
 

 

SÉRIE: EJA VII ETAPA 

TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 

BIMESTRE: 3º BIMESTRE 

PERÍODO: 01/09 A 30/09/2020 

DISCIPLINA/DIA 

HORÁRIO/PROFESSOR 
DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

LITERATURA 

2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 18:55) 

PROFª. LUIZ ROMERO 

07/09 FERIADO  

14/09 

Segunda Geração do 

Modernismo (1930-1945) ï 

Poesia: 

¶ Jorge de Lima 

¶ Murilo Mendes 

¶ Mário Quintana. 

¶ Manoel de Barros. 

 

Leia as estrofes a seguir e responda à questão proposta. 
 
Essa negra Fulô! 
 
Ora, se deu que chegou  

(isso já faz muito tempo) 

No banguê dum meu avô 

Uma negra bonitinha 

Chamada negra fulô 
[ . . . ] 
Ó Fulô? Ó Fulô ? 
Cadê, cadê teu Sinhô  
Que nosso Senhor me mandou? 
Ah! Foi você que roubou, 
Foi você, negra Fulô 
 

 
01. As estrofes são do poema ñEssa negra ful¹ò, de Jorge de Lima, 

poeta brasileiro do Segundo Momento do Modernismo (1930-1945). 

O poema traz como tema uma das questões fundamentais na 

formação do povo brasileiro: 

 
a) A mestiçagem. 
b) O latifúndio. 
c) A questão agrária. 
d) A bandidagem. 
e) O cangaço. 
 
Leia a estrofe a seguir e responda à questão proposta. 
 
ñMinha terra tem macieiras da Calif·rnia 
Onde cantam gaturamos de Veneza 
Os poetas da minha terra 
São pretos que vivem em torres de ametista, 
Os sargentos do exército são monistas, cubistas, 
Os fil·sofos s«o polacos vendendo a presta»es!ò 
 
02. O autor da estrofe acima, por meio da paródia e do 
aproveitamento temático, e também da intertextualidade, apresenta 
uma visão modernista sobre a terra natal. O texto é da autoria de: 
 
a) Gonçalves Dias. 
b) Oswald de Andrade. 
c) Carlos Drummond de Andrade 
d) Cecília Meireles. 
e) Murilo Mendes. 

 
03. (ENEM ï Adaptada). Leia o texto ñPequenos tormentos da vidaò 

que consta do livro Sapato florido (1948), do poeta gaúcho Mário 

Quintana e, a seguir, responda à questão proposta. 



 

     De cada lado da sala de aula, pelas janelas alta, o azul convida os 

meninos, as nuvens desenrolam-se, lentas, como quem vai 

inventando preguiçosamente uma história sem fim... Sem fim é a aula; 

e nada acontece, nada... Bocejos e moscas. Se ao menos, pensa 

Margarida, se ao menos um avião entrasse por uma janela e saísse 

pela outra! 

 Na cena retratada no texto, o sentimento do tédio: 

a) provoca que os meninos fiquem contando histórias e esperando a 

hora do intervalo. 

b) leva os alunos a simularem bocejos, em protesto contra a 

monotonia da aula. 

c) acaba estimulando a fantasia, criando a expectativa de algum 

imprevisto mágico. 

d) prevalece de modo absoluto, impedindo até mesmo a distração ou 

o exercício do pensamento. 

e) decorre da morosidade da aula, em contraste com o movimento 

acelerado das nuvens e das moscas. 

Leia os pequenos textos do livro Tratado Geral das Grandezas 

do Ínfimo (2001), de Manoel de Barros e, a seguir, responda à 

questão proposta. 

Ao lado de uma lata 
de uma pedra 
estou conforme. 

        *** 
Com fios de orvalho 
aranhas tecem  
a madrugada. 

       *** 
Já me dei ao desfrute 
de ser ao mesmo tempo 
pedra e sapo. 
 

04. Ao estabelecer relações com a natureza, o eu lírico expressa 

a) a necessidade que o artista tem de fugir aos grandes temas. 
b) severa manifestação de aproveitar os restos da natureza morta. 
c) a voz de um guia para a descoberta das coisas fugidias. 
d) a opção pela aparente insignificância das coisas da natureza. 
e) o desejo de ser parte da natureza conjugada à vida urbana. 

21/09 
A Segunda Geração do 

Modernismo (1930-1945) 

Assistam a um destes filmes:  
 
Vidas secas - https://www.youtube.com/watch?v=m5fsDcFOdwQ  
 
Gabriela, Cravo e Canela -  
https://www.youtube.com/watch?v=EczLO36Ut3k  
 
Após assistirem, comentem e identifiquem o cenário de gravação do 
filme, buscando reconhecer seu contexto social e regional.  
 

28/09 

Romance Regionalista de 
30 (II) 

José Lins do Rego. 
Rachel de Queiroz. 

Érico Veríssimo. 
 

O romance urbano 
intimista de 30: 

Lúcio Cardoso e outros. 
 

Assista ao filme Menino de engenho 

https://www.youtube.com/watch?v=S4qJ6fM90DM 

 

Após assistir ao filme diga os principais pontos que chamou sua 

atenção sobre a história de um menino órfão que fica sobre os 

cuidados de seu avô em um engenho na Paraíba. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5fsDcFOdwQ
https://www.youtube.com/watch?v=EczLO36Ut3k


 

MATEMÁTICA 

2ª FEIRA 

(18:55 AS 19:45) 

PROF. RAPHAEL 

MARQUES 

07/09   

14/09 Espaço Amostral 

01.No lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade de se obter 

a face cara? 

 

21/09 Evento 
01.No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de se obter na 

face voltada para cima, um número de pontos menor que três? 

28/09 Combinação de Eventos 
01.No lançamento de duas moedas, qual e a probabilidade de se 

obter, nas faces voltadas para cima, pelo menos uma cara? 

LINGUA PORTUGUESA-

GRAMÁTICA 

2ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 

PROFª. FLÂVIA LÊDA 

07/09   

14/09 

Introdução à semântica e 
à estilística 

- Sinonímia, Antonímia, 
Hiperonímia, Hiponímia 

 
 

 
EMBORA SONETO 

 
Vivo meu porém 
No encontro do todavia 
Sou mas. 
Contudo 
Encho-me de ainda 
Na espera do quando 
Desando ou desbundo. 
Viver é apesar 
Amar é a despeito 
Ser é não obstante. 
Destarte 
Sou outrossim 
Ilusão, sem embargo 
Malgrado senão. 
 
Paulo Alberto M. Monteiro de Barros [Artur da Távola]. Calentura. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986: 17. 

 
1.Na construção do texto, percebe-se o emprego recorrente de certos 
conectivos com valor semântico de oposição. Essas escolhas 
linguísticas revelam a intenção do eu lírico de 
 
a) Mostrar a coerência textual como elemento extralinguístico. 
b) Interagir verbalmente no sentido de atingir a perfeição. 
c) Expressar a necessidade de superação em meio à instabilidade. 
d) Apresentar a complexidade da língua esgotada no âmbito 
sintático. 
e) Isolar a natureza semântica dos conectivos em detrimento da 
gramatical. 
 
02. 
 

 



 

Fonte: Disponível em: 

http://dzetta.com.br/info/index.php/2011/menos-sal-mais-saude. 

Acesso em: 31 jul. 2014. 

Entre os voc§bulos ñmenosò e ñmaisò, observa-se a relação semântica 
(sentido) de 
 
a) Sinonímia. 
b) Antonímia. 
c) Polissemia. 
d) Homonímia. 
e) Ambiguidade. 
 

03.Os sin¹nimos de ñignoranteò, ñinicianteò, ñsensatezò, ñconfirmarò 
são, respectivamente: 
 
a) Incipiente, insipiente, descrição, retificar. 
b) Incipiente, insipiente, discrição, ratificar. 
c) Insipiente, incipiente, descrição, ratificar. 
d) Insipiente, incipiente, discrição, ratificar. 
e) Incipiente, insipiente, descrição, ratificar. 
 
 
04.Completam adequadamente os espaos desta ora«o ñO éé do 
prefeito foi é.. ontem.ò os termos 
 
a) Mandado ï caçado. 
b) Mandato ï cassado. 
c) Mandato ï caçado. 
d) Mandado ï casçado. 
e) Mandado ï cassado. 
 

 

21/09 
Homonímia e paronímia- 

Polissemia e homonímia 

01.Algumas anedotas exploram recursos estilísticos, mais 
precisamente o emprego de palavras homônimas, para enfatizar de 
forma contundente o humor. Assim sendo, leia e identifique tal 
recurso presente no exemplo a seguir: 
 
Um candidato a juiz de direito, na prova, ao redigir uma sentença, 
escreveu o seguinte: 
ñIsto posto, pao a decidir...ò 
Passo com paço não passa! E não passou no exame.    
 

02. Ao considerarmos que o discurso presente nas tiras humorísticas 
tem por finalidade retratar uma crítica ligada aos fatos sociais, recorra 
aos seus conhecimentos sobre as relações de significado 
estabelecidas entre as palavras, relacionando-as com base no 
referido diálogo, o qual retrata a modalidade citada.  
- Pai, qual é a diferença entre infração e inflação? 
- Bem, infração é quando alguém sabe que cometeu um erro e... 
É punido! 
- E inflação? 
- Bem, aí é quando ninguém sabe quem cometeu um erro e... 
Todos são punidos! 

 
a) A explicação proferida pelo pai em resposta ao questionamento do 

filho está correta? 

b) Qual a crítica implícita no discurso retratado? 

 
 

03. 

http://dzetta.com.br/info/index.php/2011/menos-sal-mais-saude


 

 
QUINO, Toda Mafalda. Martins Editora, 2ª ed. 2010. 

A tirinha tece uma crítica sobre a influência da televisão. Para reforçar 

os efeitos de humor, o autor, nas duas situações em que a palavra 

veículo é empregada (1º e 2º quadros, respectivamente), explora o 

recurso da 

a) Personificação. 

b) Polissemia. 

c) Paronímia. 

d) Homonímia irregular. 

e) Sinonímia. 

 

28/09 

Ambiguidade e duplo 
sentido ï Sentido 

Denotativo e Sentido 
Conotativo 

 
 

 
 

 



 

BROWNE, Dick; BROWNE, Chris. O melhor de Hagar, o Horrível. 

vol. 5. Porto Alegre: L&PM POCKET, 2009. p. 23. 
 
01.Para realçar os efeitos de humor da tirinha, o quadrinista valeu-se, 
especialmente, do seguinte recurso expressivo: 
 
a) Metáfora. 

b) Apóstrofe. 

c) Duplo sentido. 

d) Ambiguidade. 

e) Pleonasmo. 

 
02. 
 

 
 

Jornal O Popular, p. M7, 09 mar. 2017.  

 
Há entre a tirinha de Maurício de Sousa e a conhecida narrativa do 
Éden, da tradição judaico-cristã, uma relação  
 
A) Coesiva.  
B) Paradoxal.  
C) Hiperbólica.  
D) Pleonástica. 
E) Intertextual.  
 
 
03. 
 
Briga no beco 

 
Encontrei meu marido às três horas da tarde 
com uma loura oxidada. 
Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados. 
Ataquei-os por trás com mãos e palavras 
que nunca suspeitei conhecesse. 
Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei, 
gritei meu urro, a torrente de impropérios. 
Ajuntou gente, escureceu o sol,  
a poeira adensou como cortina. 
Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, 
sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea ofendida, 
uivava. (...) 
 

PRADO, Adélia. Bagagem (1976). 

 



 

No fragmento poético que constitui o texto, de autoria de Adélia 
Prado, na construção da mensagem, foram empregados alguns 
recursos expressivos, mas, dentre aqueles a seguir apresentados, 
um deles torna-se incoerente quando da utilização da 
 
a) Repetição enfática, com a finalidade realçar a cena. 
b) Enumeração, objetivando dar sequência a uma cena. 
c) Conotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido 
figurado. 
d) Ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, com 
intenção de crítica.  
e) Coordenação, processo estabelecido com a finalidade de 
emprestar dinamismo às ações. 
 
04. 
 

 
 

LEITE, W. Disponível em: 
http://aprendamorfossintaxe.blogspot.com.br/. Acesso em 6 nov. 

2017. 
 
O efeito de humor decorre de(o/a) 
 
a) A professora e os alunos serem desafinados. 
b) Pergunta despropositada feita pelo aluno. 
c) Visível falta de interesse dos alunos pela canção ensinada. 
d) Falta de senso da professora ao não saber responder a pergunta 
feita a ela. 
e) Emprego acidental do pronome oblíquo a (2° balão), que gerou a 

ambiguidade. 
 

FÍSICA 

3ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 

PROF. FRANKLIN 

RINALDO 

01/09 Resistencia Elétrica 

01. Aplica-se uma ddp de 100 V a um resistor ôhmico de resistência 

elétrica 20  . Que intensidade de corrente elétrica o percorre? 
 

02. Quando a um resistor ôhmico se aplica a tensão de 100 V, mede-
se uma corrente i1 = 5,0 A. Que tensão devemos aplicar-lhe para 
termos uma corrente i2 = 20 A? 
 

08/09 Resistência Elétrica 

01. (PUC-RJ) Considere duas lâmpadas, A e B, idênticas a não ser 
pelo fato de que o filamento de B é mais grosso que o filamento de A. 
Se cada uma estiver sujeita a uma ddp de 110 volts: 
 
a) A será a mais brilhante, pois tem a maior resistência. 
b) B será a mais brilhante, pois tem a maior resistência. 
c) A será a mais brilhante, pois tem a menor resistência. 
d) B será a mais brilhante, pois tem a menor resistência. 
e) ambas terão o mesmo brilho. 
  
02. (Uneb-BA) Um resistor ôhmico, quando submetido a uma ddp de 
40 V, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 A. 
Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 A, a ddp, em volts, 
nos seus terminais, será: 

http://aprendamorfossintaxe.blogspot.com.br/


 

 
a) 8 
b) 12 
c) 16 
d) 20 
e) 30 
 

15/09 

 

 

Associação de resistores 

em série 

 

01. Determine a resistência equivalente das associações de 
resistores abaixo, cujos terminais são A e B: 
 

 
 
02. Quatro resistores estão ligados em série como mostra a figura. 

 
Calcule a resistência equivalente entre os extremos A e B da 
associação. 
 
 

22/09 

 

 

Associação de resistores 

em paralelo 

 

 

01. Na associação da figura temos quatro resistores associados em 

paralelo. Determinemos a resistência equivalente da associação 

cujos terminais são A e B. 

 
02. Considere o circuito da figura. 



 

 
a) Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. 

b) Calcule a intensidade da corrente elétrica em cada resistor, bem 

como a intensidade total da corrente fornecida pelo gerador. 

 

 

29/09 

 

Associação mista de 

resistores 

01. Considere a associação de resistores da figura. Observe em R1 

não está em série com R2 nem com R3. No entanto, R2 está em 

paralelo com R3. Esse tipo de associação chama-se mista. Determine 

a resistência equivalente entre A e B. 

 
  
02. No circuito esquematizado, determine a resistência equivalente 

entre os pontos A e B. 

 
 
 

ARTE 

3ª FEIRA 

(19:20 ÀS 19:45) 

PROF. ADEILDO SILVA 

01/09 Origens do Teatro 

01.A tradição cultural do teatro veio de que país? 

a) Espanha 

b) Itália 

c) Grécia 

d) França 

 



 

02.A palavra teatro tem origem grega theatron, que significa: 

a) Arte de encenar 

b) Texto interpretado 

c) Encenação 

d) Local onde se vê 

 

03.A tragédia surgiu de uma poesia chamada: 

 

a) Ditirambo 

b) Cauvinista 

c) Prepunha 

d) Causolel 

 

08/09 Teatro Grego 

01. (UPE) "A tragédia apresentava quase sempre um episódio 

tomado à lenda heroica que os gregos haviam herdado de sua era 

épica. Seus personagens são heróis descendentes dos deuses e, por 

vezes, os próprios deuses" (Lloyd-Jones, H. A Tragédia Grega in O 

Mundo Grego. Zahar. 1965. p.96). 

Com relação ao teatro grego, pode-se também afirmar que: 

a) as tragédias escritas por Sófocles são bastante semelhantes às 

escritas por Ésquilo, com grande densidade social, pois viveram na 

mesma época, no auge da democracia grega. 

b) Prometeu Acorrentado foi a tragédia mais importante que Ésquilo 

escreveu, baseada nas disputas entre Aquiles e Zeus. 

c) Zeus nunca teve suas tramas anunciadas nas tragédias, pois 

representava o deus supremo, merecendo respeito. 

d) a tragédia grega, uma forma de drama desenvolvido no 

Peloponeso, teve em Ésquilo um grande representante que escreveu 

cerca de 800 peças; 

e) a tragédia grega não teve a força dramática do teatro moderno, 

pouco importando na construção da arte dramática contemporânea. 

 

02. (UFAC) A cidade-estado de Atenas é considerada a precursora 

do teatro, que tem sua origem relacionada às encenações de mitos, 

cantos, danças, entre outros, apresentadas em praça pública, com a 

utilização de máscaras. Um dos gêneros teatrais, também surgido 

nesse contexto, foi a comédia que, sinteticamente, tinha o objetivo de: 

a) criticar governantes, problemas sociais, costumes e hábitos. 

b) ridicularizar a igreja e o clero. 

c) caricaturar as relações familiares e as políticas da nação. 

d) ridicularizar os governantes, os tradicionais pais de família e o alto 

clero. 

e) encenar com obscenidade as regras de convivência social e as leis 

da nação. 

 

03. (UESPI) É notável o destaque do teatro grego na Antiguidade 

Clássica. As suas comédias e as suas tragédias eram bem vistas pelo 

público e: 

a) restringiam-se a abordar os dramas dos deuses gregos, sobretudo 

suas aventuras amorosas e bélicas. 



 

b) encenavam momentos da história dos gregos, exaltando a 

invulnerabilidades dos seus mitos. 

c) procuravam discutir problemas existenciais dos seres humanos e 

suas dificuldades para superáïlos. 

d) se restringiam a narrar a vida urbana, destacando seus problemas 

com os governos autoritários. 

e) tinham forte relação com a religião, mas desprezavam as crises 

sentimentais dos humanos. 

 

15/09 Teatro Romano 

01. A política do império em Roma sobre o povo era mantê-lo saciado 

e entretido. O teatro romano com suas variadas atrações foi muito 

importante na consolidação dessa política que era chamada pelos 

governantes de: 

a) Domus Aurea 

b) Anfiteatrum Flavium 

c) Veritas Romana 

d) Pannis et Circencis 

e) Senatus Populis Quae Romanus 

 

02. Dentre as arenas destinadas às apresentações teatrais e outras 

festas estava a que mais representa os romanos na história e que 

ainda se encontra (pelo menos em parte) de pé. Oficialmente 

aclamado como Anfiteatro de Flávio foi, por causa de sua enorme 

estrutura apelidado de: 

a) Arena máxima 

b) Coliseum 

c) Domus Aurea 

d) Domus Maxima 

e) Panteon 

 

3. É típica atividade desenvolvida nos anfiteatros romanos além de 

representação de peças e caça a animais: 

a) Luta de gladiadores 

b) Uso para as eleições   

c) Contagem do povo para o censo 

d) Luta entre os centuriões 

Montagem de hospitais de campanha 

22/09 Teatro Português 

01. Foi o primeiro autor a usar o gênero dramático em Portugal 

a) João Vicente 

b) Gil Almeida 

c) Jorge Matamouros 

d) Gil Vicente 

e) Antônio Gouveia 

 

02. A obra ñO mon·logo do Vaqueiroò considerado o in²cio do teatro 

Vicentino também é conhecida como: 

a) Auto da compadecida 

b) Auto da Glória 

c) Auto da visitação 



 

d) Auto da barca do inferno 

e) Auto dos Viajantes 

 

03. A maior parte das peças Vicentinas tem teor: 

a) Dramático 

b) Satírico 

c) Político 

d) Onírico 

Platônic 

29/09 
Teatro Brasileiro e 

Piauiense 

01. No Brasil, o teatro tem suas primeiras atividades: 

a) No trabalho dos padres jesuítas com a catequização dos índios no 

século XVI 

b) Com o crescimento das cidades no século XVII 

c) Com a criação do teatro municipal do Rio de Janeiro na década de 

1910 

d) Com as peças conhecidas com Autos no século XV 

e) Com os teatro de arena na década de 60, no Rio de Janeiro 

 

02. Um dos nomes que mais se destacaram no início do teatro 

brasileiro, no século XVI, foi o do: 

a) Imperador D. Pedro II 

b) Imperador D. Pedro I 

c) Padre José de Anchieta 

d) Imperatriz Teresa Cristina 

e) Presidente Getúlio Vargas 

 

03. É um dos principais destaques do teatro piauiense 

a) Edna Epitácio 

b) Carmem Carvalho 

c) Elenice Nogueira 

d) Gláucia de Castro 

e) Etelvina Rodrigues 

 

GEOGRAFIA 

3ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 

PROF. MARCELO LIMA 

01/09 Climatologia 

01. [ 191529 ]. (G1 - cps 2020)  ñNo Brasil, o Vale do rio S«o Francisco 
é o único lugar que produz uva até três vezes ao ano. 
As parreiras são divididas em grandes áreas. Enquanto em uma parte 
elas estão prontas para a colheita, na outra a fase é de poda e, logo 
ao lado, as uvas ainda estão começando a aparecer. Esse não é o 
milagre da multiplicação. É o milagre da irrigação. Controlando a 
§gua, ® poss²vel controlar todo o ciclo de vida da parreira.ò 
 
https://tinyurl.com/3893ebn> Acesso em: 01.10.2019. Adaptado. 
 
 
A localização geográfica do cenário descrito no texto situa-se na 
região  
a) Sul do Brasil e sofre a influência do clima semiárido.    
b) Sul do Brasil e sofre a influência do clima subtropical.    
c) Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima semiárido.    
d) Nordeste do Brasil e sofre a influência do clima subtropical.    
e) Centro-Oeste do Brasil e sofre a influência do clima tropical de 
altitude.    



 

 
 
 
02. [ 185855 ]. (Ueg 2019)  Leia o texto a seguir.  
 
Valores anormais de um estado climático médio observado ao longo 
do tempo s«o comumente chamados de óeventos extremosô. Esses 
eventos ocorrem em escalas temporais que variam de horas, dias e 
até mesmo milênios [...]. Dependendo das vulnerabilidades 
existentes, esses eventos podem impactar seriamente os sistemas 
humanos atingidos, ocasionando um desastre natural. Dessa forma, 
a ocorrência de desastres suscita e expõe a vulnerabilidade das 
populações, alterando o funcionamento das sociedades e o bem-
estar social.  
 

Extremos climáticos e desastres naturais. Osvaldo Luiz Leal de 
Moraes e José Antônio Marengo Orsini. Revista Opiniões. 

Disponível em: 
https://florestal.revistaopinioes.com.br/revista/detalhes/9-extremos-

climaticos-e-desastres-naturais/>. Acesso em: 14 mar. 2019.  
 
 
Conforme o texto, há eventos extremos correlacionados com o tempo 
e com o clima. São exemplos de eventos extremos ligados ao tempo:  
  
a) Extremos de chuvas e enchentes que ocorrem com frequência 
cada vez maior durante alguns dias de verão em grandes cidades 
como São Paulo e Rio de Janeiro.     
b) Tendências positivas na frequência de noites e dias quentes e 
tendências negativas na frequência de noites e dias frios, 
consistentes com um cenário de aquecimento global.     
c) Aumento na intensidade de episódios e frequência de dias com 
chuva intensa num período de mais de três décadas.     
d) Aumento da intensidade dos raios solares observados na 
superfície terrestre devido à redução da camada de ozônio.     
e) Aumento dos índices de evapotranspiração, contribuindo 
significativamente para aumentar as temperaturas e a quantidade de 
chuvas no verão em áreas urbanas.     
 
 
03. [ 185950 ]. (G1 - ifpe 2019) professor de geografia explica por que 
áreas altas são mais frias  
 
Professor compara Recife, três metros de altitude, a cidades do 
interior. Pernambuco tem região de brejo, onde altitude chega a 960 
metros  
 
Disponível em: < http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/2012>. 
Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado).  
 

 
A partir da leitura do texto, assinale o item que apresenta a explicação 
CORRETA do professor sobre o fenômeno geográfico de áreas altas 
apresentarem temperaturas mais frias.   
a) Quanto maior a latitude de um lugar, maior será a temperatura, pois 

a pressão atmosférica diminui e o ar se torna rarefeito.     

b) Quanto maior a altitude de um lugar, menor será a temperatura, 

pois a pressão atmosférica diminui e o ar se torna rarefeito.     

c) Quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura, pois 

a pressão atmosférica aumenta e o ar se torna denso.     



 

d) Quanto menor a latitude de um lugar, menor será a temperatura, 

pois a pressão atmosférica aumenta e o ar se torna rarefeito.     

e) Quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura, pois 

a pressão atmosférica diminui e o ar se torna pesado.     

 
 
04. [ 193527 ]. (Ufms 2019)  O clima é o nome que se dá às condições 
atmosféricas que costumam ocorrer num determinado lugar. Para 
conhecer o clima de uma região, é necessário estudar as variações 
do tempo atmosférico da área durante vários anos seguidos, 

normalmente 30 anos. O Brasil apresenta a seguinte diversidade de 

climas: 
 

 
 
Assinale a alternativa correspondente aos itens 1 e 2 posicionados no 
mapa.  
a) (1) clima tropical; (2) clima subtropical.    
b) (1) clima equatorial; (2) clima tropical.    
c) (1) clima tropical; (2) clima equatorial.    
d) (1) clima equatorial; (2) clima subtropical.    
e) (1) clima subtropical; (2) clima tropical.    
 
  
05. [ 184224 ]. (Upf 2019)  Analise os dois climogramas que seguem 
e, pelas informações que eles apresentam e pelos seus 
conhecimentos sobre o tema, identifique a classificação climática e a 
cidade onde ocorrem.  
 



 

 
 

 
 

a)  1) Equatorial úmido / Belém  2) Subtropical úmido / 
Curitiba  

b)  1) Equatorial / Goiânia  2) Subtropical / Porto Alegre  

c)  1) Tropical de altitude / 
Salvador  

2) Semiárido / Juazeiro  

d)  1) Temperado / Santos  2) Equatorial Úmido / 
Manaus  

e)  1) Litoral Úmido / Maceió  2) Tropical Árido / Cuiabá  

  
 
 

 
 



 

08/09 Climatologia II 

01. [ 184948 ]. (G1 - cftmg 2019)  Embora aí seja verão, pode haver 
noites frias no navio. Aqui na floresta, como é de seu conhecimento, 
faz calor o ano inteiro. E chove muito. Por isso, traga também a 
gabardine. O guarda-chuva o senhor pode deixar em casa, pois os 
tenho aos montes. Não preciso dizer-lhe que aqui não se usam as 
mesmas roupas que aí. 
 

STIGGER, Veronica. Opisanie świata. São Paulo: Cosac Naify, 

2013. p. 10. 
 
O clima da região na qual se encontra o narrador do texto acima é o  
a) Tropical.     
b) Semiárido.     
c) Equatorial.    
d) Subtropical.     
 
02 [ 177858 ]. (G1 - utfpr 2018)  ñNova frente fria trar§ chuva e frio 
para as regiões produtoras do MS, PR, SC e RS neste fim de semana; 
as temperaturas podem atingir os menores ²ndices do anoò. Essa 
manchete do dia 24 de maio de 2017, comum nos sites de previsão 
do tempo, trata de um fenômeno típico do inverno brasileiro e que 
afeta principalmente o Centro Sul. 
 
Assinale a alternativa que explica corretamente esse processo 
meteorológico.  
a) É o encontro da massa Equatorial atlântica e da massa Tropical 

continental, que produz chuvas convectivas.    

b) As barreiras orográficas da serra do Mar direcionam as massas 

úmidas dos polos, produzindo as chuvas de relevo.    

c) O frio é causado pela massa Polar, de origem patagônica. Depois 

de sua passagem o tempo fica úmido e ameno.    

d) Envolve a chegada de uma massa de ar polar, que se encontra 

com o ar mais quente, produzindo chuvas frontais.    

e) São chuvas causadas pela Zona de Convergência do Equador e 

pelo encontro dos ventos alísios na região Sul.    

 

 
 
 03 [ 175327 ]. (Fuvest 2018)   



 

 
 
O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencentes à zona 
intertropical. As massas de ar que atuam em território brasileiro 
possuem influências oceânicas e continentais. Sobre as 
características dessas massas de ar, é correto afirmar:  
 
a) W representa a Massa Equatorial Atlântica de ar quente e úmido, 
responsável pela grande umidade na Amazônia.    
b) Y indica a Massa Polar Atlântica, que se desloca a partir do sul em 
direção ao norte do território brasileiro e tem como característica a 
presença de ar frio, podendo atingir a região Centro-Oeste no inverno.    
c) Z indica a Massa Tropical Continental, que tem como característica 
a presença de ar quente e úmido, ocasionando alagamentos no 
Centro-Oeste no inverno.    
d) X indica a Massa Equatorial Continental de ar quente e seco, que 
atua no nordeste do litoral brasileiro.    
e) V representa a Massa Temperada Atlântica de ar frio e seco, que 
atua no sul do litoral brasileiro.    
 
 
04 [ 178222 ]. (Ufrgs 2018)  Observe a figura e leia o texto abaixo. 
 



 

 
 
Entre agosto e setembro de 2017, a Nasa reportou as consequências 
da passagem do furacão Harvey, em Houston, a quarta cidade mais 
populosa dos EUA, quando milhares de pessoas foram resgatadas 
das enchentes devido ao volume de precipitação ocorrido. Dias 
depois, o furacão Irma foi registrado como o de maior intensidade no 
Atlântico, quando atingiu áreas como Flórida e ilhas da América 
Central, gerando grandes repercussões socioeconômicas. 
 
Sobre essas ocorrências na região, é correto afirmar que os furacões 
estão relacionados a  
a) Ciclones tropicais.     
b) Ciclones extratropicais.    
c) Monções.    
d) Margens tectônicas ativas junto ao Golfo do México.    
e) Ciclones extratropicais formados nas águas aquecidas do Golfo do 
México.    
 
 
05 [ 171348 ]. (G1 - cps 2017)  O futebol faz parte do cotidiano de 
grande parte dos brasileiros. É um dos assuntos nas rodas de 
conversa nos mais variados locais, além de ser um grande 
divertimento para quem vai aos estádios para assistir às partidas. 
 
Um torneio de futebol importante é a Copa Libertadores da América, 
da qual participam equipes de quase todos os países da América do 
Sul. 
 
Uma das preocupações das equipes brasileiras participantes da Copa 
é jogar na cidade de La Paz, na Bolívia. 
 
Essa preocupação existe, pois essa cidade está situada  

a) A mais de 3.000 metros de altitude, na Cordilheira do Himalaia, o 

que provoca temperaturas abaixo de 0 C,̄  podendo trazer 

consequências para os atletas.    

b) A mais de 3.000 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, o 

que torna o ar mais rarefeito, dificultando a prática esportiva.    
c) Ao nível do mar, nas margens do oceano Pacífico, ficando exposta 
às grandes ondas e a maresia provocadas pela corrente marítima de 
Humboldt.    
d) Ao nível do mar, nas margens do oceano Atlântico, tornando-se, 
portanto, suscetível a terremotos constantes.    
e) Ao nível do mar, nas margens do Caribe que, no verão, é assolada 
por tornados e furacões devastadores.   



 

 

15/09 Estrutura da Terra 

01. (G1 - ifce 2019)  (C04H19)  A Geomorfologia estuda o relevo do 

planeta e suas transformações através da ação dos agentes internos 

e externos. É correto afirmar-se que : 

  

a) Os agentes internos do relevo promovem destruições sobre a 
crosta terrestre, provocando rebaixamento de suas formas e 
aplainando o mesmo.     
b) Os agentes externos do relevo, através da erosão, promovem o 
surgimento das grandes formas, como a Cordilheira dos Andes.     
c) Os agentes internos do relevo são o tectonismo, o vulcanismo e os 
abalos sísmicos, enquanto os agentes externos são, por exemplo, a 
chuva, o vento, as águas correntes.     
d) Os agentes internos e externos do relevo atuam da mesma forma 
em todos os locais da crosta terrestre.     
e) A Geomorfologia consegue apresentar dados exatos, sendo 
possível apontar dia e hora da ocorrência de um terremoto.    
 
02. (Espcex (Aman) 2020)  (C04H19)  A figura a seguir representa as 
placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. O movimento 
dessas placas está indicado por setas. Na figura estão plotados 
alguns pontos geográficos (de I a V). 
 

 
 
Considerando as consequências advindas da deriva dos continentes 
(dinâmica tectônica) e a localização geográfica dos pontos I a V, 
assinale a afirmativa correta.  
 
a) O ponto I se refere à falha de San Andres e é resultado do 
movimento entre as placas convergentes de Nazca e a Norte-
americana.    
b) O ponto II se refere à Cordilheira dos Andes e é resultado do 
movimento entre as placas conservativas do Pacífico e a Sul-
americana.     
c) O ponto III se refere à Dorsal Mesoatlântica e é resultado do 
movimento entre as placas divergentes Africana e a Sul-americana.     
d) O ponto IV se refere à fossa abissal do Atlântico Norte e é resultado 
do movimento entre as placas convergentes de Norte-americana e a 
Europeia.     
e) O ponto V se refere ao Himalaia e é resultado do movimento entre 
as placas divergentes Arábica e Indiana.     
 
  
03.(Fatec 2019)  (C04H19)  Centenas de pessoas morreram e 
milhares tiveram suas casas e propriedades destruídas depois da 



 

ocorrência de um terremoto que ocorreu na ilha indonésia de 
Sulawesi em 28 de setembro de 2018. 
 
O fenômeno relatado ocorre com certa frequência na Indonésia, pois 
esse país se localiza: 
  
a) Em uma área formada por dobramentos modernos, originária de 

um processo colisional entre duas placas tectônicas, a Eurasiana e a 

Africana, no Oceano Pacífico.    

b) No Círculo de Fogo do Oceano Pacífico, área formada no fundo do 

oceano por uma grande série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas.    

c) Entre duas placas com bordas transformantes, responsáveis pelos 

constantes processos epirogenéticos existentes no Oceano Índico.    

d) Na extensão de uma linha de falha tectônica localizada no oceano 

Índico, com formação de estruturas falhadas de Graben e Horst.    

e) Sobre a Dorsal Meso-Oceânica, cadeia montanhosa formada por 

sucessivas erupções vulcânicas, no Oceano Atlântico.    

 
04. (G1 - ifce 2019)  (C04H19)  Leia o texto abaixo.  
 
Evidências na planície costeira do Ceará  
 
Na planície costeira cearense foram encontradas evidências dos dois 
últimos níveis mais altos do mar. As características geológicas, 
geomorfológicas, sedimentológicas, topográficas e paleontológicas 
foram estudadas por Meireles (2012) no sentido de fornecerem, num 
contexto regional, sua evolução paleogeográfica e paleoclimática. 
Dentre os principais indicadores geomorfológicos de um nível do mar 
diferente do atual, constam: terraços marinhos, eolianitos, antigos 
corais, conchas, paleomangue, plataforma de abrasão, lagunas de 
dunas, rochas de praia (beachrocks) e falésias mortas.  

 
MEIRELES, A.J.de Andrade. Geomorfologia Costeira: funções 

ambientais e sociais. Fortaleza: Edições UFC, 2012.  
 
 
O litoral cearense apresenta grande dimensão e diversas paisagens 
que se dispõem no entorno da costa. Sobre essas paisagens, 
também consideradas por Meireles (2012) como indicadores 
geomorfológicos, é correto afirmar-se que: 
   
a) A restinga é um espaço geográfico formado sempre por depósitos 

arenosos paralelos à linha da costa, de forma geralmente alongada, 

produzido por processos de erosão, onde se encontram diferentes 

comunidades que recebem influência marinha, podendo ter cobertura 

vegetal em mosaico.     

b) As dunas são morros formados por grãos de areia mantidos 

agrupados através da ação do vento ou da água. Elas possuem um 

lado maior que sofre erosão (sotavento) e um lado menor e mais 

íngreme (barlavento), onde ocorre a deposição do material erodido.     

c) Os recifes no Brasil, em sua maioria, são de arenito consolidado 

pelo carbonato de cálcio produzido da dissolução de rochas.     

d) O manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição 

entre os ambientes terrestre e marinho. Característico de regiões 

equatoriais, está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies 

vegetais típicas, as quais se associam a outros componentes 

vegetais e animais.     



 

e) A falésia, arriba ou costa alta, é um acidente geográfico constituído 

por uma encosta íngreme ou vertical e escarpada que encontra-se 

permanentemente sob a ação erosiva do mar.     

 

 

05. (Ufrgs 2019)  (C04H19)  Assinale a afirmação correta sobre o 
relevo da superfície terrestre e sua constante transformação.  
 
a) O relevo terrestre é o resultado da ação de tectonismo, chuva, 

vento, cursos d'água, mares, geleira, sem envolver a ação antrópica.     

b) A ação do agente de erosão fluvial é considerada predominante 

em ambientes de climas com elevado regime de precipitação e gera 

formas de relevo chamadas fiordes.     

c) A ação do vento em ambientes desérticos e costeiros promove um 

processo deposicional contínuo e a ausência de processos erosivos.     

d) O intemperismo químico das rochas é responsável pelo processo 

progressivo de dissolução e pela ação da chuva e dos cursos d'água.     

e) As planícies envolvem elevações superiores a 200 metros e são 

diferenciadas das depressões, as quais estão relacionadas a 

prolongados processos de erosão em sua gênese.    

 

22/09   

29/09 Formas de Relevo 

01. ñA eros«o ® t«o antiga quanto a hist·ria da humanidade. H§ 2500 

anos, na China, as ladeiras já eram terraceadas. Nas Filipinas ou nos 

Andes os terraços são comuns. Os incas os conheciam tanto como 

os sumérios da Mesopotâmia e os povos que habitavam o Saara, 

quando ainda era o 'celeiro do mundo'. Mas o terraço somente possui 

valor quando intacto e muito bem conservadoò. 

 
 

A função do terraceamento, no sentido de reduzir a erosão, é a 

atenuação dos efeitos de um agente exógeno do relevo, o que se 

resume: 

a) Na contenção do escoamento superficial das águas em áreas 

inclinadas. 

b) Na diminuição do impacto da queda das chuvas sobre o solo. 

c) Na potencialização do grau de coesão do relevo e das formações 

rochosas. 

d) No desmembramento do solo em sedimentos e barreiras 

sedimentares. 



 

e) No deslocamento das enxurradas pluviais para áreas irrigáveis. 

 

02. ñOs processos ex·genos s«o de grande complexidade e se 

revelam através do ataque às rochas pela ação mecânica do ar, da 

temperatura e principalmente pela ação físico-química da água em 

estado sólido, líquido e gasoso. A ação física e química dos agentes 

atmosféricos no processo de esculturação das formas do relevo é 

simultânea; entretanto, dependendo das características climáticas 

reinantes, pode ter maior ou menor atua«o uma ou outraò. 

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. 5ª ed. São Paulo: EdUSP, 2005. 

p.42. 

Considerando a relação entre o clima e os agentes exógenos 

mencionada pelo trecho acima, podemos afirmar corretamente que: 

a) Os processos erosivos são mais comuns em regiões de clima seco 

ou desértico. 

b) Em regiões subtropicais quentes e úmidas, a acumulação 

predomina sobre a erosão. 

c) Áreas com climas áridos registram intemperismos físicos causados 

pela ação térmica. 

d) Regiões polares não habitadas tendem a manter as formas 

externas livres de desgastes. 

e) Independente do tipo climático, os processos erosivos 

permanecem constantes. 

 

03. ñO C²rculo de Fogo do Pac²fico (ou Anel de Fogo) ® uma §rea 

formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos 

vulcânicos e fossas oceânicas, coincidindo com as extremidades de 

uma das maiores placas tectônicas do planeta. 

A região, de cerca de 40 mil km de extensão, tem formato de ferradura 

e circunda a bacia do Pacífico, abrangendo toda a costa do continente 

americano, além do Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas 

do Pac²fico Sul. (é) 

 

Alguns dos piores desastres naturais já registrados ocorreram em 

países localizados no Círculo de Fogo. Um deles foi o tsunami de 

dezembro de 2004, que matou 230 mil pessoas em 14 países no 

Oceano ĉndico, ap·s um tremor de magnitude 9,1ò. 

Último segundo, 12 mar. 2011. Adaptado. 

 

Considerando as informações acima apresentadas, podemos 

considerar que as atividades do Círculo de Fogo do Pacífico 

evidenciam: 

 

a) A rogenia ocasionada pelas células de convecção do magma. 

b) A maior presença de formações rochosas sedimentares. 

c) O dinamismo geomorfológico causado por ações epirogenéticas. 

d) O predomínio de atividades intempéricas de modelagem do relevo. 

e) A pressão das águas oceânicas sobre as formações rochosas. 

 

04. ñO maior terremoto j§ registrado em solo brasileiro ocorreu em 

Mato Grosso, há exatos 60 anos. O tremor de terra, de magnitude 6,2 

na escala Richter, foi na Serra do Tombador, região Norte do estado, 

a 100 km da cidade de Porto dos Gaúchos, no dia 31 de janeiro de 

1955. Apesar de ter sido considerado de forte impacto, o abalo não 



 

trouxe danos à escassa população que na época vivia nas 

proximidades do tremor. Se tivesse acontecido no centro de uma 

cidade como Cuiabá, por exemplo, o sismo poderia derrubar casas e 

pr®dios, entre outras consequ°nciasò. 

Holland, C. Portal G1, 31 jan. 2015. 

 

Os terremotos no Brasil são pouco comuns e costumam acontecer 

em grandes profundidades, causando menores prejuízos sociais, 

graças à estabilidade geológica do relevo do país. No entanto, a 

existência de eventuais tremores, a exemplo do ocorrido na Serra do 

Tombador, explica-se: 

 

a) Pela ação direta do tectonismo andino 

b) Pelo acúmulo de rochas sedimentares instáveis 

c) Pela existência de falhas geológicas 

d) Pela ação dos fatores externos de transformação do relevo 

e) Pelos impactos ambientais oriundos da mineração 

 

05. O solo é um componente terrestre essencial para os seres vivos 

e também para a realização das atividades econômicas, de forma a 

ser considerado um importante recurso natural. Em termos de 

composição geomorfológica, pode-se afirmar que os solos 

a) Constituem-se em ambientes de erosão e acúmulo de material 

sedimentar 

b) Consolidam-se a partir de fatores exógenos do relevo. 

c) São o ponto de partida para a formação de todas as rochas 

terrestres. 

d) Têm como característica a alteração mineralógica a partir da 

pressão do ar. 

e) Apresentam uma maior fertilidade quando livres de compostos 

orgânicos. 

MATEMÁTICA 

4ª FEIRA 

(18:30 AS 19:20) 

PROF. ALEXSANDRO 

KESLLER 

02/09 Matemática Financeira 

01. Um lojista oferece 5% de desconto ao cliente que pagar suas 

compras à vista. Para calcular o valor do desconto, o vendedor usa 

sua máquina calculadora do seguinte modo: 

 
Outro modo de calcular o valor com desconto seria multiplicar o 

preço total por: 

 

a) 0,05 

b) 0,5 

c) 0,95 

d) 1,05 

e) 1,5 

 

02. Uma mercadoria sofreu dois aumentos sucessivos: um de 10% 

em novembro e outro de 20% em dezembro. O aumento no 

bimestre foi de: 

 

a) 30 %    

b) 32 %    

c) 41 %    


