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GEOGRAFIA 

2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 

PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

05/10 Industrialização 

01. (Ufjf-pism 3 2020) Leia o texto abaixo e responda o que se pede. 

 

Investimento estrangeiro no Brasil caiu 12% em 2018 

21 de janeiro de 2019 

 

“O Investimento Estrangeiro Direto (IED) no Brasil caiu 12% em 2018, mostraram dados do Monitor de 

Tendências de Investimentos Globais, divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD). O fluxo de recursos no Brasil passou de US$ 68 bilhões, em 2017, para US$ 59 

bilhões no ano passado. Este montante ficou bem abaixo das expectativas de economistas do mercado, que 

previam que o país iria atrair US$ 75 bilhões no período. Com a queda, o Brasil passou da quarta para a nona 

colocação entre os principais destinos de IED no mundo”. 

 

Fonte: adaptado de http://g1.globo.com. Acesso em 15/07/2019. 

 

 

Com relação ao fato apresentado no fragmento acima, é CORRETO afirmar que:  

 

A) A queda do IED no Brasil acompanhou a redução do fluxo global de investimentos, ocasionada pela 

repatriação de ganhos estrangeiros das multinacionais norte-americanas, impactando a economia europeia. 

B) O recuo do IED no Brasil deve-se menos à criação de capitais fixos novos pelas multinacionais que à 

aquisição de ativos já existentes no país a partir dos anos 2000.    

C) Apesar da queda geral do IED no país, a aquisição de ativos rurais no Brasil por fundos de investimento 

estrangeiros – fenômeno conhecido como landgrabbing – cresce em ritmo acelerado.    

D) Uma das explicações para a redução do IED no país foi o crescimento dos investimentos brasileiros no 

exterior, o que expressa o fenômeno da ascensão das chamadas “multinacionais brasileiras”.    

E) Em razão da instabilidade política, as empresas multinacionais hoje preferem fazer seus investimentos em 

outros países da América do Sul considerados mais seguros, como Argentina, Uruguai e Chile.  



 

 

 

02. (Famema 2019)  A inclusão digital no Brasil ainda é um desafio: 51% da população brasileira não está incluída 

digitalmente. É preciso incentivar a inclusão digital como oportunidade de crescimento do conhecimento, de 

criação e exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as 

pessoas e outras tantas possibilidades. A grande dificuldade é compreender que a inclusão digital não é somente 

aumentar as vendas de computadores ou ensinar as pessoas a acessarem as redes sociais, mas também, adotar 

uma nova cultura de utilização dos computadores e da internet. 

 

(www.unama.br. Adaptado.) 

Um entrave para a inclusão digital no Brasil é a  

 

A) industrialização tardia.     

B) compreensão espacial.     

C) hierarquia urbana.     

D) desigualdade socioeconômica.     

E) obsolescência programada.    

  

03. (Espm 2019) Observe o mapa a seguir: 

 



 

 

 
 

A concentração no Centro-sul do fenômeno cartografado está relacionada a(ao):   

 

A) a proximidade das jazidas carboníferas.     

B) maior centro consumidor e oferta de mão de obra.     

C) produção de energia eólica.     

D) maior proximidade das centrais sindicais com a consequente articulação do operariado.     

E) presença da malha ferroviária, única região do país em que supera a rodoviária.     

 

12/10 
Feriado – Padroeira do 

Brasil 

 



 

 

19/10 

Espaço Piauiense: Meio 
Natural Piauiense e 
Seus 
Vários Componentes; 

01. Qual a localização geográfica do Piauí no contexto nacional?  
 
02. Quais das sub regiões do nordeste encontra-se o Piauí? 
 
03. O que são comunidades Quilombolas? 

26/10 

Espaço Piauiense: Meio 
Natural Piauiense e 
Seus 
Vários Componentes; 

01. Cite os municípios do Piauí com ocorrência de comunidades Quilombolas.  
 
02. Qual a extensão do litoral do Piauí? 
 
03. O que significa Amparo Legal para as comunidades quilombolas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA- 

REDAÇÃO 

2ª FEIRA 

(19:20 AS 19:45) 

PROFª. MARÍLIA VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge 

 

01. 

 
 



 

 

Para causar o humor no texto, seu produtor se utiliza de um jogo de sentidos no uso da expressão “PETRÓLEO 

REFINADO”. Um dos sentidos possíveis para a palavra destacada é petróleo 

 

A) estruturado. 

B) mal humorado. 

C) diversificado. 

D) bem educado. 

 

02. 

Disponível em: <http://zip.net/bkttDg>. Acesso em: 2 abr. 2014. 

 

Esse texto aborda  

 

A) a importância da madeira para o artesanato.  

B) a utilidade dos códigos de emergência.  

C) o acúmulo de lixo nas ruas da cidade.  

D) o problema do desmatamento. 

 

12/10 
Feriado – Padroeira do 

Brasil 

 

19/10 Charge 01. 



 

 

 Fonte:http://1.bp.blogspot.com/_t1zMfzMpdfs/S_KY_kWyomI/AAAAAAAAAoo/ 

73Iky9ZJDNQ/s1600/etica-e-moral.jpg (ultimo acesso em 01/11/2011)  

 

Observando a imagem e os valores éticos, conclui-se que  

 

A) se tem uma boa informação a respeito da ética.  

B) haja um meio de informar e ensinar sobre a ética.  

C) a ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, que ninguém saia prejudicado.  

D) ética é respeitada por maioria das pessoas 

 

02. 



 

 

 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_RQYZBIZTqvA/S_AOGGSJCjI/AAAAAAAAAko/3rTSXeHbA6U/s400/Professor.jpg (ultimo 

acesso em23/11/2011) 

 

Na imagem pode ser concluído que as salas de aula hoje em dia é 

 

A) superlotada, devido a má frequência de alunos. 

B) superlotada, devido a má frequência de professores. 

C) superlotada, devido a lotação de alunos por sala. 

D) superlotada, devido a lotação de professores por sala. 

 

26/10 Charge 01. 



 

 

 
 

A charge abaixo apresenta uma crítica em relação a 

A) a inversão do papel do homem na sociedade atual.  

B) a mulher que tem de trabalhar fora para se manter.  

C) os homens que se mostram dispostos a ajudarem em casa.  

D) a mulher que exerce um papel submisso ao homem.  

 

02. 

 



 

 

Ao analisar a charge, percebe-se que a resposta à pergunta realizada pelo repórter 

 

A) não foi a esperada pelo entrevistador. 

B) causou indignação no entrevistador. 

C) gerou uma discordância de opiniões. 

D) foi uma resposta já esperada pelo entrevistador. 

 

MATEMÁTICA 

2ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 

PROF. RAPHAEL 

MARQUÊS 

05/10 
Determinantes de uma 

matriz 

01. Dada a matriz  

 

𝐴 = (
1 3
2 4

) 

 

O determinante da matriz A é 

 

A) -1 

B) -2 

C) 0 

D) 1 

E) 2 

 

12/10 
Feriado – Padroeira do 

Brasil 

 

19/10 

Propriedade de 

Determinantes de uma 

matriz 

01. Dadas as matrizes A e B 

 

             𝐴 = (
1 3
2 4

)   𝐵 = (
−1 2
3 1

) 

 

 O determinante da matriz A.B é 

 

A) -1 

B) 6 

C) 10 

D) 14 



 

 

E) 15 

 

26/10 

Propriedade de 

Determinantes de uma 

matriz 

01. Dada a matriz A 

 

               𝐴 = (
−1 2
3 1

) 

 

 O determinante da matriz At é 

 

A) -1 

B) -6 

C) -7 

D) 10 

E) 14 

 

ARTE 

3ª FEIRA 

(18:30 AS 18:55) 

PROF. ADEILDO SILVA 

06/10 
Arte pré-colombiana; 

Astecas 

01. Região Dominada pelo Povo Asteca na América 

 

A) Atual França 

B) Atual Portugal 

C) Atual Canadá 

D) Atual México 

 

02. Principais construções dos Astecas 

 

A) Aquedutos 

B) Banhos públicos 

C) Templos em forma Piramidal 

D) Estradas 

 

03. Os antigos astecas faziam uso no seu artesanato, principalmente de: 

 

A) Palha 

B) Couro 



 

 

C) Ouro 

D) Pedra 

 

13/10 Incas 

01. Cidade Inca encontrada nos Andes e que está praticamente intacta 

A) Tenotiuatan 

B) Machu Pichu 

C) Calambria 

D) Vanuatu 

 

02. Os incas também eram conhecidos por fazer em seus templos 

A) Festas populares 

B) Recepção de estrangeiros 

C) Sacrifícios humanos 

D) Coleta de mantimentos 

 

03. As construções Incas tinham como característica 

A) O uso de pedra polida 

B) O uso de palhas na estrutura 

C) Não faziam moradias 

D) Só construíam estradas 

 

20/10 Maias 

01. Os maias, assim como outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem o sacrifício humano 

como uma prática muito marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa 

correta: 

A) Os maias realizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal, um importante centro religioso. 

B) Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes 

de cidades inimigas para que fossem sacrificados. 

C) As vítimas sacrificadas não passavam por nenhum tipo de violência e humilhação, sendo mortas com um 

golpe fulminante na cabeça. 

D) Os maias sacrificavam humanos para manter Inti, o deus sol, satisfeito. 

E) Todas as vítimas deveriam ser mortas pelo ajaw, sacerdote da religião maia. 

 

02. A respeito da organização política dos maias, selecione a alternativa correta: 



 

 

A) A capital do Império Maia era a cidade de Chichén Itzá. 

B) Os maias não possuíram um império centralizado, pois organizavam-se em cidades-estado. 

C) A maior autoridade dos maias era o rei, considerado uma manifestação de tonatiuh, o deus sol. 

D) Todos os impostos coletados pelos maias eram enviados para Chichén Itzá. 

E) A política entre os maias não tinha nenhum tipo de convergência com a religião. 

 

27/10 
Arte dos indígenas 

brasileiros 

01. Acerca da distinção nas sociedades indígenas entre artefato e arte, ou seja, entre objetos produzidos para 

serem usados e outros para serem somente contemplados, é correto afirmar que: 

A) não existe a figura do artista. 

B) há um compromisso com a invenção do novo. 

C) há independência entre as manifestações expressivas e a vida social. 

D) a figuração marca a relação entre as duas vertentes. 

E) a abstração é a principal característica. 

 

02. No universo indígena brasileiro, a fabricação de artefatos, grafismos e pinturas está relacionada 

simbolicamente à(a): 

A) visão do indígena sobre o homem branco. 

B) festas e rituais. 

C) subsistência dos diferentes povos da floresta. 

D) fabricação de corpos e pessoas. 

E) processos locais e artísticos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA- 

LITERATURA 

3ª FEIRA 

(18:55 AS 19:45) 

PROF. LUIZ ROMERO 

06/10 

Introdução aos estudos 

do Simbolismo: 

origens / características 

/ temas. 

Apresentar os 

principais poetas do 

Simbolismo no Brasil. 

01. (ENEM – Adaptada). Leia o soneto do volume Poesia completa, de Cruz e Sousa, e a seguir responda à 

questão proposta. 

 

Cárcere das almas 

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa 

Soluçando nas trevas, entre as grades 

Do calabouço olhando imensidades, 

Mares, estrelas, tardes, natureza. 

 

Tudo se veste de uma igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 



 

 

Sonha e, sonhando, as imortalidades 

Rasga no etéreo o Espaço da Pureza. 

 

Ó almas presas, mudas e fechadas 

Nas prisões colossais e abandonadas, 

Da dor no calabouço, atroz, funéreo! 

 

Nesses silêncios solitários, graves, 

Que chaveiro do Céu possui as chaves 

Para abrir-vos as portas do Mistério?! 

       

Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do Simbolismo encontrados no poema são 

A) a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta, de temas filosóficos. 

B) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. 

C) o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. 

D) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. 

E) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do 

cotidiano. 

 

02. Tomando por base a leitura do soneto simbolista de Cruz e Sousa, infere-se que predominam características: 

A) que manifestam uma interpretação lógica e material da vida. 

B) que manifestam uma representação da realidade e da sociedade. 

C) que utilizam elementos da natureza e organização racional. 

D) que manifestam preocupação com o espiritual e o místico. 

E) que se organizam com objetividade e o lógico racional. 

 

13/10 

Apresentação da poesia 

simbolista de Cruz e 

Sousa e Alphonsus de 

Guimaraens. 

 Textos para leitura e 

comentários. 

Leia o as estrofes a seguir e responda à questão proposta. 

 

Violões que choram... 

             

[. . .] 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 



 

 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 

 

Tudo nas cordas dos violões ecoa 

E vibra e se contorce no ar, convulso... 

Tudo na noite, tudo clama e voa 

Sob a febril agitação de um pulso. 

 

01. Cruz e Sousa é o autor desses versos, cujos elementos sensoriais –֪ sons, cores e odores – constituem 

estímulos para a imaginação do poeta simbolista, que, a partir deles, desenvolve associações de ideias bem 

particulares. Além de fortes sinestesias que outras características simbolistas estão presentes nessas duas 

estrofes? 

A) Racionalismo e objetividade. 

B) Musicalidade e intenção de sugerir. 

C) Racionalismo e liberdade modernista. 

D) Musicalidade e objetividade. 

E) Cientificismo e objetividade. 

 

Leia o as estrofes a seguir e responda à questão proposta. 

 

ISMÁLIA 

Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonha... 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar... 

[. . .] 

 



 

 

02. Em sua loucura, Ismália queria a lua do céu e a lua do mar. Considerando a dimensão simbólica do poema, 

o que pode representar esse desejo? 

A) De libertação pela morte porque a prisão da alma é a “torre”. 

B) Transcendência espiritual porque a alma quer a ficar na terra. 

C) A alma tem obsessão pela água do mar. 

D) O corpo sugere a ida para o céu e abandonar a torre. 

E) A alma é o impasse do corpo que quer ficar na torre. 

 

20/10 

Introdução ao Pre- 

Modernismo Brasileiro 

-Euclides da cunha em OS 

Sertões 

- A literatura regional e a 

literatura para crianças de 

Monteiro Lobato 

 

 

 

“O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. 

     A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o 

desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

    É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O 

andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados”. 

                                       (CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Martin Claret, 2016, p.133) 

 

01. A sentença – “O sertanejo é, antes de tudo, um forte” – expõe com clareza e elegância a tese do autor sobre 

um determinado tipo social brasileiro: 

A) o índio. 

B) o mestiço. 

C) o negro. 

D) o branco. 

E) o amarelo. 

 

02. Podemos entender a frase – “Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade!” – como: 

A) o autor preferindo o Jeca Tatu do romance. 

B) a desmistificação da tradição e a reinterpretação da realidade. 

C) o autor preferindo a realidade do homem dos subúrbios. 

D) para o autor a visão mais romântica é a que chama mais a atenção. 

E) o autor descarta a o Jeca Tatu da realidade. 

 

27/10 
A ficção de inovação e 
denúncia (urbana e 
suburbana) de Lima 

Leia a estrofe abaixo e a seguir responda à questão proposta. 

 

Eu, filho do carbono e do amoníaco,  



 

 

Barreto. 

 Apresentar o 
quixotismo de sua 
obra-prima. 

 
A poesia de ruptura e 
choque de Augusto 
dos Anjos. 

Textos e questões para 

resolução e 

compreensão de uma 

nova linguagem 

poética. 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênesis da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

01. A linguagem da estrofe (e por conseguinte do poema todo e grande parte da poesia de Augusto dos Anjos) 

surpreende e modifica uma tradição poética brasileira, em grande parte construída com base em 

sentimentalismo, delicadezas, sonhos e fantasias. De que área do conhecimento humano provém esses 

vocábulos? 

A) Provém da ciência, particularmente da Química. 

B) Provém da física, particularmente, Quântica. 

C) Tem origens na observação astronômica. 

D) Apresenta origens dos delírios do poeta. 

E) Tem origens na observação das estrelas. 

 

Leia o fragmento a seguir e responda à questão proposta. 

 

“A pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, 

nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. [. . .] E, bem pensando, mesmo na sua 

pureza, o que vinha ser a Pátria? Não teria levado toda a sua vida norteada por uma ilusão?” 

 

02. As reflexões acima são de um famoso personagem do escritor Lima Barreto: 

A) Policarpo Quaresma. 

B) Pica-pau Amarelo. 

C) Boneca Emília. 

D) Jeca Tatu. 

E) Antônio Conselheiro. 

 

MATEMÁTICA 

3ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 

PROF. ALEXSANDRO 

KESLLER 

06/10 
Geometria espacial- 

poliedros  

01. Entre os objetos abaixo, determine os que lembram figuras geométricas espaciais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

     FIGURA I        FIGURA II       FIGURA III        FIGURA IV                   FIGURA V 

 

 

02. Qual das figuras abaixo não é um poliedro? 

 

A) 

                   
 

 

 

 

 

B) 

 

 
                          

 

 

 C) 



 

 

                 
 D)           

             
 

E) 

 

     
 

 

03. Observe as caixas cúbicas empilhadas. 

 

              



 

 

      

  

A) Quantas já foram colocadas? 

B) Quantas faltam na segunda camada? E na terceira? 

C) Quantas caixas faltam ser colocadas para construir um bloco retangular de 5 camadas? 

 

04. Observe a figura abaixo, que representa um sólido geométrico espacial, e responda às questões. 

 

             
 

A) Na figura, há: 

• Quantas faces? 

• Quantas arestas? 

• Quantos vértices? 

• Quantos triângulos e quadriláteros? 

 

B) Qual é a figura que representa a base desse poliedro? 

 

05. A figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. 

 



 

 

 
 

O número de vértices deste poliedro é: 

A) 12  

B) 14  

C) 16  

D) 20  

E) 22 

 

06. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram 

entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. 

 



 

 

 
 

Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas?  

A) 10    

B) 12    

C) 14    

D) 15    

E) 16    

 

13/10 

Geometria espacial -

(prisma) 

(definição - cálculo da 

área e volume) 

 

01. A siderúrgica “Metal Nobre” produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça 

feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas 

na figura que segue. 

 



 

 

 
 

O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza  

A) massa.     

B) volume.     

C) superfície.    

D) capacidade.    

E) comprimento.    

 

02. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme Figura 1. A estrutura 

de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na Figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma 

estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. 

 

 
 

A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na Figura 2 é  



 

 

A) tetraedro.    

B) cubo.    

C) paralelepípedo.    

D) prisma quadrangular.    

E) prisma triangular.    

 

03. A soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 60 cm. A medida da superfície de uma de suas faces 

é igual a: 

A) 5 cm2  

B) 10 cm2  

C) 15 cm2  

D) 20 cm2  

E) 25 cm2  

 

04.  Uma caixa d’água tem, internamente, a forma de um paralelepípedo reto-retângulo com 3 m de comprimento, 

2 m de largura e 1 m de altura. Calcular a capacidade dessa caixa d’água em litros. 

 

               
 

20/10 

Geometria espacial -

(pirâmides) 

(definição - cálculo da 

área e volume) 

01. Uma pirâmide está inscrita num cubo, como mostra a figura abaixo. Sabendo-se que o volume do cubo é de 150 m3, 

então, o volume da pirâmide, em m3, é igual a:  

 



 

 

  

  

A) 60 

B) 50  

C) 40  

D) 30  

E) 20 

 

02. Em uma cidade pretende colocar no meio de uma praça um mastro com uma bandeira, que será apoiado sobre uma 

pirâmide de base quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura. 

 

  
 

Sabendo-se que a aresta da base da pirâmide terá 5 m e que a altura da pirâmide será de 6 m, o volume de concreto (em 

m3) necessário para a construção da pirâmide será  

 

A) 15.    



 

 

B) 25.    

C) 50.    

D) 60.    

E) 80. 

 

03. Uma pirâmide regular quadrangular de altura 6 cm e aresta da base 4 cm. 

 

 
 

O volume ocupado pela peça é igual a 

A) 27.   

B) 32.   

C) 48.   

D) 62.   

E) 90. 

 

27/10 

Geometria Espacial -

(Cilindro, Cone e 

Esfera) 

 (Definição - Cálculo da 

área e volume) 

 

01. Nove cubos de gelo, cada um com aresta igual a 3 cm, derretem dentro de um copo cilíndrico, inicialmente vazio. 

 



 

 

 
 

Após o gelo derreter completamente, o copo fica completamente cheio atingindo sua capacidade máxima de  

A) 186 ml.    

B) 243 ml.     

C) 300 ml.  

D) 350 ml.     

E) 490 ml. 

 

02. A taça abaixo tem o formato de um cone circular reto.   

 

 
 

A quantidade máxima de líquido, em ml, que ela pode comportar é de 

(Use: 3 )  



 

 

A) 180 ml  

B) 350 ml  

C) 500 ml  

D) 600 ml  

E) 750 ml 

 

03. Em uma lanchonete um casal decide dividir uma taça de milk-shake com as dimensões mostradas na figura. Sabe-se 

que a taça estava totalmente cheia e que eles beberam todo o conteúdo nela presente. (Usando: 3 ), 

 

 
 

 

O volume de milk-shake ingerido pelo casal foi de 

A) 180 ml  

B) 350 ml  

C) 500 ml  

D) 600 ml  

E) 750 ml 

 

04. A ideologia dominante também se manifesta por intermédio do acesso aos produtos do mercado, sobretudo daqueles 

caracterizados por tecnologias de ponta. O “Cubo Magnético” é um brinquedo constituído por 216 esferas iguais e 

imantadas. Supondo que cada esfera tenha raio igual a 1 cm. 



 

 

 
 

O volume total das esferas que constituem o “Cubo Magnético” em cm3 é igual a: 

A) 
3cm 288  

B) 
3cm 312  

C) 
3cm 402  

D) 
3cm 516  

E) 
3cm 600   

 

LINGUA PORTUGUESA-

GRAMÁTICA 

4ª FEIRA 

(18:30 AS 19:20) 

PROFª. BRUNO 

PIEROTE 

07/10 
Estudo sobre 

sinônimos e antônimos; 

01.  Assinale a única frase que se completa com a segunda forma entre parênteses: 

A) Os culpados __________ as leis. (infringiram / infligiram). 

B) O ___________ do senador termina no próximo ano. (mandado / mandato). 

C) Não saia, pois a chuva está ___________. (iminente / eminente). 

D) Ladrão foi apanhado em __________. (flagrante / fragrante). 

E) Os requintes de educação caracterizam um perfeito ___________. (cavalheiro / cavaleiro). 

 

Leia a tirinha e responda. 

 



 

 

 
 

02. Quando o personagem colocar a ideia de que “importa é o que você tem por dentro” ele faz uma referência 

a que? 

 

03. “Feio ou bonito” são classificados como Antônimos. Qual conceito podemos dar aos antônimos? 

 

Leia a tirinha. 

 

 
 

04. “Empresas privadas” e “somos privados de um transporte de qualidade” Qual seria o sentido real de cada 

uma destas formas? 



 

 

 

14/10 

Estudo sobre palavras 

homônimas e 

parônimas; 

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! 

 

01. A explicação proferida pelo pai em resposta ao questionamento do filho está correta? 

 

02. Qual a crítica implícita no discurso retratado? 

 

03.  Preencha as lacunas com um dos termos entre parênteses: 

A) O ________________ dos senadores é de oito anos. (mandado - mandato) 

B) Todos os _______________ haviam sido ocupados. (acentos - assentos) 

C) A próxima __________________ começará atrasada. (seção - sessão) 

D) O marido entrou vagarosamente e passou _______________ (despercebido - desapercebido) 

E) Após o bombardeio, o navio atingido ________________ (emergiu-imergiu) 

 

Leia a tirinha abaixo. 



 

 

 
 

04. Na tirinha percebemos que houve uma pequena confusão com o sentido da palavra “barbeiro”. Qual o sentido 

dado pela mãe e qual o sentido dado por Chico Bento? 

 

05. Complete as lacunas com a expressão correta (entre parênteses): “O _______ (cervo - servo) prendia-se 

nos arbustos, fugindo dos _______ (cartuchos - cartuxos) que pipocavam por toda a _______ (área - aria); 

A) cervo – cartuxos – área; 

B) servo – cartuchos – aria; 

C) cervo – cartuchos – área; 

D) servo – cartuchos – área; 

E) servo – cartuchos – aria. 

 

 

21/10 

Estudo sobre os 

pronomes 

interrogativos, 

exclamativos e 

relativos. 

Leia a charge a seguir e responda. 



 

 

 
 

01. O que podemos entender na ironia colocada na charge a seguir: 

 

Leia a tirinha a seguir e responda. 

 



 

 

 

 

02. A mãe tenta explicar para o filho o que é ato de vandalismo e depredação do patrimônio público fazendo 

uma comparação com o ato dos políticos. O que podemos entender sobre o ato dos políticos no poder público? 

 

Leia a tirinha e responda. 

 
 

03. Qual é função exercida no Pronome Interrogativo “QUEM”? 

 

 

04. Em “Quanto vale o jantar de um gato?” qual a informação está passando o Interrogativo destacado? 

 

05. Em "O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados", 

temos: 

A) dois pronomes possessivos e dois pronomes pessoais 

B) um pronome pessoal, um pronome possessivo e dois pronomes relativos 

C) dois pronomes pessoais e dois pronomes relativos 

D) um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome relativo e um pronome interrogativo 

E) dois pronomes possessivos e dois pronomes relativos. 

 

28/10 Feriado – Dia do  



 

 

Servidor Público 

BIOLOGIA 

4ª FEIRA 

(19:20 AS 20:20) 

PROF. TÉRCIO 

CÂMARA 

 

07/10 
Reino Metazoa 

01. As aranhas são exemplos de artrópodes, elas possuem um apêndice que serve para manusear a presa, 

como são chamados esses apêndices? 

A) Rádula e língua 

B) Pêlos e patas articuladas 

C) Esqueleto interno e exsoesqueleto 

D) Palpos e quelíceras 

E) Orgãos reprodutores e sistema digestivo 

 

02. Qual das carcterísticas abaixo pertence aos Artrópodes? 

A) Presença de asas 

B) Corpo Cilíndrico 

C) Patas Articuladas 

D) Corpo dividido em dois tagmas 

E) São todos marinhos 

 

03. Por que os artrópodes precisam fazer "mudas ou trocas" de exsoesqueleto em varios períodos de suas 

vidas? 

A) Porque o exoesqueleto não cresce junto com os animais, eles fazem essas trocas para continuarem 

crescendo. 

B) Porque o exoesqueleto fica desgastado então eles fazem trocas constantes 

C) Para que o exoesqueleto não apodreça durante o tempo 

D) Porque essas mudas fazem com que o animal não pegue doenças frequentemente 

E) Eles não fazem "mudas ou trocas" 

 

04. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas insetos comunitários (que trabalham em grupo)? 

A) Formigas e Pernilongos 

B) Abelhas e Cupins 

C) Formigas e Joaninhas 

D) Abelhas e Baratas 

E) Aranhas e Formigas 

 

14/10 Reino Metazoa 01. Assinale a alternativa que tenha alguns dos representantes dos equinodermos: 



 

 

A) Estrela-do-mar, pepino-do-mar e esponja-do-mar 

B) Lírio-do-mar, ouriço-do-mar e bolacha-da-praia 

C) Estrela- serpente, coral e anêmona-do-mar 

D) Anêmona-do-mar, Estrela-do-mar e pepino-do-mar 

E) Nenhuma das alternativas 

 

02. Uma das caracteristicas dos equinodermos é o endoesqueleto, o que isso significa? 

A) Esqueleto de ossos 

B) Esqueleto externo 

C) Esqueleto interno 

D) Esqueleto inexistente 

E) Nenhuma das alternativas 

 

03. O endoesqueleto é constituído de quê? 

A) Quitina e calcário 

B) Ossículos e quitina 

C) Epiderme e quitina 

D) Calcário e água 

E) Nenhuma das alternativas 

 

04. A Estrela-do-mar possui alto poder de regeneração. Quando ela perde um braço, o que é necessário para 

que ela forme uma nova estrela? 

A) Placa madrepórica 

B) Parte do disco central 

C) Canal pétreo 

D) Gônoda 

E) Nenhuma das alternativas 

 

21/10 Reino Metazoa 

01. Os animais invertebrados são animais que não possuem ___. Os animais ___ são aqueles que possuem 

crânio e vértebras. 

A) osso, invertebrado 

B) vértebras, vertebrados 

C) esqueleto, invertebrado 



 

 

D) cartilagem, ósseos 

E) quitina, cartilaginosos 

 

02. Dentre os animais abaixo, qual a alternativa em que aparece apenas animais invertebrados? 

A) formiga, sanguessuga, cavalo, aranha, carrapato, periquito 

B) tigre, cachorro, barata, macaco, escorpião, lesma 

C) polvo, leão, rato, caranguejo, borboleta, ema 

D) aranha, lombriga, ostra, tênias, minhoca, estrela-do-mar 

E) arara, urso, elefante, mosca, esponjas, boi 
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INGLÊS 

4ª FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 

PROF. LAWDO NATELL 

07/10 Simple future 

01. Identifique o tempo verbal presente na imagem. 

 

 
 

 

14/10 Pronouns 
 

01. Identifique e classifique os pronomes presentes na imagem. 



 

 

 
 

21/10 Text study 

01. Text 

 

What Is an Imperative Sentence? 

The imperative mood is one of the four main verb moods in the English language. The imperative mood indicates 

the state of commanding. Here’s an example of an imperative sentence: 

Sit down and eat your lunch. 

In this sentence, someone is giving a command. It can be easily distinguished from indicative sentences, which 

simply state that something has happened: 

He sat down and ate his lunch. 

 Disponível em: <https://www.grammarly.com>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

 

De acordo com o texto, assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO. 

(   ) O modo imperativo indica um comando. 

(   ) A frase no imperativo está no presente. 

(   ) O verbo no imperativo é sempre usado no passado. 

(   ) As sentenças indicativas são comandos. 
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QUIMICA 

5ª FEIRA 

(18:30 AS 19:20) 

01/10 

Concentrações de 
Soluções 

 Solubilidade; 
Concentração comum; 

1.   Uma amostra de água mineral da cidade de Araxá (MG) apresentou a concentração de íons Ca2+ igual a 
116mg L .  Considerando-se que o teor de cálcio na água é devido à presença do mineral bicarbonato de cálcio 



 

 

PROF. FELIPE ROSAL 

 

 

 

e que o total de íons bicarbonato nessa água decorre apenas deste composto, afirma-se que a quantidade em 

mol de 3HCO   em um litro desta água mineral é igual a  

A) 4,0 x 10–4.    
B) 8,0 x 10–4.    
C) 2,0 x 10–3.    
D) 4,0 x 10–3.    
E) 8,0 x 10–3.    
  
2.   O rótulo da embalagem de uma marca de leite integral comercializada na cidade de São Paulo apresenta a 
informação nutricional seguinte: 
 

1 copo (200mL)  contém 248mg de cálcio. 

 

A concentração de cálcio nesse leite integral, em mol L,  é 

Dado: Ca = 40.  

A) 
13,1 10 .     

B) 
23,1 10 .     

C) 
33,1 10 .     

D) 
28,2 10 .     

E) 
38,2 10 .     

  
3.   O ar seco é composto dos gases nitrogênio, oxigênio e argônio, além de outros componentes: 
 

Molécula Fórmula 
 

Massa Molar (g mol-1) 
 

 
ni/n (%) 

 

Nitrogênio N2 28 78 

Oxigênio O2 32 21 

Argônio Ar 40 1 
 
No entanto, as condições atmosféricas são determinadas pelas propriedades e composição da atmosfera. Um 
dos fatores que interferem diretamente nessa condição é a concentração de vapor d’água no ar, que é 
frequentemente expressa em termos de umidade relativa: 
 



 

 

2

2

PH O
U.R x100,

PºH O
 onde 2PHO é a pressão parcial de vapor de água no ar, e 2PºHOé a pressão de vapor 

em equilíbrio à mesma temperatura. Considerando apenas os principais componentes do ar seco, a uma pressão 

760 mmHg, em um dia em que temperatura é 298 K 2(PºHO 24mmHg)  e a pressão parcial do vapor de água 

no ar é 12,0 mmHg, os valores aproximados da umidade relativa do ar e a densidade do nitrogênio no ar seco 
em g/L serão, respectivamente, 
 
Dados: N= 14; R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1; R = 62,3 mmHg.L.mol-1.K-1.  
A) 12% e 0,16.    
B) 50% e 0,90.    
C) 20% e 1,19.    
D) 50% e 0,28.    

 

08/10 

Concentrações de 
Soluções 

 Título; 
Molaridade; 

1.   Nas últimas décadas, a indústria de alimentos tem se movimentado para obter novas técnicas de produção 
e manutenção de alimentos em conserva. O picles, por exemplo, pode ser produzido pela imersão do pepino em 
salmoura (ideal no preparo do picles: solução aquosa de sal de cozinha, 15%m/m). Considere a densidade da 
água: 1g/mL e 
A) explique quimicamente o que ocorre com o pepino após vários dias mergulhado na salmoura. 
B) explique o que ocorreria se o picles fosse deixado imerso, por alguns dias, em água destilada. 
C) responda: uma salmoura preparada com 100 g de sal de cozinha em 2 L de água é adequada no preparo 

do picles? Justifique sua resposta.  
  
2.   O texto abaixo está presente na legislação que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
 
“[...] Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual 
ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência: Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. [...]”. 
 
Um condutor automotivo parado em uma operação policial, após ser submetido a análises técnicas, apresentou 
uma concentração de 21 decigramas de álcool por litro de sangue. 
 
Com base no texto acima e nos conceitos químicos, analise as afirmações a seguir. 

I. A concentração de álcool no sangue desse condutor é de 2,1 g L.μ μ  

II. O condutor deverá ser penalizado segundo a legislação do CTB. 



 

 

III. Caso o condutor possua em seu organismo um volume de sangue igual a 5,0L,  a quantidade de álcool 

presente em seu corpo é de 10,5g.  

lV. A combustão completa do etanol geral CO e água. 
 
Assinale a alternativa correta.  
A) Apenas I, II e III estão corretas.    
B) Apenas II, III e IV estão corretas.    
C) Apenas a afirmação III está correta.    
D) Todas as afirmações estão corretas.    
  
3.   A embalagem do "sal light", um sal de cozinha comercial com reduzido teor de sódio, traz a seguinte 

informação: "Cada 100 gramas do sal contém 20 gramas de sódio". Determine 

A) a porcentagem (em massa) de NaC  nesse sal;  

B) a quantidade de íons sódio existentes em 10,0 gramas desse sal;  

C) a concentração de NaC  (em 
mol L)

 em uma solução preparada pela dissolução de 10,0 gramas desse 

sal em 25,0 gramas de água, sabendo que a densidade da solução resultante foi de 
31,12g cm ;

  

D) as frações em mol de NaC  e de 2HO
 em uma solução preparada pela dissolução de 10,0 gramas desse 

sal em 25,0 gramas de água.  
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22/10 

Concentrações de 
Soluções 

 Molaridade; 
Fração molar. 

01.   Uma garrafa de refrigerante apresenta a informação de que 500mLdo produto possui 34g de carboidrato. 

Supondo que todo o carboidrato presente esteja na forma de sacarose  12 22 11C H O , a opção que mostra 

corretamente a concentração aproximada deste açúcar em 1mol L  é  

A) 
420 10 .     

B) 
320 10 .     

C) 
220 10 .     

D) 
120 10 .     

E) 20 10.     
  



 

 

02.   No rótulo de uma embalagem de vinagre de maçã, encontra-se a informação de que o teor de ácido acético 
presente é de 4,15% (m/v). A concentração de ácido acético, expressa em termos de molaridade, é de, 
aproximadamente,  

A) 
15,0mol L .     

B) 
13,5mol L .     

C) 
11,4mol L .     

D) 
11,0mol L .     

E) 
10,7mol L .     

  
3.   Suponha que um analista químico precise preparar 500mL de uma solução de amônia de concentração 

10,250mol L .  Ele dispõe de uma solução estoque cuja porcentagem em massa e densidade é de 28,0% e de 

10,90g mL ,  respectivamente. Assinale a alternativa que contém o volume da solução estoque que o analista 

deve utilizar para preparar a solução desejada.  
A) 7,6 mL    
B) 14,8 mL    
C) 2,1 mL    
D) 12,6 mL    
E) 8,4 mL    

 

29/10 

Concentrações de 
Soluções 

 Fração molar. 
Leis das reações 

químicas. 

1.   Apesar da pequena quantidade de oxigênio gasoso (O2) dissolvido na água, sua presença é essencial para 
a existência de vida aquática.  
 
Sabendo-se que na água de um lago há uma molécula de oxigênio (O2) para cada 0,2 milhões de moléculas de 
água e considerando-se que em 1 litro de água há 55,55 mols de moléculas de água, a concentração em mol L-

1 do oxigênio na água desse lago será de  

A) 0,2 x 10-4.    
B) 5,0 x 10-4.    
C) 2,4 x 10-4.    
D) 2,8 x 10-4.    
E) 3,3 x 10-4.    
  



 

 

2.   Qual a concentração em –1gL  de uma solução de 500mL onde foram dissolvidos 10 gramas de  3 2Cu NO ?  

A) 
–10,20gL

    

B) 
–15,5gL

    

C) 
–120gL

    

D) 
–150gL

    

E) 
–1200gL

    
 
3.   Antes de adquirir produtos, o consumidor consciente deve ter o hábito de ler os rótulos. Muitos dos alimentos 
comercializados nos supermercados apresentam, em sua composição, os aditivos. Estes são substâncias 
intencionalmente acrescentadas aos alimentos e às bebidas (por causa das técnicas de elaboração e/ou de 
adaptação ao uso a que são destinados) sem a finalidade de modificar característica como cor, sabor e o valor 
nutritivo. O excesso de aditivos pode, porém, alterar a qualidade do alimento em vez de torná-lo mais atraente 
ao consumidor. No Brasil, os rótulos são padronizados segundo normas internacionais, como a International 
Numeration System (INS). 
 
Suponha os seguintes valores de aditivos informados pelo INS: 
 

Função do aditivo Nome comum Fórmula Nº INS 
Limite permitido 

g/100g do produto 

conservante Nitrato de potássio 3KNO  252 0,03 

estabilizante Fosfato trissódico 3 4Na PO  339 0,5 

 
Após analisar quatro lotes de alimentos, um laboratório de controle de qualidade apresentou os seguintes 
resultados: 
 

Lote 

Valores encontrados 
(mol/100g) do produto 

3KNO  3 4Na PO  

I - 0,0001 

II - 0,03 

III 0,0002 - 

IV 0,02 - 

 



 

 

De acordo com as normas internacionais, os lotes adequados para comercialização são 
Dados: Na = 23; P = 31; O = 16; K = 39; N = 14.  

A) I e IV.    
B) I e III.    
C) II e IV.   
D) III e IV.   

ENSINO RELIGIOSO 

5ª FEIRA 

(19:20 AS 19:45) 

PROF. MARCIANO 

SILVA 

01/10 

Introdução aos Novos 

Movimentos 

Espiritualistas. 

01. Quais são as principais características dos “Novos Movimentos Espiritualistas”? 

08/10 

Novos Movimentos 

Espiritualistas da 

Contemporaneidade: 

Nova Era, Movimento 

Hare Krishna, Wicca, 

Meninos de Deus e 

Igreja da Cientologia. 

01. Quais, dentre os “Novos Movimentos Espiritualistas” estudados na aula, estão presentes em sua cidade ou 

região? Você conhece alguns membros? 

15/10 
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22/10 

Novos Movimentos 

Religiosos no 

Cristianismo 

Contemporâneo: 

Pentecostalismo, e 

Neopentecostalismo. 

01. Quais são as principais Igrejas Evangélicas Pentecostais presentes em sua cidade ou região? Registre. 

29/10 

Novos Movimentos 

Religiosos no 

Cristianismo 

Contemporâneo: 

Renovação Carismática 

Católica. 

01. A Renovação Carismática Católica (RCC) é caracterizada pela fundação de comunidades como uma 

expressão da vivência da espiritualidade do movimento:  a experiência comunitária. Há, no Brasil, atualmente, 

diversas “Comunidades Católicas”. Cite aquelas que você conhece. 

FILOSOFIA 

5ª FEIRA 
01/10 

Teoria democrática 

moderna I: Maquiavel. 

01. Qual a finalidade da vida política, para Maquiavel? 

 



 

 

(19:55 AS 20:20) 

PROF. MAC DOWELL 

02. Explique a diferença entre virtù e fortuna, em Maquiavel. 

 

08/10 

Teoria democrática 

moderna II: John Locke 

e Jean-Jacques 

Rousseau. 

01. Qual a importância do estado, para John Locke? 

 

02. Explique o estado de natureza em Rousseau. 
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22/10 

O poder segundo 

Michel Foucault – Parte 

I 

01. Explique o poder em Michel Foucault. 

 

02. Explique três características do poder, em Foucault. 

 

29/10 

O poder segundo 

Michel Foucault – Parte 

II 

01. Segundo Foucault, desde a idade moderna, podemos identificar três tecnologias (forma de executar o 

poder) de poder. O que é o poder disciplinar? 

 

02. Segundo Foucault, desde a idade moderna, podemos identificar três tecnologias (forma de executar o 

poder) de poder. O que é o biopoder? 

 

SOCIOLOGIA 

5º FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 

PROFª. KEURELENE 

SANTOS 

01/10 
Política e 

transformação social 

01. Qual é a importância da política? 

 

02. Como o cidadão/cidadã participa da vida política? 

 

08/10 Cultura e educação 
01. A cultura faz parte do nosso íntimo, somos criadores e propagadores da cultura, de forma que a 

manifestamos de diversas maneiras. Mas o que é cultura e qual a sua relação com a educação? 

15/10 
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22/10 Identidade cultural 

01. A noção de cultura faz alusão às características socialmente herdadas e aprendidas que os indivíduos 

adquirem a partir de seu convívio social. Entre essas características, estão a língua, a culinária, o jeito de se 

vestir, as crenças religiosas, normas e valores. O conceito de identidade refere-se a uma parte mais individual 

do sujeito social, mas que ainda assim é totalmente dependente do âmbito comum e da convivência social. Por 

fim, estabeleça, diante do que já foi esclarecido aqui e em nossas aulas, o conceito de identidade cultural. 

 



 

 

29/10 Indústria cultural 

01. O que significa “indústria cultural” na sociologia? 

 

02. Quais as consequências da indústria cultural? 

 

FÍSICA 

6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 

PROF. CAIO BRENO 

02/10 Trabalho de uma força 

01. Um pequeno bloco desliza num trilho reto, sem atrito, submetido à ação de uma força resultante F = 250 N 

constante. Calcule o trabalho desta força em percurso de 10 metros no mesmo sentido da força. 

  

02. Assinale a proposição incorreta. O trabalho mecânico realizado por uma força pode ser nulo quando: 

A) a intensidade da força for nula. 

B) o módulo da força for diferente de zero, mas não se deslocar. 

C) o módulo da força for diferente de zero e a força se deslocar, mas sua direção sempre se mantiver 

perpendicular à direção do deslocamento. 

D) a intensidade da força for diferente de zero e se deslocar, mas sua direção sempre se mantiver paralela à 

direção do deslocamento. 

 

09/10 
Energia e sua 

conservação 

01. Na foto abaixo, vemos uma atleta praticando arco e flecha. 

 

 
 

No lançamento da flecha pela atleta ocorre transformação de energia. Nessas condições, cite qual a forma de 

energia: 

A) que corresponde à imagem mostrada na foto, ou seja, antes de a flecha ser lançada? 

 



 

 

B) imediatamente após a flecha ser lançada? 

 

02. A imagem a seguir representa o movimento de um esquiador que parte do ponto A, cuja altura em relação 

ao ponto B é de 10 m. 

 

 
 

Após a análise da figura acima, assinale a alternativa que melhor representa o tipo de energia que o esquiador 

possui no ponto A e no ponto B, respectivamente: 

A) Energia Cinética e Energia Térmica. 

B) Energia Térmica e Energia Potencial Gravitacional. 

C) Energia Cinética e Energia Potencial Gravitacional. 

D) Energia Potencial Gravitacional e Energia Cinética. 

E) Energia Potencial Elástica e Energia Cinética. 

 

16/10 Ondas 

01. Quando uma onda se propaga de um local para outro, necessariamente ocorre: 

A) transporte de energia. 

B) transformação de energia. 

C) produção de energia. 

D) movimento de matéria. 

E) transporte de matéria e energia. 

  



 

 

02. (UFSC) Analise as proposições abaixo e verifique quais são corretas: 

 

(01). O som é constituído por ondas mecânicas longitudinais. 

(02). As ondas mecânicas propagam-se nos meios sólidos, líquidos e gasosos. 

(04). Uma onda sonora não se propaga no vácuo. 

(08). A luz é um exemplo de onda mecânica e, por esse motivo, não se propaga no vácuo. 

(16). Tanto a luz quanto o som são ondas eletromagnéticas. 

 

Assinale a alternativa que representa a soma dos itens corretos: 

A) 01 

B) 03 

C) 07 

D) 12 

E) 24 

 

23/10 Ondas 

01. A figura a seguir representa um trecho de uma onda que se propaga com uma velocidade de 300 cm/s. 

 

 
 

Determine a amplitude, em centímetros, e a frequência dessa onda, em hertz. 

 

 

02. A figura a seguir representa uma onda se propagando em uma corda tensa com frequência 20 Hz. 

 



 

 

 
 

Determine a velocidade de propagação da onda, em cm/s. 

 

30/10 Acústica 

01. (IFRS) O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal que se propaga apenas em meios 

materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe 

corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas a seguir com as situações apresentadas logo 

abaixo. 

 

Qualidades fisiológicas 

(1) Intensidade 

(2) Timbre 

(3) Frequência 

 

Situações 

(    ) Abaixar o volume do rádio ou da televisão. 

(    ) Distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave de homem. 

(    ) Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. 

(    ) Distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta. 

(    ) Distinguir as notas musicais emitidas por um violão. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

A) 1 – 2 – 3 – 3 – 2 

B) 1 – 3 – 2 – 2 – 3 



 

 

C) 2 – 3 – 2 – 2 – 1 

D) 3 – 2 – 1 – 1 – 2 

E) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 

 

02. (Unesp) Pesquisadores da UNESP, investigando os possíveis efeitos do som no desenvolvimento de 

mudas de feijão, verificaram que sons agudos podem prejudicar o crescimento dessas plantas, enquanto que 

os sons mais graves, aparentemente, não interferem no processo. 

[CIÊNCIA E CULTURA 42 (7) supl: 180-1, Julho 1990]. 

 

Nesse experimento o interesse dos pesquisadores fixou-se principalmente na variável física: 

A) velocidade 

B) umidade 

C) temperatura 

D) frequência 

E) intensidade 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 

PROF. LAURYANA 

QUEIROZ 

02/10 
Vida Saudável – 

Prevenção de doenças 

01. Após a palestra assistida no dia 02/10/2020 os alunos deverão fazer um resumo destacando a importância 
da prevenção do câncer de mama e junto aos familiares, professores e colaboradores deverão envio uma foto 
vestindo uma peça de roupa rosa em outubro com uma mensagem de apoio ao mês de prevenção ao câncer de 
mama e do colo do útero.  

 



 

 

 

09/10 
Atividade física e saúde 

mental 

01. Relacione a importância da atividade física para a saúde mental e quais os seus principais benefícios para 

o ser humano. 

16/10 
Alimentação saudável x 

obesidade  

01. Faça a leitura complementar do artigo no link, assista a Palestra e elabore uma dissertação destacando as 

principais causas, as medidas de prevenção e as consequências da obesidade. 

 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/nutricao/prevencao-da-obesidade 

 

23/10 

O esporte nos mais 

diferentes espaços 

sociais 

01. Exemplifique com o nome dos esportes nos diversos ambientes em que pode ser praticado: 

 Esportes de campo 

 Esportes aquáticos 

 Esportes de quadra 

 Esportes radicais 

 Esportes de aventura 

 Esportes de gelo ou neve 

 

30/10 
Saúde Física e saúde 

Bucal 

01. Após a leitura complementar do texto sobre saúde bucal no link e a participação na palestra sobre Saúde 

Bucal, faça uma dissertação sobre o conteúdo apresentado.. 

 

http://doutorfernandoreis.com.br/saude-bucal-x-impacto-na-pratica-esportiva-qual-e-a-relacao-e-como-isso-e-

importante-para-voce/ 

 

Saúde Bucal X Impacto na prática esportiva: qual é a relação e como isso é importante para você? 
 
Você é praticante de esportes? Provavelmente você pratica atividades físicas pensando no seu bem-estar e na 
sua saúde geral, não é mesmo? O post de hoje foi escrito pensando em você! Você sabia que a sua saúde bucal 
também pode interferir no seu treino? Não acredita? Leia até o final e confira a relação entre odontologia e 
esporte e qual a relevância disso para sua saúde. 
Cuidando da saúde dos atletas 
Os cuidados com a saúde têm crescido nos últimos anos, principalmente no Brasil. Além de uma alimentação 
mais cuidadosa e balanceada, o brasileiro tem praticado cada vez mais atividades físicas. 
Foi pensando neste novo público, e também em quem faz do esporte a sua profissão, que no ano de 2015 uma 
nova especialidade foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia: a Odontologia do Esporte, ou 
Odontologia Desportista. O Cirurgião Dentista especialista nesta área irá atuar com o objetivo de melhorar ou 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/nutricao/prevencao-da-obesidade
http://doutorfernandoreis.com.br/saude-bucal-x-impacto-na-pratica-esportiva-qual-e-a-relacao-e-como-isso-e-importante-para-voce/
http://doutorfernandoreis.com.br/saude-bucal-x-impacto-na-pratica-esportiva-qual-e-a-relacao-e-como-isso-e-importante-para-voce/


 

 

manter o bom desempenho do atleta, desportista ou praticantes amadores por meio da manutenção, prevenção 
e do tratamento da saúde oral. 
Mesmo antes do surgimento dessa nova especialidade, a Odontologia já estava atenta à relação entre a saúde 
oral e o desempenho dos atletas. Pesquisas realizadas em conjunto com a Educação Física apontam que 
distúrbios na saúde bucal podem diminuir em até 22% o rendimento do atleta. Além disso, o número de traumas 
bucais ocorridos durantes a prática esportiva supera o número de traumas na população geral. Esportes como 
mountain bike, motocross, skate, artes marciais, judô, jiu-jitsu e karatê, e esportes de quadra, como voleibol, 
handebol e futebol de salão, são os que mais apresentam riscos de fraturas dentais em razão do contato com 
outros jogadores e do impacto a que os atletas estão sujeitos. 
Saúde bucal x impacto na prática esportiva 
A odontologia é a ciência que cuida da manutenção de todo o sistema estomatognático, complexo que envolve 
face, pescoço, cavidade bucal, músculos, articulações, ossos, deglutição, mastigação, respiração, postura, 
posição dos maxilares e dos dentes. Uma vez que os esportistas exigem muito do seu físico, se qualquer uma 
dessas partes falhar e não estiver em equilíbrio com o restante, seu desempenho cairá. Por exemplo: a má 
oclusão, causadora de problemas de mastigação, pode prejudicar a absorção de nutrientes importantes, uma 
dor de dente pode prejudicar a concentração durante uma competição, uma respiração feita pela boca 
(respiração bucal) pode diminuir em 21% o rendimento físico do atleta se comparado a atletas que respiram pelo 
nariz e, finalmente, uma infecção bucal pode se espalhar na corrente sanguínea colocando o coração em risco. 
Portanto… 
Entender que a saúde bucal está intimamente ligada à saúde geral e que um corpo saudável também significa 
saúde bucal em dia, é fundamental para qualquer esportista. Afinal, seu corpo precisa estar em equilíbrio para 
que o seu desempenho não seja prejudicado. Não deixe para depois: cuide da sua saúde bucal com o mesmo 
afinco que pratica sua atividade física. Bom treino! 
 
Dr. Fernando Reis 
Formado em 1997 como Técnico em Prótese Dentária, aprendeu todos os detalhes e perfeições da anatomia e 
formatos de um dente, além de proporções para um sorriso harmônico. 
 

 

HISTÓRIA 

6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 

PROF. KEURELENE 

SANTOS 

02/10 

Brasil Colonial: 

Indígenas, 

bandeirantes e jesuítas 

01. A cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. Cite três 

características dos povos indígenas durante o período colonial brasileiro.  

 

02. Qual foi o significado das bandeiras e dos Bandeirantes para os indígenas que viviam no interior do Brasil? 

 

09/10 
O conflito entre 

indígenas e europeus; 

01. Os europeus e os indígenas da América tiveram seus primeiros contatos no século XV-XVI no momento 

da expansão marítima europeia. Quando os europeus chegaram ao Brasil já existiam habitantes naquele 

http://www.efdeportes.com/efd113/odontologia-desportiva.htm
http://www.saudetotal.com.br/artigos/saudebucal/odontodesportiva.asp
http://doutorfernandoreis.com.br/author/doutorfernandoreis/
http://doutorfernandoreis.com.br/author/doutorfernandoreis/


 

 

território? Mas é lógico que existiam habitantes! Eram os diferentes povos indígenas, considerados 

os povoadores da região. Explique de que forma se deu os primeiros contatos entre europeus e índios. 

16/10 

Piauí: Os conflitos 

entre indígenas e 

colonizadores; 

 

01. A região do atual estado do Piauí foi durante muito tempo considerada pelo colonizador como terra de 

ninguém, mesmo sendo imensamente povoada de povos indígenas e pertenceu a diferentes capitanias em 

períodos diversos. Inicialmente a administração estava a cargo da capitania de Pernambuco, sendo 

desmembrada em 1695 e a jurisdição eclesiástica esteve dependente da capitania da Bahia. Explique como 

teve início a colonização do território piauiense.  

23/10 
As lutas entre 

Sesmeiros e Posseiros; 

01. Com a adoção do sistema de sesmaria, a Coroa Portuguesa pretendia cultivar as terras de sua colônia na 

América e povoar o novo território recém-conhecido. Mas como podemos definir “sesmarias”? 

02. Qual a relação existente entre sesmeiros e posseiros? 

30/10 
A Escravidão no Brasil 

Colonial (questões) 

01. Por aproximadamente três séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em 

especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre este sistema escravista é correto afirmar que: 

A) impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. 

B) favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. 

C) possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. 

D) foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a dos Malês e a do Contestado. 

E) foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822. 

 

02. Leia abaixo um trecho de uma entrevista de Abdias do Nascimento, escritor, político e militante do 

movimento negro: 

“Os cultos afro-brasileiros eram uma questão de polícia. Dava cadeia. Até hoje, nos museus da polícia do Rio 

de Janeiro ou da Bahia, podemos encontrar artefatos cultuais retidos. São peças que provavam a suposta 

delinquência ou anormalidade mental da comunidade negra. Na Bahia, o Instituto Nina Rodrigues mostra 

exatamente isso: que o negro era um camarada doente da cabeça por ter sua própria crença, seus próprios 

valores, sua liturgia e seu culto. Eles não podiam aceitar isso.” 

Retirado do Portal Afro: <http://www.portalafro.com.br/entrevistas/abdias/internet/abdias.htm> acessado em 

25/09/2013. 

A partir do trecho acima citado, é possível afirmar que: 

http://www.portalafro.com.br/entrevistas/abdias/internet/abdias.htm


 

 

A) apesar da escravidão a que estavam sujeitos, os africanos sempre tiveram autonomia para praticar seus 

cultos religiosos. 

B) ao chegarem ao Brasil e passarem a conviver com os europeus, os africanos escravizados foram 

paulatinamente perdendo seus traços culturais originais, adotando ao final integralmente a cultura 

europeia. 

C) mesmo com todo o tipo de repressão a que estavam sujeitos, os africanos escravizados ainda buscaram 

manter vivas suas tradições culturais religiosas. 

D) os africanos eram degenerados por não aceitarem a cultura europeia como superior às suas. 

 

 


