quais passam as línguas e a maneira como os falantes transformam-nas de acordo com suas necessidades e em contextos 
específicos. 
d) As gírias podem ser consideradas como sendo um fenômeno linguístico de pouca importância, já que esse fenômeno não 
alcança a maioria dos falantes de uma língua, somente crianças e adolescentes. 
e) Podemos afirmar que as gírias são importantes objetos de análise sobre o funcionamento e as transformações linguísticas 
pelas quais passam certas comunidades do discurso. 
 
Leia a tirinha. 
 

 
 
03. O efeito de humor da tirinha é causado pelo fato de: 
a) O personagem não conseguir abrir a porta porque não leu a placa afixada; 
b) O personagem não conseguir encontrar a palavra push no dicionário; 
c) O personagem acreditar na falsa semelhança entre as palavras push e puxe; 
d) O personagem não saber inglês, por isso não consegue abrir a porta. 
 
Leia o trecho da música “Pedro pedreiro”, de Chico Buarque: 
 

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 



 

 

Manhã parece, carece de esperar também 
Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 

Pedro pedreiro fica assim pensando […] 
 
04. No trecho lido, há uma palavra que destoa do vocabulário formal. A palavra “penseiro” pode ser classificada como:  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Leia a tirinha. 

 
 
 
05. Encontramos em a tirinha acima uma palavra que não temos na língua portuguesa, nem nos dicionários, “INTERNETÊS”. 
Como podemos classificar esta palavra dentro do âmbito estudado da língua portuguesa. Como conceituamos esta 
classificação. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
 

16/09 
Pronomes pessoais e de 
tratamento 

01. Substitua os pronomes em destaque por pronomes oblíquos: 
a) Ele pegou as minhas mãos delicadamente. 

____________________________________________________________________ 



 

 

b) Tomei o celular dele para que estudasse mais. 

____________________________________________________________________ 
c) A garota já devolveu tua boneca. 

____________________________________________________________________ 
d) O novo professor conquistou a minha admiração. 

____________________________________________________________________ 
e) Ela está chorando porque estragaram a mochila dela. 

____________________________________________________________________ 
 
02. Relacione as colunas quanto ao uso dos pronomes de tratamento: 
a) (   ) Vossa Alteza 
b) (   ) Vossa Majestade 
c) (   ) Vossa Senhoria 
d) (   ) Vossa Santidade 
e) (   ) Vossa Excelência 
 
I. Usado para bispos e arcebispos. 
II. Usado para o Papa. 
III. Para oficiais até coronel, funcionários graduados, pessoas de cerimônia. 
IV. Usado para príncipes, arquiduques, duques. 
V. Usado para reis, imperadores. 
 
03. O pronome de tratamento que melhor completa a oração abaixo é:  
“__________________, cardeal Dom Sérgio da Rocha, acompanhará o Papa em sua visita ao Brasil.” 
a) (  ) Vossa Excelência Reverendíssima. 
b) (  ) Vossa Santidade. 
c) (  ) Vossa Eminência. 
d) (  ) Vossa Magnificência. 
 
04. Complete cada uma das frases a seguir utilizando o pronome Vossa ou Sua: 
I- _________ Eminência necessitará residir junto com os demais cardeais da Cúria, situada em Roma. 
II- O evento terá a ilustre participação de ________ Excelência, o Ministro do Trabalho. 
III- Contamos, ainda, com a presença confirmada de __________ Excelência, o Embaixador da Itália no Brasil. 
 
Leia o texto a seguir. 

Maria chorando ao telefone 

O telefone toca aqui em casa, atendo, uma voz de mulher estranhíssima pergunta por mim, e antes que eu tome providências 
para dizer que é minha irmã que fala, ela me diz: é você mesma. O jeito foi eu ficar sendo eu própria. Mas... ela chorava? Ou 
o quê? Pois a voz era claramente de choro contido. “Porque você escreveu dizendo que não ia mais escrever romances.” 
“Não se preocupe, meu bem, talvez eu escreva mais uns dois ou três, mas é preciso saber parar. Que é que você já leu de 
mim? “Quase tudo, só falta A cidade sitiada e A legião estrangeira.” “Não chore, venha buscar aqui os dois livros.” “Não vou 



 

 

não, vou comprar.” Você está bobeando, eu estou oferecendo de graça dois livros autografados e mais um cafezinho ou um 
uísque.” [...] 

(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999) 

 
05. No trecho “Você está bobeando”, percebe-se que, com o emprego do pronome de tratamento, a autora consegue: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 

23/09 
Pronomes demonstrativos e 
possessivos 

01. Identifique os pronomes possessivos nas frases a seguir e classifique-os em pronome substantivo ou pronome adjetivo. 
a) Comprei nosso carro com o dinheiro da poupança. 
____________________________________________________________________ 
b) Ele guardou seus documentos. Não guardou os meus. 
____________________________________________________________________ 
c) Adoro cães, mas tenho medo dos seus. 
____________________________________________________________________ 
d) Os méritos são teus. 
____________________________________________________________________ 
e) Gostaria que você reconhecesse meu trabalho. 
____________________________________________________________________ 
 
02. Que frase abaixo apresenta pronome(s) possessivo(s)? 
a) (   ) Aqueles meninos são do morro. 
b) (   ) Lá que moram meus amigos, meus irmãos. 
c) (   ) Eu gosto disso. 
d) (   ) Esse é o morro. 
e) (   ) Eu também sou bambambã. 
 
03. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho: 
“A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho; ………., porém, estavam mais gastos que ………. .” 
 
a) Esses, aquela 
b) Estes, aquela 
c) Estes, esses 
d) Aqueles, esta 
e) Estes, esses 
 
04. Assinale a opção que apresenta, o segmento em que o pronome demonstrativo destacado exerce uma função diferente 
textual diferentes dos demais: 
a) "O drama DESSAS crianças tradas dos braços de seus pais." 
b) "Os relatos são de solidão e desespero para ESSAS famílias divididas." 
c) "Elas vêm sendo recebidas por ESSA prática de hostilidade reforçada." 



 

 

d) "ISSO é inacreditável." 
e) "ao tentar noticiar ESSE drama infantil latino-americano.." 
 
05. Empregue nos exercícios a seguir o pronome demonstrativo adequado: 
I- Tenha sempre lembrança _______ eu o amo e sempre o amarei. (disto, disso) 
II- Por que você está usando _______ calça rasgada? (esta, essa) 
III- Como são difíceis ________ dias que estamos atravessando! (estes, esses) 
IV- O perdão e a vingança se opõem frontalmente: _______ degrada os homens; _______ os eleva. (esta, essa, aquele, 
aquela) 
V- Qual o manequim _______ vestido que você está usando? (deste, desse) 
 

30/09 

 
 
 
Pronomes indefinidos e suas 

relações com o sujeito. 
 
 

Leia a o anuncio e responda. 

 
01. Na parte verbal do anúncio, foi empregado o pronome este, referente à 1ª pessoa. Então, a que ano o anunciante se 
refere? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
02. O indefinido nada significa nenhuma coisa ou alguma coisa. Diga qual significado tem o Indefinido NADA dentro dessas 
orações. 
 
a) Não compreendi nada do que a professora falava. 



 

 

__________________________________________________________________ 
b) O senhor não quer comer nada antes de viajar? 
__________________________________________________________________ 
c) Nada do que aconteceu importa. 
__________________________________________________________________ 
 
03. Com base nessa diferença, complete com todo ou todo o, no masculino ou no feminino, as frases: 
a) Nem ________ cachorro tem pulgas. 
b) _________ casa ficou cheia de pulgas, depois que ganharam um gato. 
c) _________ casa do bairro será revistada pela polícia. 
d) _________ minha casa foi revistada pela polícia. 
e) Esse grupo picha __________ parede que vê pela frente. 
 
04. A posição de certos pronomes indefinidos pode acarretar mudança de sentido e, às vezes, até mudança de classe 
gramatical. Leia esta frase: “Certo rapaz queria encontrar a garota certa.” Qual é o sentido da palavra certo em cada uma das 

situações em que foi empregada? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
05. Complete com o pronome indefinido mais adequado: 
a) Comprei um presente para _________________ criança. 
b) _________________ merecem respeito. 
c) Não tenho _________________ problema com ela. 
d) Você precisa _________________ de coisa? 
e) Não tem _________________ aqui. 
f) Espero aprender _________________ verbos em português. 
g) Ela entrou na loja e comprou _________________. 
h) Ela entrou na loja e comprou _________________ sandálias. 
i) Tem _________________ batendo na porta. 
j) _________________ pessoas querem ser felizes. 
k) Não quero _________________ para beber agora. 
 

BIOLOGIA 
4ª FEIRA 

(19:20 AS 20:20) 
PROF. TÉRCIO CÂMARA 

02/09 Reino Monera 

01. Como funciona a reprodução bacteriana de conjugação? 

a) Com a inserção do material genético do vírus bacteriófago, causando uma transformação no genoma bacteriano 

b) Através da duplicação por mitose 

c) Por meio da absorção de gene feita por uma bactéria não capsulada em uma capsulada morta. 

d) Através da transferência do plasmídio de uma bactéria para outra, por meio do contato entre suas fimbrias. 

e) Por meio do processo conhecido como esporulação, onde um esporo criado por uma bactéria fica disperso no meio até 

que as condições não sejam extremófias para ela. 

 



 

 

02. Me dê um exemplo de bactérias quimioautotróficas fundamental para o ciclo biogeoquímico do nitrogênio? 

a) Ferrobactérias 

b) Nitrificantes 

c) Nitrogenadas 

d) Saprófitas 

e) Cianobactérias 

 

03. A espécie humana vem de uma arvore fitogenética criada por Carl Woese, que cunhou a estudo do Domínio, acrescido 

no estudo taxonômico DOREFICOFAGE, com base nisso, qual é o domínio em que o Homem contemporâneo se originou? 

a) Eukarya 

b) Bactéria 

c) Archea 

d) Animal 

e) Monera 

 

04. O cromossomo bacteriano tem característica: 

a) Espiralizada 

b) Muito condensado 

c) De ligação com histonas 

d) Circular 

e) Solto no fluído membranoso 

 

09/09 Reino Protista 

01. Quem faz parte do reino protista? 

a) Algas e fungos 

b) Protozoários e fungos 

c) Algas e protozoários 

d) Fungos, algas e protozoários 

e) Algas e bactérias 

 

02. Como são classificados os protozoários? 

a) Esporozoários, rizópodes, ciliados e flagelados 

b) Esporozoários, líquens, ciliados e leveduras 

c) Hifas, rizópodes, pirrófitas e flagelados 

d) Ciliado, rodófitas, euglenófitas e nematelmintos 

e) Planárias, bolores, dinoflagelados e rizópodes 



 

 

 

 

03.Como são chamadas as algas que produzem diatomito? 

a) Euglenófitas 

b) Bacilariófitas 

c) Pirrófitas 

d) Clorófitas 

e) Feófitas 

 

04.Qual das alternativas abaixo é uma alga euglenófita? 

a) Trypanossoma cruzi 

b) Penicilium notatum 

c) Cãndida albicans 

d) Euglena viridis 

e) Entamoeba histolytica 

 

16/09 Reino Metazoa 

01. Qual o processo de alimentação dos Poríferos? 

a) A água entra pela pele e sai pelos poros 
b) A água entra pelos poros e sai pela pele 
c) A água entra pelos poros e sai pelo ósculo 
d) A água entra pelo ósculo e sai pela pele 
e) A água entra pela pele e sai pelo ósculo 
 

02. Sobre o Filo Cnidaria é correto afirmar: 

a) Possuem assimetria radial. 
b) São triblásticos, com três camadas de células. 
c) Vivem somente isolados. 
d) Possuem duas formas diferentes de corpo, sendo medusa ou pólipo. 
e) Não possuem sistema nervoso. 
 

23/09 Reino Metazoa 

01. Existe uma frase popular usada em certas regiões relativa a lagos e açudes: “Se nadou e depois coçou, é porque 
pegou”. Essa frase se refere à infecção por: 

a) Plasmodium vivax; 
b) Trypanossoma cruzi; 
c) Schistosoma mansoni; 
d) Taenia solium; 



 

 

e) Ancylostoma duodenalis. 
02. Qual a principal característica dos nematelmintos? 

a) A maioria é de vida livre 
b) Todos são parasitas 
c) São seres autótrofos 
d) Possuem simetria radial 
e) Não possuem folheto embrionário 
 

03. Qual a principal característica dos nematelmintos? 

a) A maioria é de vida livre 
b) Todos são parasitas 
c) São seres autótrofos 
d) Possuem simetria radial 
e) Não possuem folheto embrionário 
 

 

30/09 Reino Metazoa 

01. Por que os anelídeos recebem esse nome? 

a) Porque eles são animais aquáticos. 
b) Porque possuem 4 grupos 
c) Porque eles são formados por segmentos em formas de anéis 
d) Porque eles são formados por segmentos quadriculados 
e) Porque eles são formados por segmentos triangulares 
 
02. Qual desses animais NÃO faz parte do filo dos moluscos? 

a) Lagarto 
b) Caracol 
c) Ostras 
d) Polvos 
 

INGLÊS 
4ª FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 
PROF. LAWDO NATELL 

02/09 

Voices of the verb (Vozes do 
verbo: Ativa, passiva e 
reflexiva)/ 

 

Passe para a passive voice as questões 01 e 02. 
 
01. kim is preparing the cookies. 
________________________________ 
 
 

 
02. Helen is walking the dog. 
 
________________________________ 



 

 

 
 

 

09/09 
Text study and vocabulary 
 

01. 
When we think of language, we think of the words and phrases that we use to communicate with each other. However, 
language also involves bodily expression: glances and smiles, clothing, gestures, facial expressions; an eloquent language of 
which we are not always conscious, but which casts light on our words, enriching them and sometimes even contradicting 
them. 
Entertaining and pleasant, the Expression and Behaviour exhibition invites you to observe the behaviour of men and women 
placed in particular situations, and to influence their reations. 
Miniguide of Permanent Exhibitions. La Villette. Paris: Cité des Sciences et de l’Industrie. 1997. p. 38. 
 
O processo de comunicação envolve, além da linguagem verbal, outros recursos expressivos. 
 
De conformidade com o texto, 
a) Mencione quatro desses recursos. 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________ 

 
 
02. Explique de que forma a linguagem não-verbal auxilia a comunicação entre os seres humanos. 
 
___________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
 

16/09 

Tempo verbal:  Near Future 
(Futuro Próximo) 
 

01. Complete as lacunas com a forma correta dos verbos em destaque no near future. 
a) My father ________________________ (buy) a car. 

b) Our classmates _____________________(enjoy) their afternoon watching movies. 

c) I'm so sad! My best friend May___________________ (move) to another city. 

d) My neighbours_____________________ (build) a new garage. 

e) My friends and I _____________________(learn) Italian. 

 



 

 

23/09 

Tempo verbal:  Simple Present 
(Presente simples) e text 
practice. 
 
 

01. 
In the age-old battle between independence-seeking teenagers and worried parents, the older generation is packing some 
new weapons. Caller ID tells parents who is calling their kids. Cell-phone bills detail every local number the kid has called. 
New computer programs track just about everything − every Web site visited, every e-mail sent − that a teenager does online. 

Parental reconnaissance is going to get worse − or good, depending on your perspective. 

(Wall Street Journal, Nov. 6, 2000) 

Os verbos que estão no Simple Present, no texto, são: 

a) Detail - track - get 
b) Worried - visited - sent 
c) Is packing - is calling - is going 
d) Tells - detail - track 
e) Worried - has called - does 
 
 
02. 
Text  
The world's most nutritious foods 
I. Imagine the ideal food. One that contains all the nutrients necessary to meet, but not exceed, our daily nutrient demands. If 
such a food existed, consuming it, without eating any other, would provide the optimal nutritional balance for our body. Such 
a food does not exist. But we can do the next best thing. 
II. The key is to eat a balance of highly nutritional foods, that when consumed together, do not contain too much of any one 
nutrient, to avoid exceeding daily recommended amounts. 
III. Scientists studied more than 1,000 foods, assigning each a nutritional score. The higher the score, the more likely each 
food would meet, but not exceed your daily nutritional needs, when eaten in combination with others. 
De acordo com o texto, quais palavras-chave descrevem cada parágrafo? 
a)  I. body, II. balance, III. foods. 
b)  I. body, II. nutrition, III. scientific studies. 
c)  I. scientific studies, II. foods, III. nutrition. 
d)  I. balance, II. calories, III. scientific studies. 
e)  I. nutrition, II. balance, III. scientific studies. 
 

30/09 
Text study and vocabular 

 

01. 
Why is the Internet important? 

The Internet plays a major role in our day to day life. It is one of the tools that can impact a person's life. The Internet made 
our lives much easier and more productive. It can be used for communication, education, news and much more! 

KAARTHIC, Ajay. Why is the Internet important? 2017. Disponível em: <https://www.quora.com/Why-is-the-Internet-important>. Acesso em: 27 abr. 2018. (adaptada) 

De acordo com o texto, assinale V para verdadeiro e F para falso. 
(    ) A internet pode ser utilizada para a educação. 



 

 

(    ) A internet não pode ser acessada para ler notícias. 
(    ) A vida de uma pessoa pode ser impactada pela internet. 
(    ) A internet não é uma ferramenta que facilita a vida das pessoas. 
 

QUIMICA 
5ª FEIRA 

(18:30 AS 19:20) 
PROF. FELIPE ROSAL 

 

03/09 Funções inorgânicas: Sais 

01.   Em um frasco contendo água, foi colocado, cuidadosamente, uma pequena porção de sódio (Na)  metálico. Durante a 

reação, observou-se a liberação de um gás inflamável e a formação de uma substância que coloriu uma solução de 
fenolftaleína. 
 
Sobre o experimento, é INCORRETO afirmar que  

a) o gás liberado foi o 2O .      

b) a substância produzida é iônica.     
c) a solução final pode ser neutralizada com um ácido.     
d) a solução adquiriu coloração rósea após adição de fenolftaleína.     
  
02.   A figura representa uma estação de tratamento de água para abastecimento da população, onde ocorrem os processos 

de coagulação, floculação, filtração e desinfecção. 
 

 
 

Para a realização da coagulação, são adicionadas à água a ser tratada as substâncias sulfato de alumínio 4 3(A (SO ) )  e 

cal hidratada 2(Ca(OH) ),  que produzem flocos de densidade mais elevada que sedimentam na etapa de decantação. Os 

flocos que não sedimentam são retidos na etapa de filtração e, ao final, adiciona-se à água hipoclorito de sódio (NaC O)  

para desinfecção. 
 

a) A que funções inorgânicas pertencem as substâncias utilizadas na coagulação? 

b) Uma solução de NaC O  apresenta caráter ácido, básico ou neutro? Justifique sua resposta com base no conceito de 



 

 

hidrólise salina.  
  
03. Uma liga de cobre e prata, isenta de impurezas, é colocada em um recipiente contendo uma solução de ácido sulfúrico e 

água bromada, de modo que o gás que se desprende durante a reação é integralmente absorvido pela água bromada. Após 

a dissolução completa da liga, adiciona-se uma solução aquosa de 2BaC .  Findo o procedimento, observa-se um 

precipitado que deve ser composto predominantemente por:  

a) 4CuSO  e 2 4Ag SO     

b) 2 4Ag SO  e 4BaSO     

c) 2CuC  e 4BaSO     

d) AgC  e 2 4Ag SO     

e) AgC  e 4CuSO     

 
 

10/09 Funções inorgânicas: Sais 

01.   Considere os seguintes experimentos e suas respectivas observações: 

 
I. A uma solução de nitrato de prata é adicionada uma solução de cloreto de sódio, com a formação de um precipitado. 
II. O precipitado obtido em (I) é filtrado e misturado a hidróxido de sódio sólido, com um pouco de água. A mistura é 

aquecida, produzindo um sólido marrom escuro.  
III. O sólido preparado em (II) é aquecido junto a uma solução concentrada de glicose, formando um sólido cinzento. 
 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente os sólidos produzidos em I, II e III, respectivamente.  

a) 2AgC , Ag O, Ag     

b) Ag, AgOH, Ag     

c) AgC , AgOH, AgO     

d) 2 2 2AgC , Ag O, Ag C     

e) 2 2AgC , AgO, Ag C     

  
Texto para a próxima questão:  

 
O soro fisiológico é uma solução utilizada para diversos fins, dentre os quais: limpar olhos e nariz, lavar queimaduras e 

feridas, hidratações e nebulizações. É uma solução de cloreto de sódio de concentração 0,9%  (massa/volume). Essa 

concentração corresponde à razão entre à massa de cloreto de sódio, em gramas, e o volume de 100 mL  da solução.  

 
 
02.   A nomenclatura dos sais é derivada da nomenclatura do respectivo ácido de origem. 

 



 

 

Por exemplo, o sal usado no soro fisiológico, cloreto de sódio, é derivado do ácido clorídrico, e pode ser obtido por meio da 

reação de neutralização: 
 

2
ácido hidróxido cloreto

clorídrico de sódio de sódio

HC NaOH NaC H O    

 
Desse modo, o sal derivado do ácido sulfídrico, na reação de neutralização total com hidróxido de cálcio, será  

a) CaS :  sulfeto de cálcio    

b) CaS :  sulfato de cálcio    

c) CaS :  sulfito de cálcio    

d) NaS :  sulfato de sódio    

e) NaS :  sulfeto de sódio    

  
Texto para a próxima questão:  

 
Um dos principais problemas ambientais presentes nos grandes centros urbanos é o smog fotoquímico. A palavra smog vem 
da contração de duas palavras da língua inglesa: smoke (fumaça) e fog (neblina). O smog fotoquímico consiste num 
processo que envolve poluentes primários e secundários, gerados por uma série de reações promovidas pela luz solar. Na 
alta temperatura dentro do motor a combustão, nitrogênio e oxigênio atmosféricos reagem, formando óxido nítrico, que, 
quando emitido pelo escapamento, é oxidado a dióxido de nitrogênio na atmosfera. A luz solar provoca a decomposição 
fotoquímica do dióxido de nitrogênio:  

2(g) (g) (g)(Luz ) NO NO O    Eq. I 

 
O oxigênio atômico, altamente reativo, combina com oxigênio molecular para formar ozônio:  

(g) 2(g) 3(g)O O O   Eq. II  

 

Ozônio é o principal poluente secundário, pois ataca ligações C C  presentes em moléculas biológicas e materiais 

componentes presentes nos automóveis, causando danos. A poluição por ozônio é intensificada pela inversão térmica que o 
concentra próximo ao chão, mas é diminuída pela umidade, que limita a produção de ozônio pela remoção de dióxido de 
nitrogênio:  

2(g) 2 ( ) 2(g) 3(aq)4 NO 2 H O O 4 HNO    Eq. III  

 
 
03. 
a) Que outro problema ambiental é causado pela reação da Eq. III? 
b) Que classe de materiais de componentes presentes nos automóveis é danificada pelo ozônio?  
c) Na ausência de inversão térmica, o ozônio pode se difundir até a estratosfera, onde não é considerado poluente. Por que 
nessa condição ele não é poluente?  



 

 

  
 
 

17/09 Funções inorgânicas: óxidos 

01.   A combinação dos elementos Ca  e Br  forma uma substância solúvel em agua, de fórmula _________. Uma solução 

aquosa dessa substância é classificada como _________ de eletricidade. 
 
As lacunas do texto devem ser preenchidas por: 
 

Dados: Ca  (grupo 2 da tabela periódica); Br  (grupo 17 da tabela periódica).   

a) 2Ca Br  – condutora.    

b) 2CaBr  – condutora.    

c) 2Ca Br  – não condutora.    

d) 2CaBr  – não condutora.    

e) CaBr  – condutora.    

  
02.   Os carbetos pertencem aos chamados compostos de transição, isto é, possuem o elemento carbono, mas, devido às 

suas características, nos carbetos o carbono forma ânions simples que estabelecem ligações com metais ou semimetais. Os 

carbetos são compostos que apresentam um dos seguintes ânions: metaneto 
4(C )  ou acetileto 

2
2(C ).

 

 
(FONSECA, Martha Reis Marques da, Química Geral, São Paulo: Ed. FTD, 2007, pg. 330.) 
 
 

O carbeto de cálcio 2(CaC ),  também denominado de carbureto ou acetileto de cálcio, é um sólido duro que reage com a 

água para produção do gás acetileno 2 2(C H ).  A reação que se processa é representada pela seguinte equação não 

balanceada: 2 2 2 2 2CaC H O C H Ca(OH)    

 
Com relação a esta reação, seus reagentes e produtos, são feitas as seguintes afirmativas: 
 
I. O carbeto de cálcio é um composto iônico. 

II. A nomenclatura oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) para o acetileno 2 2(C H )  é etino. 

III. O 2Ca(OH)  é classificado como uma base de Arrhenius e tem nomenclatura de hidróxido de cálcio. 

IV. A soma dos coeficientes da equação corretamente balanceada é 5.  

V. Todos os reagentes e produtos são classificados como substâncias simples. 
 

Dado: número atômico (Z) H 1; O 8; Ca 20; C 6.     

 



 

 

Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I, II e V.    
b) II, III e IV.     
c) I, II, III e IV.     
d) II, III, IV e V.     
e) I, II, IV e V.    
  
03.  Sobre o composto químico cloreto de sódio, ilustrado a seguir, assinale a única afirmativa CORRETA.  

 

Dados: Números atômicos: Na 11; C 17.   

 

  
a) A união dos elementos para formar o sal de cozinha confere ao produto características próprias que são diferentes das 
propriedades originais dos seus reagentes.     
b) O cloreto de sódio sólido é constituído por cátions de sódio e ânions de cloreto, ambos bivalentes, formando retículos 
cristalinos iônicos.     
c) É um composto caracterizado por ser um bom condutor de eletricidade quando dissolvido em água ou em seu estado 
sólido normal.     
d) Apresenta baixos pontos de fusão e de ebulição decorrentes da fraca intensidade de suas ligações, que rompem em 
temperatura ligeiramente superior a do ambiente.     
e) Os íons são formados quando elétrons são transferidos de átomos de alta eletronegatividade para átomos de alta 
eletropositividade, nessa ordem.     
 



 

 

 
 
 

24/09 Funções inorgânicas: óxidos 

01.    

 
 
A figura, reproduzida acima, sinaliza a importância de não deixarmos o mosquito que transmite a dengue, a chinkungunya e 
a zika vírus se proliferar. Para tanto, uma das medidas recomendadas é o uso da água sanitária em águas paradas. Dados 

de massa atômica: O 16 u;  C 35,5 u;  Na 23 u.  

 
Sobre a água sanitária, responda ao que se pede. 
 
a) Demonstre a fórmula representacional e a fórmula de Lewis do componente ativo da água sanitária. 
b) Apresente o nome químico e a massa molar do componente ativo da água sanitária. 

c) Calcule a concentração em mol L  do componente ativo numa solução, considerando-se que uma amostra de 5,00 mL  

de água sanitária contém 150 mg  desse componente.  

  
02.   Observe o aparelho esquematizado a seguir: 
 



 

 

 
 
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a substância que, quando adicionada em quantidade adequada à água, 

poderia provocar um brilho muito intenso na lâmpada.  

a) AgC .     

b) 4CaSO .     

c) 3NaNO .     

d) FeS.     

  
03. Coloque os seguintes ácidos em ordem decrescente de acidez: ácido fluoroacético, ácido metanossulfônico, ácido 
tricloroacético, ácido trifluoroacético e ácido trifluorometanossulfônico.  
  

ENSINO RELIGIOSO 
5ª FEIRA 

(19:20 AS 19:45) 
PROF. MARCIANO 

SILVA 

03/09 
Introdução às Tradições 
Religiosas de Matriz Africana. 

Pesquisa 

1. Quais são as expressões da Religiosidade de Matriz Africana que existem na sua comunidade, cidade ou estado? 
Registre. 

  

10/09  Pesquisa 



 

 

 
Tradições Religiosas Afro-
Brasileiras: Visão Geral. 

 

As tradições religiosas de matriz africana, também chamadas de religiões afro-brasileiras, abrangem os vários grupos 
religiosos nascidos das tradições culturais e religiosas trazidas da África; ainda na época da escravidão.  
 
1. Quais são as principais tradições religiosas brasileiras de matriz africana? 
 
 

17/09 

 
 
 
Principais Tradições Religiosas 
Afro-Brasileiras: Candomblé. 

Pesquisa 
 

O Candomblé é uma religião Monoteísta. Os “Orixás” são forças da natureza mediadoras do Ser Supremo (Olorum ou 
Olodumaré). No Brasil, a maior parte dos templos de candomblé reconhece em torno de 20 “Orixás” diferentes; cada qual 
associado a um aspecto do mundo natural ou humano. 
 
1. Pesquise, e registre abaixo, o nome dos principais “Orixás” cultuados no Candomblé.  
 
 

24/09 

 
 
 
 
 
Principais Tradições Religiosas 
Afro-Brasileiras: Umbanda 

A Umbanda é uma religião brasileira de matriz africana. O Brasil é um dos países do mundo onde há maior sincretismo 
religioso; principalmente envolvendo elemento da religiosidade africana e do Cristianismo. A razão desse sincretismo é 
histórica: uma das formas encontradas pelos africanos escravizados para preservar sua religiosidade foi associar os “Santos 
Católicos” a seus “Orixás”; como disfarce para realização de seus cultos. 
 
1. Preencha o quadro abaixo com o correspondente “Orixá” do “Santo Católico”. 
 

SANTO CATÓLICO ORIXÁ 

Nossa Senhora da Conceição  

Santa Bárbara  

São Jerônimo e São João  

São Jorge  

São Sebastião   

 
 

FILOSOFIA 
5ª FEIRA 

(19:55 AS 20:20) 
PROF. MAC DOWELL 

03/09 
 
O que é Democracia. 

01.Explique os direitos civis, políticos e sociais. 
 
02.Explique a origem e o desenvolvimento do termo democracia. 

 

10/09 A democracia na Grécia antiga. 

01.Explique a democracia grega. 
 
02.Explique a diferença entre isonomia e isegoria. 

 

17/09 
Expressões históricas da 
democracia. 

01.Explique as expressões históricas da democracia. 
 



 

 

 

24/09 Teoria democrática moderna. 

01.Explique o estado de natureza em Hobbe. 
 
02.Como surge o estado, para Thomas Hobbes? 
 
03.Explique o poder político e o estado em John Locke. 
 

SOCIOLOGIA 
5º FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 

03/09 Organização e controle social 

01.Qual o conceito de controle social para a sociologia? 

02. A educação é uma prática social que ocorre em todas as instâncias da sociedade humana, portanto, constitutiva e 

constituinte das relações sociais. O Estado na sua relação com a sociedade concebe e implementa políticas públicas de 

educação que visam garantir a manutenção e reprodução de um determinado projeto de sociedade. Nos marcos do 

capitalismo-liberal, NÃO é finalidade da educação escolar: 

a) Reproduzir a sociedade e manter a divisão social. 

b) Conscientizar os indivíduos, tendo como horizonte a formação de sujeitos críticos, autônomos e emancipados. 

c) Promover a democracia representativa com controle do poder econômico. 

d) Garantir força de trabalho capacitada para o crescimento econômico. 

 

 

10/09 
Classes e desigualdades 
sociais 

ENEM 2014 

Parecer CNE/CP n° 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afor-Brasileira e Africana. 

 

Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no 

sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, 

posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos 

indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em que 

todos igualmente tenham seus direitos garantidos. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br Acesso em: 21 nov. 2013 (adaptado) 

 

01.A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a: 

http://www.semesp.org.br/


 

 

 
a) Práticas de valorização identitária. 
b) Medidas de compensação econômica. 
c) Dispositivo de liberdade de expressão. 
d) Estratégias de qualificação profissional. 
e) Instrumentos de modernização jurídica. 
 
 

17/09 
Comunidade, sociedade e 
estado 

01.O conceito correto de Estado está explicitado na alternativa: 
a) É uma forma de organização com poder supremo e cargos distribuídos por poderes, que são limitados por normas 
específicas. 
b) Forma-se através da organização de um grupo de pessoas, cidadãos, que tem o poder de mandar em um território, de 
acordo com a lei. 
c) Consiste em uma habilidade de determinado grupo fazer valer seus próprios interesses ou as próprias preocupações, 
mesmo diante de resistências. 
d) É uma instituição sobre a qual se exerce a soberania através da organização de um grupo de pessoas que têm status 
social similar, segundo critérios diversos, especialmente, o econômico. 
e) Existe onde há um mecanismo de governo controlando determinado território, com autoridade legitimada e capacidade de 
uso da força militar para sua implementação política. 
 
 

24/09 Instituições e controle social 
01.Quais as características de uma instituição social? 

 

FÍSICA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. CAIO BRENO 

 

04/09 Os Princípios da Dinâmica 

01. Identifique, entre as afirmativas, o dispositivo que pode ser utilizado para medir a intensidade de uma força, como o: 

a) Decibelímetro 
b) Manômetro 
c) Termômetro 
d) Dinamômetro 
e) Amperímetro 
  
02. A principal diferença entre as forças de contato e as forças de campo é, basicamente, que enquanto uma necessita de 
um contato físico entre os corpos que estão interagindo – Força de contato - a outra não necessita – Força de campo. Cite 
exemplos de forças, classificando-as entre forças de campo e forças de contato. 
 

11/09 As Leis de Newton 
01. Observe a tirinha abaixo: 
 



 

 

 
           

Analisando a tirinha, assinale a alternativa que representa a lei de Newton expressa no último quadro: 
a) Princípio Fundamental da Dinâmica. 
b) 2º Lei de Newton. 
c) Princípio da Inércia. 
d) 3º Lei de Newton. 
e) Princípio da Ação e Reação. 
  
02. No tratado “Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”, publicado em 1687, Newton formulou as famosas Leis de 
Movimento. Elas são válidas para qualquer observador situado em um referencial inercial. Com base nas Leis de Movimento 
de Newton e nos seus conhecimentos, associe cada situação cotidiana com a sua respectiva Lei de Newton. 
a) A força de atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra é igual, em intensidade, a força que a Terra exerce sobre 
o Sol, contudo possuem sentidos opostos. Esta situação representa a __________________________________________ 
b) Quando um ônibus em movimento freia, repentinamente, os passageiros são arremessados para a frente. Esta situação 
representa a ____________________________________ 
c) Um corpo de massa 𝑚 tem sua velocidade alterada, gerando uma aceleração �⃗� constante, devido a ação de uma força 

resultante �⃗�𝑅 diferente de zero. Esta situação representa a ________________________________________ 
 

 

18/09 Aplicações das Leis de Newton 01. Leia a tira a seguir: 



 

 

 
A balança está equivocada em relação à indicação que deve dar ao peso do sanduíche. Na tira apresentada, a indicação 
correta para o peso do sanduíche deveria ser: 
 
Dado: �⃗⃗⃗� = 10 m/s². 

 
a) 2000 N 
b) 200 N 
c) 2 N 
d) 2 kg 
e) 20 g 
  
 

02. Um bloco de madeira desloca-se sobre uma superfície horizontal, com velocidade constante, na direção e sentido da 
seta, puxado por uma pessoa, conforme a figura abaixo. 

 



 

 

A força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco pode ser representada para: 
a) Esquerda; 
b) Direta; 
c) Cima; 
d) Baixo; 
e) Diagonal. 
 
 

25/09 Aplicações das Leis de Newton 

01. O bloco da figura a seguir está em movimento em uma superfície horizontal sem atrito, em virtude da aplicação de uma 

força �⃗� paralela à superfície. A aceleração do objeto é 

 
a) 20,0 m/s² 
b) 28,0 m/s² 
c) 30,0 m/s² 
d) 32,0 m/s² 
e) 36,0 m/s² 
  

02. Por que, de acordo com a Terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço? 

a) Porque as leis de Newton são válidas somente na Terra. 
b) Por conta da gravidade zero do espaço. 
c) No espaço, não existe ar para ser empurrado pela hélice, logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela 
Terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. 
d) No espaço, somente é válida a lei da Inércia. 
e) No espaço, somente é válida a segunda lei de Newton. 
 



 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. LAURYANA 

QUEIROZ 
 

04/09 
Capoeira: é dança, luta, esporte 
ou ginastica? 
 

01. Sobre a capoeira, é correto afirmar:  
a) Dança desenvolvida na África também conhecida por street-dance.  
b) Luta desenvolvida no Brasil através das tradições dos povos africanos.  
c) Trata-se exclusivamente de uma dança.  
d) É uma luta criada pelo povo asiático. 
 
02.Assinale a alternativa correta que indica os instrumentos da capoeira: 
a) Agogô, violão e piano. 
b) Berimbau, corneta e pandeiro.  
c) Flauta, atabaque e reco-reco.  
d) Berimbau, pandeiro e atabaque. 
 
03.Sobre a capoeira, podemos considerar: 
I-A história da capoeira começa no séc. XVI, época em que o Brasil era colônia de Portugal.  

II- A capoeira é uma luta desenvolvida pelos escravos no Brasil e possui raízes culturais Africanas. 

III- No início, a capoeira foi disfarçada de dança, porque os senhores de engenho proibiam qualquer tipo de luta.  

IV- Assim como o karate, a capoeira foi introduzida no Brasil pelos imigrantes japoneses.  

V- No período colonial, os senhores de engenho patrocinavam e promoviam grandes eventos para difundir a capoeira.  

a) Os itens I, II e II estão corretos  
b) Apenas o item V está correto.  
c) Os itens IV e V estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos 
 
 
 

11/09 Setembro Amarelo 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 

 
Diante do crescente índice de suicídio no Brasil, com pelo menos 30 casos registrados por dia, abraçar a causa de 

valorização da vida torna-se cada vez mais relevante. Segundo especialistas, o suicídio já é considerado a quarta maior 
causa de morte no país. No mês de setembro, o trabalho de prevenção e ajuda aos que precisam são intensificados, com a 
campanha Setembro Amarelo, movimento mundial incentivado pela Associação Internacional para Prevenção do Suicídio 
(IASP) que tem como objetivo a defesa da vida. A escola é um espaço privilegiado para se debater a temática, quebrando 
assim, o silêncio que ronda a questão, levando em consideração a singularidade de cada nível de ensino. 



 

 

 
Escreva uma mensagem, grave um vídeo e compartilhe sua mensagem para o professor e seus colegas com o objetivo de 
abraçar a causa e promover um ambiente mais saudável, incentivando a prática do amor, da valorização da vida, do respeito 
e da autoestima no enfretamento das problemáticas existenciais. Fale sua opinião sobre a relação Exercícios físicos e saúde 
mental para promoção do bem estar mental e físico. Use a criatividade para apoiar a causa #todospelavida com cartazes, 
pinturas, músicas.  

 

18/09 
A dança: Lazer ou Trabalho? 
 

01.O movimento Hip-Hop associa manifestações culturais como música, grafite e dança de rua, questões sociais como 
racismo, livre expressão e maior representatividade política dos movimentos sociais presumidamente menos favorecidos. 
São elementos do Hip-Hop:  
a) As roupas, a expressão corporal, as gírias e as tatuagens 
b) O grafiteiro, o MC, o b-boy ou b-girl e o rap.  
c) O microfone, o palco, o aparelho de som e o boné.  
d) As gangues, as drogas, os delitos e crimes. 
 

25/09 
Consciência corporal e estilo de 
vida saudável 
 

 
01. A necessidade por cumprir prazos cada vez menores seja no trabalho, na escola, ou na rotina doméstica tem 
ocasionado uma diminuição do período de organização das tarefas diárias, entre elas, o momento das refeições. 
Sabendo que é importante para nossa saúde manter uma dieta equilibrada, podemos afirmar que: 
 
a) Uma alimentação saudável ajuda a prevenir doenças.  
b) Uma alimentação saudável não é importante para o bom funcionamento do corpo. 



 

 

c) O excesso na alimentação não acarretará sobrepeso.  
d) Não existe relação entre doenças e obesidade. 
 
02. Foi realizada uma pesquisa com os alunos do 6º ao 9º ano das escolas municipais de São Sebastião, onde foi verificado 
o peso e altura dos alunos, os mesmos responderam a um questionário sobre hábitos alimentares e atividade física. O 
resultado dessa pesquisa aponta para alguns dados preocupantes, pois em cada 10 alunos, dois estão acima do peso ou 
obesos. Outro fato curioso é que em cada 10 alunos, quase quatro passa 5 horas ou mais em frente a um computador, TV 
ou vídeo game. Com base no texto, analise os itens e responda.  
 
I - A prática regular de atividade física associada a uma alimentação equilibrada, são fatores determinantes para uma boa 
saúde.  
II- Os alunos que passam 5 horas ou mais em frente ao computador, TV ou vídeo game, se não se preocuparem com a 
alimentação e a atividade física, poderão ter problemas com sobrepeso ou obesidade  
III- Uma vida saudável requer disciplina, é possível dividir o tempo com divertimento como TV, computador e vídeo game 
com atividades esportivas. 
IV- Existem doenças como diabetes e pressão alta que estão associadas ao sedentarismo e a obesidade.  
V- As aulas de Educação Física não têm nenhuma relação com os cuidados com o corpo para uma vida saudável.  
 
a) Os itens I, II, III e IV estão corretos.  
b) Todos os itens estão errados  
c) Apenas o item V está correto  
d) Os itens I, II e V estão corretos. 
 

HISTÓRIA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. KEURELENE 

SANTOS 
 

04/09 Brasil Colonial (ciclo do ouro)  

01.Leia o trecho abaixo. 

"Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, 

havendo entretanto os interstícios ocupados pelo trabalho livre ou semi-livre."  

(Souza, Laura de M. Desclassificados do Ouro: pobreza mineira no século XVIII. 3 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990, p.68) 

Com base neste trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil Colônia, é correto afirmar que:  

a) Devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver 

exclusivamente do comércio de ouro. 

b) Em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo 

com relativo conforto nas fazendas. 

c) Perseguidos pela Igreja e pela Coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas da mendicância e da caridade 

pública. 



 

 

d) Sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à "faiscagem" e à 

agricultura de subsistência. 

e) Em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, 

obtendo confortáveis condições de vida.  

 

02.Entre os objetivos dos monarcas portugueses na colonização do Brasil, se destacaram: expandir as fronteiras territoriais 

e encontrar metais preciosos. A esse propósito, analise as seguintes proposições: 

1.A ocupação de quase todo o litoral brasileiro estava esboçada nos dois primeiros séculos da colonização portuguesa. 
2.No século XVIII, através do Maranhão, os portugueses percorreram o Amazonas, rechaçando esporádicos 
estabelecimentos de espanhóis e infiltrações francesas. 
3. A colônia de Sacramento era periodicamente alvo de ataque dos espanhóis de Buenos Aires, enquanto se consolidava o 
povoamento do Rio Grande do Sul. 
4. A configuração do território brasileiro, tal como hoje se verifica foi, em linhas gerais, definida pelo Tratado de Madri no 
século XVII. 
5. Os limites do território do Brasil obedeceram sempre ao estabelecido no Tratado de Tordesilhas, quando se fixaram os 
domínios portugueses e espanhóis na América. 
 
ESTÃO CORRETAS APENAS: 
a)1, 4 e 5 
b)1, 2 e 5 
c)2, 4 e 5 
d)1, 2 e 3 
e)2, 3 e 4  

03. A atividade bandeirante marcou a atuação dos habitantes da Capitania de São Vicente entre os séculos XVI e XVIII. 

A esse respeito, assinale a alternativa correta.  

a) Buscando capturar o índio para utilizá-lo como mão-de-obra ou para descobrir minas de metais e pedras preciosas, o 

chamado bandeirismo apresador e o prospector foram importantes para a ampliação dos limites geográficos do Brasil 

colonial. 

b) As bandeiras eram empresas organizadas e mantidas pela Metrópole, com o objetivo de conquistar e povoar o interior da 

colônia, assim como garantir, efetivamente, a posse e o domínio do território. 

c) As chamadas bandeiras apresadoras tinham uma organização interna militarizada e eram compostas exclusivamente por 

homens brancos, chefiados por uma autoridade militar da Coroa. 

d) Derivado da bandeira de apresamento, o sertanismo de contrato era uma empresa particular, organizada com o objetivo 

de pesquisar indícios de riquezas minerais, especialmente nas regiões de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.  

 



 

 

11/09 
Colonização do território 
Piauiense 

01. Qual a origem do nome do nosso estado? 
02. Por que o Piauí foi colonizado pelo interior?  
 

18/09 Escravidão no Piauí Colonial 

Leia o texto abaixo: 

Mulher, negra e escravizada: Esperança Garcia, a primeira advogada do Piauí 
 
“Eu sou uma escrava de V.S.a administração de Capitão Antonio Vieira de Couto, casada. Desde que o Capitão lá foi 
administrar, que me tirou da Fazenda dos Algodões, aonde vivia com meu marido, para ser cozinheira de sua casa, onde 
nela passo tão mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho nem, sendo uma criança que lhe fez 
extrair sangue pela boca; em mim não poço explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado 
abaixo, peada, por misericórdia de Deus escapei. A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confessar a três anos. E 
uma criança minha e duas mais por batizar. Pelo que peço a V.S. pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha aos olhos 
em mim, ordenando ao Procurador que mande para a fazenda aonde ele me tirou para eu viver com meu marido e batizar 
minha filha. 
De V.Sa. sua escrava, Esperança Garcia” 
 
Sabemos pouco sobre como Esperança aprendeu a ler e escrever, se pôde retornar com o filho à terra onde vivia e 
reencontrar o marido, se batizou a filha, até quando viveu. Mas conhecer sua história de resistência no período colonial 
exige que enfrentemos nosso racismo, que apaga existência e lutas da população negra desde a invenção do Brasil. 
 
Qual a importância de conhecer e discutir sobre a escravidão no Piauí e Brasil? 

25/09 Brasil Colonial 

01."Descoberto o Novo Mundo e instaurado o processo de colonização, começou a se desenrolar o embate entre o Bem e o 

Mal." 

Laura de Mello e Souza. Inferno Atlântico. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 22-23. 

Na percepção de muitos colonizadores portugueses do Brasil, uma das armas mais importantes utilizadas nesse "embate 

entre o Bem e o Mal" era a: 
a) Retomada de padrões religiosos da Antiguidade. 
b) Defesa do princípio do Iivre arbítrio. 
c) Aceitação da diversidade de crenças. 
d) Catequização das populações nativas. 
e) Busca da racionalidade e do espírito científico. 
 
02.Em carta ao rei D. Manuel, Pero Vaz de Caminha narrou os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses no 

Brasil: "Quando eles vieram, o capitão estava com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Um deles fitou o colar do 

Capitão, e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que 

havia ouro na terra. Outro viu umas contas de rosário, brancas, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o 

colar do Capitão, como se dissesse que dariam ouro por aquilo. lsto nós tomávamos nesse sentido, por assim o desejarmos! 

Mas se ele queria dizer que levaria as contas e o colar, isto nós não queríamos entender, porque não havíamos de dar-lhe." 

http://www.justificando.com/2017/08/08/mulher-negra-e-escravizada-esperanca-garcia-primeira-advogada-do-piaui/


 

 

(Adaptado de Leonardo Arroyo, A carta de Pero Vaz de Caminha. São Paulo: Melhoramentos; Rio de Janeiro: INL, 1971, p. 

72-74.) 

 

Esse trecho da carta de Caminha nos permite concluir que o contato entre as culturas indígena e europeia foi: 
a) Favorecido pelo interesse que ambas as partes demonstravam em realizar transações comerciais: os indígenas se 

integrariam ao sistema de colonização, abastecendo as feitorias, voltadas ao comércio do pau-brasil, e se miscigenando 

com os colonizadores. 

b) Guiado pelo interesse dos descobridores em explorar a nova terra, principalmente por meio da extração de riquezas, 

interesse que se colocava acima da compreensão da cultura dos indígenas, que seria quase dizimada junto com essa 

população.  

c) Facilitado pela dociIidade dos indígenas, que se associaram aos descobridores na exploração da nova terra, viabilizando 

um sistema colonial cuja base era a escravização dos povos nativos, o que levaria à destruição da sua cultura. 

d) Marcado pela necessidade dos colonizadores de obterem matéria-prima para suas indústrias e ampliarem o mercado 

consumidor para sua produção industrial, o que levou à busca por colônias e à integração cultural das populações nativas. 

 

 
 

 


