
 

SÉRIE: EJA VII ETAPA 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 01/10 A 31/10/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

LITERATURA 
2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 18:55) 
PROFª. LUIZ ROMERO 

05/10 

Terceira Geração do 
Modernismo (1945 – 
2020): 
Neomodernismo / 
Pós-Modernismo 
 
PROSA: 

 Guimarães Rosa. 

 Clarice Lispector. 

 Outros ficcionistas 
contemporâneos: 

João Ubaldo Ribeiro 
/ Rubem Fonseca / 
Dalton Trevisan... 

01- "O jagunço Riobaldo conta sua vida nos campos gerais, onde tem destaque seu amor por Diadorim. A 
história seque o ritmo dos romances de cavalaria, fugindo aos padrões do realismo. O livro é uma sucessão 
de frases evocativas de Riobaldo, numa cronologia própria, frases curtas em que as palavras, 
frequentemente, aparecem em ordem inversa." 
O trecho acima refere-se a: 
 
A) São Bernardo. 
B) Fogo Morto. 
C) A Bagaceira. 
D) Grande Sertão: Veredas. 
E) Angústia. 
 
Leia o texto a seguir e responda à questão proposta. 
[. . .] 
     Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre 
a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a 
realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo – o 
desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei 
nessa linguagem sonâmbula que se eu estivesse acordada não seria linguagem. [. . .]     
                             (Lispector, Clarice. A paixão segundo G. H. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994) 
 
02- Além da introspecção psicológica, marcada pelo monólogo interior e pela sondagem do fluxo de 
consciência, reflete uma constante preocupação com a escritura do texto literário. Que elemento do texto 
comprova tal preocupação? 
 
A) A preocupação com a construção sintática, a oralidade e os regionalismos da linguagem.  
B) A comprovação do uso da linguagem oral misturada à linguagem escrita de forte teor denotativo. 
C) A preocupação com a escritura do texto literário: dimensão metalinguística e o ato de tematizar a 

criação. 
D) A escritora revela sua preocupação com a imagem do personagem G. H. e revela ao leitor seu 

adultério. 



 

E) A comprovação de que a arte de criar revela o desejo da escritora de esclarecer ao leitor o seu amor. 
 

12/10 
Feriado – Padroeira 
do Brasil 

 

19/10 

Terceira Geração do 
Modernismo (1945 – 
2020): 
Neomodernismo / 
Pós-Modernismo. 
 
POESIA: 
 

 Novas formas de 
elaboração da 
palavra poética. 

 Comunicação 
direta com o leitor 
e engajamento 
sociopolítico. 

João Cabral de Melo 
Neto. 

Leia o texto a seguir e responda às três questões propostas. 

 

CATAR FEIJÃO 

Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar esse feijão, soprar nele, 
e jogar o leve e o oco, palha e eco. 
                          (João Cabral de Melo Neto. Obra completa. Rio de Janeiro: Editora nova Aguilar, 1994) 
 
01. “Sou um poeta intelectual, não sou lírico; sou um poeta construtor, construtivista, e não um poeta 
espontâneo.” Com essa afirmação, João Cabral de Melo Neto, conhecido como “o engenheiro da palavra”. 
Assim definiu a essência de sua poética:  
 
A) Agir de modo instintivo. 
B) Constante atitude de renovação. 
C) Fazer colagens despreocupadas. 
D) Um processo de seleção. 
E) É um ato de vontade. 
 
02. Verificando a metáfora: “Catar feijão se limita com escrever” e afirmação da questão anterior, poeta 
investe na forma, construindo poemas palavra por palavra, como um operário constrói uma parede tijolo por 
tijolo. Com isso o eu poético postula 
 
A) uso da palavra certa em qualquer lugar. 
B) o estilo seco, enxuto, despojado de artifícios. 
C) pompa e extravagância vocabular. 
D) exótica plasticidade de palavras incomuns. 



 

E) predomínio do conteúdo sobre a forma. 
 
 

26/10 

A Poesia 
Concretista: 
 

 Haroldo de 
Campos. 

 Augusto de 
Campos. 

Décio Pignatari. 

Leia o texto a seguir e responda à questão proposta. 
 
b e b a   c o c a    c o l a  
b a b e                  c o l a 
b e b a   c o c a 
b a b e   c o l a     c a c o 
c a c o  
c o l a  
                         c l o a c a  

 
01- O poeta Décio Pignatari é um dos grandes nomes da Poesia Concretista, movimento de vanguarda do 
modernismo contemporâneo brasileiro. O texto acima é um poema do Concretismo, construído a partir do 
anúncio publicitário “Beba Coca-Cola”. Partindo as três palavras, o poeta criou um novo texto. Qual a crítica 
que o poema faz? 

 
A) As palavras caco, cola e cloaca (cano que recebe dejeções e imundícies; parte do aparelho excretor 

das aves) não apresentam significados literários. 
B) O poema apresenta novas possibilidades por conta das combinações das palavras principais sem 

efeitos críticos. 
C) Pode ser lido como uma severa crítica à sociedade de consumo (estamos bebendo lixo) e à imposição 

da mídia para um produto nocivo. 
D) Com três palavras o poeta dissolveu-as em busca de fazer uma brincadeira sem mais apelações 

críticas, apenas fragmentou-as. 
E) É somente uma atitude de propaganda para um produto considerado universal que satisfaz o paladar. 

 
Leia o texto a seguir e responda à questão proposta. 



 

 
02- O texto chama Pluvial, do poeta Augusto de Campos, e de acordo com os conhecimentos da Poesia 
Concretista, inferimos que: 

 
A) o poema explora de modo simplista a linguagem poética, de uma vez que é composto por duas 

palavras. 
B) o poeta explora o verso tradicional com rigorosa metrificação, sonoridade e rimas finais. 
C) o poema apresenta simetria como fruto de complexa elaboração, após relação de verticalidade com a 

chuva e de horizontalidade com o rio. 
D) o poeta aproveita-se da semelhança sonoro entre as palavras com o mesmo significado para explorar 

as letras. 
E) o texto apresenta simetria que revela inspiração no ato de composição sem revelar nenhum esforço 

criativo. 
 

03-De acordo com a sua competência leitora (saber fazer a leitura) e sua habilidade de leitura (como fazer 
a leitura) considerados os caminhos para o processo de compreensão e análise do texto, infere-se que  
 
A) o poema é mais discursivo do que visual. 
B) o poema é mais movimento vertical e horizontal. 
C) o poeta explora mais o campo estilístico. 
D) o visual e o sonoro não importam muito. 
E) a sintaxe do texto não influi na análise.  
 



 

 
 

MATEMÁTICA 
2ª FEIRA 

(18:55 AS 19:45) 
PROF. RAPHAEL 

MARQUES 

05/10 
Complementar de 
um Evento 

01. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de não sair o número 6. 
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19/10 
Questões Sobre 
Complementar de 
um Evento 

01. Dentro de uma caixa, são colocadas bolas numeradas de 1 a 50 para que uma delas seja sorteada em 

uma promoção. Luiz e seus amigos pegaram todos os múltiplos de cinco. Qual a chance de Luiz ou um de 

seus amigos não ganhar o sorteio? 

 
A) 80%. 
B) 20%. 
C) 10%. 
D) 60%. 
E) 25%. 
 

26/10 

Questões Sobre 
Combinações e 
Complementar de 
um Evento 

01. Uma urna contém fichas enumeradas de 1 a 250. Supondo que alguém escolha uma dessas fichas ao 

acaso, qual a probabilidade de que a ficha escolhida contenha um número maior que 49? 

 
A) 60%. 
B) 80%. 
C) 100%. 
D) 70%. 
E) 50%. 
 

LINGUA PORTUGUESA-
GRAMÁTICA 

2ª FEIRA 
(19:55 AS 20:45) 

PROFª. FLÂVIA LÊDA 

05/10 
Fonética e Fonologia 
Figuras de som 

Texto para as questões 1 e 2. 
 
Trem de Ferro 
 
Café com pão 
Café com pão 
Café com pão 
 
Virge Maria que foi isso maquinista? 



 

 
Agora sim 
Café com pão 
Agora sim 
Voa, fumaça 
Corre, cerca 
Ai seu foguista 
Bota fogo 
Na fornalha 
Que eu preciso 
Muita força 
Muita força 
Muita força 
(trem de ferro, trem de ferro) 
 
Oô... 
Foge, bicho 
Foge, povo 
Passa ponte 
Passa poste 
Passa pasto 
Passa boi 
Passa boiada 
Passa galho 
Da ingazeira 
Debruçada 
No riacho 
Que vontade 
De cantar! 
Oô... 
(café com pão é muito bom) 
 
Quando me prendero 
No canaviá 
Cada pé de cana 
Era um oficiá 
Oô... 



 

Menina bonita 
Do vestido verde 
Me dá tua boca 
Pra matar minha sede 
Oô... 
Vou mimbora vou mimbora 
Não gosto daqui 
Nasci no sertão 
Sou de Ouricuri 
Oô... 
[...] 
 
BANDEIRA, M.  Trem de ferro. Disponível em: http://vidadmaquinista.blogspot.com.br. Acesso em: 27 
de jan. de 2016. 
 
01. (ADAPTADA)  
 
Acerca da constituição do texto, observa-se que a composição do autor 
 

A) apresenta repetições dissociadas do funcionamento de uma locomotiva. 
B) recorre a recursos gráficos para reforçar a ideia de velocidade constante da locomotiva. 
C) usa de modo intencional os aspectos fônicos para conferir expressividade ao poema e reforçar o 

sentido do título.  
D) baseia-se em brincadeira popular, procedimento frequente na poesia de Manuel Bandeira. 
E) é construída a partir do ponto de vista de um narrador personagem que guia um trem de ferro. 

 
02. (Profa. Flávia Lêda)  
 
Ao associar o uso de determinados recursos gráficos, sonoros ou rítmicos ao poema, observa-se, a partir 
dos objetivos do autor, que a repetição dos sons vocálicos “Oô..”, representa 
 
A) a velocidade do trem. 
B) o apito do trem. 
C) a fumaça produzida pelo trem. 
D) o grito do maquinista. 
E) a ideia de velocidade lenta. 

 

http://vidadmaquinista.blogspot.com.br/


 

 
 
FLAGRA  
 
No escurinho do cinema  
Chupando drops de aniz  
Longe de qualquer problema  
Perto de um final feliz  
Se a Deborah Kerr que o Gregory Peck  
Não vou bancar o santinho  
 
Minha garota é Mae West  
Eu sou o Sheik Valentino  
Mas de repente o filme pifou  
E a turma toda logo vaiou  
Acenderam as luzes, cruzes!  
Que flagra! (3x)  
 
(Rita Lee & Roberto de Carvalho) 
Disponível em:  https://www.vagalume.com.br/rita-lee/flagra.html. Acesso em: 13 dez. 2017. 
 
 
03. 
 
No 5º verso do texto, os nomes dos célebres atores do cinema norte-americano apresentam um criativo 
efeito cômico, que é observado por meio do âmbito  
 
A) fonológico.  
B) semântico.  
C) sintático.  
D) morfológico.  
E) léxico.  
 
04. 
 
Em relação aos estigmas linguísticos, vários estudiosos contemporâneos julgam que a forma como 
olhamos o “erro” traz implicações para o ensino de língua. A esse respeito leia a seguinte passagem, 

https://www.vagalume.com.br/rita-lee/flagra.html


 

adaptada da fala de uma alfabetizadora de adultos, da zona rural, publicada no texto “Lé com Lé, Cré com 
Cré”, da obra O Professor Escreve sua História, de Maria Cristina de Campos.  
 
“Apresentei-lhes a família do ti. Ta, te, ti, to, tu. De posse desses fragmentos, pedi-lhes que formassem 
palavras, combinando-os de forma a encontrar nomes de pessoas ou objetos com significação conhecida. 
Lá vieram Totó, Tito, tatu e, claro, em meio à grande alegria de pela primeira vez escrever algo, uma das 
mulheres me exibiu triunfante a palavra teto. Emocionei-me e aplaudi sua conquista e convidei-a a ler para 
todos. Sem nenhum constrangimento, vitoriosa, anunciou em alto e bom som: “teto é aquela doença ruim 
que dá quando a gente tem um machucado e não cuida direito”. Considerando o contexto do ensino de 
língua descrito no texto acima, analise o seguinte enunciado.  
 
O uso de “teto” em lugar de tétano não deve ser considerado desconhecimento da língua porque esse uso 
revela a gramática interna da aluna. O fenômeno sociolinguístico constituído pela passagem da 
proparoxítona ―tétano― para a paroxítona ―teto―, na variedade apresentada, é observado também no 
emprego de  
 
A) paia em lugar de palha, e fio em lugar de filho.  
B) figo em lugar de fígado, e arvre em vez de árvore.  
C) mortandela em lugar de mortadela, e cunzinha em vez de cozinha.  
D) bandeija em lugar de bandeja, e naiscer em lugar de nascer.  
E) vendê em lugar de vender, e cantá em vez de cantar.  
 
05. 
 
Vozes veladas, veludosas vozes, 
Volúpias dos violões, vozes veladas, 
Vagam nos velhos vórtices velozes 
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 
 
CRUZ e SOUSA. Violões que choram. Disponível em: 
http://www.soportugues.com.br/secoes/estil/estil11.php. Acesso em: 13 set. 2017. 
 
No texto, percebe-se os fonemas empregados como recursos estilísticos. Esse emprego é demonstrado, 
sobretudo, por meio da 
 
A) assonância. 
B) prosopopeia. 

http://www.soportugues.com.br/secoes/estil/estil11.php


 

C) onomatopeia. 
D) aliteração. 
E) zeugma. 
 
06. (ENEM)  
 
Sítio Gerimum 
 
Este é o meu lugar (…) 
Meu Gerimum é com g 
Você pode ter estranhado 
Gerimum em abundância 
Aqui era plantado 
E com a letra g 
Meu lugar foi registrado. 
 
OLIVEIRA, H. D. Língua Portuguesa, n. 88, fev. 2013 (fragmento). 
 
Nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da palavra “Gerimum” grafada com a letra “g” tem por 
objetivo 
 
A) valorizar usos informais caracterizadores da norma nacional. 
B) confirmar o uso da norma-padrão em contexto da linguagem poética. 
C) enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. 
D) registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro. 
E) reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de origem. 
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Acentuação Gráfica 
1 Acentuação 
Gráfica 2  

01 (Profa. Flávia Lêda) 
 



 

 
 
Disponível em: http://noticias.r7.com/educacao/fotos/r7-corrige-placas-com-erros-de-portugues-pelo-brasil-
20110620-25.html. Acesso em: 14 dez. 2017 
 
Na construção do texto verbal da placa, observa-se um desvio em relação à língua padrão. Para adequá-lo, 
deve-se fazer alteração no plano 
 
A) prosódico. 
B) sintático. 
C) semântico. 
D) morfológico. 
E) estilístico. 
 
Texto para as questões 2 e 3. 
 

Os bebês nascem com instintos que os ajudam a sintonizar rapidamente os ritmos da fala e a gramática. 
São muito sensíveis à direção do olhar de outra pessoa, que os ajuda a decifrar frases incompreensíveis, 
como “olha aquele cachorro engraçado”. Os bebês murmuram e balbuciam, ações que tornam as cordas 

http://noticias.r7.com/educacao/fotos/r7-corrige-placas-com-erros-de-portugues-pelo-brasil-20110620-25.html
http://noticias.r7.com/educacao/fotos/r7-corrige-placas-com-erros-de-portugues-pelo-brasil-20110620-25.html


 

vocais mais afinadas. Eles também viram a cabeça instintivamente por causa de um barulho e se extasiam 
com a voz da mãe ou do pai. O elo afetivo é muito importante para o seu desenvolvimento intuitivo e 
emocional. Embora a linguagem ainda não esteja conectada no seu cérebro, o bebê tem várias artimanhas 
genéticas que lhe permitem aprender desde o dia de seu nascimento. 
 
John McCrone  
 
02 [Profa. Flávia Lêda] 
 
Uma palavra cuja acentuação gráfica se justifica pelo mesmo motivo que “bebês” é 
 
A) gramática. 
B) sensíveis. 
C) cérebro. 
D) várias. 
E) também. 
 
03 [Profa. Flávia Lêda] 
 
Analise o texto e busque duas palavras cuja regra de acentuação seja a mesma de “genéticas”. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

04 [Profa. Flávia Lêda] 
 
Recomendações para a utilização de torno de bancada 
 
Este torno foi projetado e fabricado para torneamento simples de peças em metais frios, metais fundidos, 
ossos, madeira, ou outros materiais duros que não apresentam perigo à saúde.  Não pode tornear 
borracha. Este torno deve ser instalado e operado somente em local seco e bem ventilado, onde não haja o 
perigo potencial de explosões. 



 

 
Instruções para a segurança no seu uso da máquina:  
 
1)  examine o  torno  para  avaliar  o  estado  das  peças; 
2)   respeite os   limites   máximos   especificados   para o torno; 
3)  observe o  manual  de  instruções  para  montagem, manuseio, manutenção e reparo; 
4) use rede nos cabelos e luvas de segurança; 
5) use óculos de proteção, sapatos adequados e protetor de ouvido; 
6)  observe as  normas  de  prevenção  de  acidentes e segurança do trabalho; 
7) prenda a peça de trabalho com firmeza antes de ativar o torno; 
8) desligue o torno enquanto estuda a peça a ser torneada. 
 
Se o torno for usado para um fim diferente  do  descrito acima, sem conhecimento do inspetor de 
segurança,  se  for  modificado  sem  autorização  de  seu fornecedor ou operado com dados de 
processamento diferentes,  isto  será  considerado  um  uso  impróprio.  Nesse caso, não nos 
responsabilizamos por qualquer dano causado. O uso incorreto do torno pode trazer riscos a você, às 
outras pessoas, às máquinas e a outros itens utilizados pelos operadores, além de afetar a operação 
correta da máquina. 
 
MANROD. Manual de operações de torno de bancada MR-334.p. 8 e 14. Adaptado. 
 
A letra x é utilizada em português para representar sons diferentes, como, por exemplo, nas seguintes 
palavras: EXPORTAÇÕES, ÊXODO e SINTAXE. O mesmo som da letra x em SINTAXE está presente na 
letra x em: 
 
A) “Este torno deve ser instalado e operado somente em local seco e bem ventilado, onde não haja o 

perigo potencial de explosões”. 
B) “respeite os limites máximos especificados para o torno;”. 
C) “examine o torno para avaliar o estado das peças;”. 
D) “desligue o torno enquanto estuda a peça a ser torneada.”. 
E) “Se o torno for usado para um fim diferente do descrito acima...”. 
 
05 [Profa. Flávia Lêda] 
 
 
À procura de Paula 
 



 

Eu e você, no terraço Itália, 7 de julho de 1994, São Paulo. 
Eu, europeu, estava passando alguns dias no Brasil. 
Você, brasileira, estava promovendo uma marca de whisky. 
Eu e você, no dia seguinte, passamos algumas horas no Parque do Ibirapuera. 
Eu, 23 anos. 
Você, 18. 
Você me deu seu telefone. 
Eu, infelizmente, perdi. 
Eu, só após longos anos, pude fazer este anúncio. 
Você, mande sua foto dizendo o nome do hotel em que me hospedei, para a Caixa Postal 12.986, CEP 
04010-970 – São Paulo – SP 
Eu esperando você.  
 
(Folha de São Paulo, 25 de fevereiro, 1999) 
 
Sobre os elementos linguísticos do texto, infere-se que 
 
A) em “anúncio” as letras destacadas representam casos de fonemas semivocálicos. 
B) os elementos destacados em “passamos” e “seguintes” constituem um único som. 
C) as palavras Itália e Paulo possuem o mesmo tipo de ditongo. 
D) em “brasileira” e “seguinte” há encontros consonantais. 
E) em “hospedei” todas as letras são fonemas. 
 
06 [Profa. Flávia Lêda] 
 
O presidente Lula assinou, em 29 de setembro de 2008, decreto sobre o Novo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa. As novas regras afetam principalmente o uso dos acentos agudos e circunflexo, do 
trema e do hífen. 
Longe de um consenso, muita polêmica tem-se levantado em Macau e nos oito países de língua 
portuguesa: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor Leste. 
Comparando as diferentes opiniões sobre a validade de se estabelecer o acordo para fins de 
unificação o argumento que, em grande parte, foge a essa discussão é 
 
A) "A academia (Brasileira de Letras) encara essa aprovação como um marco histórico. Inscreve-se, 

finalmente, a Língua Portuguesa no rol daquelas que conseguiram beneficiar-se há mais tempo da 



 

unificação de seu sistema de grafar, numa demonstração de consciência da política do idioma e de 
maturidade na defesa, difusão e ilustração da língua da Lusofonia.” 
SANDRONI, C. Presidente da ABL. Disponível em: http://www.academia.org.br. Acesso em: 10 nov. 
2008. 

B) "Acordo Ortográfico? Não, obrigado. Sou contra. Visceralmente contra. Filosoficamente contra. 
Linguisticamente contra. Eu gosto do "c" do "actor" e o "p" de "cepticismo". Representam um patrimônio, 
uma pegada etimológica que faz parte de uma identidade cultural. A pluralidade é um valor que deve ser 
estudado e respeitado. Aceitar essa aberração significa apenas que a irmandade entre Portugal e Brasil 
continua a ser a irmandade do atraso. 
COUTINHO, J. P. Folha de São Paulo. Ilustrada. 28 set.2008, E1 (adaptado).  

C) "Há um conjunto de necessidades políticas e econômicas que visa a internacionalização do português 
como identidade e marca econômica". "É possível que o Fernando (Pessoa), como produtor de 
exportação, valha mais do que a PT (Portugal Telecom). Tem um valor econômico único." 
RIBEIRO, J. A. P. Ministro da Cultura de Portugal. Disponível em: http://ultimahora.publico.clix.pt. 
Acesso em: 10 nov. 2008. 

D) "É um acto cívico batermo-nos contra o Acordo Ortográfico." "O Acordo não leva a unidade nenhuma." 
"Não se pode aplicar na ordem interna um instrumento que não está aceito internacionalmente” e nem 
assegura “a defesa da língua como património, como prevê a Constituição nos artigos 9º e 68º.” 
MOURA, V. G. Escritor e eurodeputado. Disponível em: www.mundoportugues.org. Acesso em: 10 nov. 
2008. 

E) “Se é para ter uma lusofonia, o conceito [unificação da língua] deve ser mais abrangente e temos de 
estar em paridade. Unidade não significa que temos que andar todos ao mesmo passo. Não é 
necessário que nos tornemos homogéneos. Até porque o que enriquece a língua portuguesa são as 
diversas literaturas e formas de utilização.” 
RODRIGUES, M. H. Presidente do Instituto Português do Oriente, sediado em Macau. Disponível em: 
http://taichungpou.blogspot.com. Acesso em: 10 nov. 2008 (adaptado). 
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Morfologia 1 – 
elementos mórficos  
Morfologia 2 – 
formação de 
palavras 

Texto para as questões 1 e 2. 



 

 
Poema “pluvial”, Augusto de Campos. 
 
Disponível em www.algumapoesia.com.br/poesia/poesianet066.htm. Acesso em 30 jan. 2018 
 
01 [Profa. Flávia Lêda] 
 
As poesias concretas ou visuais mudaram os parâmetros da poesia tradicional, podendo ser entendidas 
aquelas como uma poética de resistência ao imobilismo e à massificação da cultura. No poema “pluvial”, de 
Augusto de Campos, 
 
A) vê-se dissociação entre plano de conteúdo e plano de expressão que estruturam o poema.  
B) associa-se a disposição do poema aos conteúdos relativos à figura do rio (vertical) e à da chuva 

(horizontal).  
C) a chuva possui menor extensão do que o rio e suas gotas rompem a superfície fluvial, manifestando um 

movimento passivo. 
D) há palavras sonoramente semelhantes: “Pluvial” verticalmente caindo como chuva, e “fluvial” 

horizontalmente correndo como o rio, que simetricamente estruturam o poema.  
E) a palavra pluvial associa-se semanticamente às palavras gota e água e está disposta horizontalmente 

de acordo com seu conteúdo; fluvial possui o mesmo traço semântico água, mas se diferencia pela 
disposição e movimento vertical na página.  

 

http://www.algumapoesia.com.br/poesia/poesianet066.htm
http://expurgacao.art.br/wp-content/uploads/2014/03/pluvial.jpg


 

02 [Profa. Flávia Lêda] Na estrutura das palavras “fluvial” e “pluvial” há o mesmo elemento mórfico. Trata-se 
de 
 
A) prefixo. 
B) radical. 
C) sufixo. 
D) vogal de ligação. 
E) desinência nominal. 
 
03 [ENEM] 
 
Carnavália 
 
Repique tocou 
O surdo escutou 
E o meu corasamborim 
Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou 
por 
mim? 
 
[…] ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 (fragmento). 
 
No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a junção coração + samba + tamborim, refere-se, ao 
mesmo tempo, a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se 
encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um(a) 
 
A) estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras 

culturas. 
B) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos mecanismos que o sistema da língua 

disponibiliza. 
C) gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode vir a se 

disseminar em uma comunidade mais ampla. 
D) regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica.  
E) termo técnico, dado que designa elemento de área específica de atividade. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 4 E 5. 
 



 

A ciência do palavrão 
 

Por que diabos m... é palavrão? Aliás, por que a palavra diabos, indizível décadas atrás, deixou de 
ser um? Outra: você já deve ter tropeçado numa pedra e, para revidar, xingou-a de algo como filha da …, 
mesmo sabendo que a dita nem mãe tem. Pois é: há mais mistérios no universo dos palavrões do que o 
senso comum imagina. Mas a ciência ajuda a desvendá-los. Pesquisas recentes mostram que as palavras 
sujas nascem em um mundo à parte dentro do cérebro. Enquanto a linguagem comum e o pensamento 
consciente ficam a cargo da parte mais sofisticada da massa cinzenta, o neocórtex, os palavrões moram 
nos porões da cabeça. Mais exatamente no sistema límbico. Nossa parte animal fica lá. E sai de vez em 
quando, na forma de palavrões. A medicina ajuda a entender isso. Veja o caso da síndrome de Tourette. 
Essa doença acomete pessoas que sofreram danos no gânglio basal, a parte do cérebro cuja função é 
manter o sistema límbico comportado. E os palavrões saem como se fossem tiques nervosos na forma de 
palavras. 

Mas você não precisa ter lesão nenhuma para se descontrolar de vez em quando, claro. 
Justamente por não pensar, quando essa parte animal do cérebro fala, ela consegue traduzir certas 
emoções com uma intensidade inigualável. Os palavrões, por esse ponto de vista, são poesia no sentido 
mais profundo da palavra. Duvida? Então pense em uma palavra forte. Paixão, por exemplo. Ela tem 
substância, sim, mas está longe de transmitir toda a carga emocional da paixão propriamente dita. Mas com 
um grande e gordo p.q.p. a história é outra. Ele vai direto ao ponto, transmite a emoção do sistema límbico 
de quem fala diretamente para o de quem ouve. Por isso mesmo, alguns pesquisadores consideram o 
palavrão até mais sofisticado que a linguagem comum.  
 
Disponível em: www.super.abril.com.br/revista/. Acesso em: 15 set. 2019. (Adaptado). 
 
04 
 
No texto, o substantivo palavrão, ainda que se mostre flexionado em grau, não reporta à ideia de tamanho. 
Tal emprego também se verifica em: 
 

A) Durante a pesquisa, foi colocada uma gotícula do ácido para se definir a reação. 
B) Na casa dos sete anões, Branca de Neve encontrou sete minúsculas caminhas. 
C) Para cortar gastos, resolveu confeccionar livrinhos que cabem nos bolsos. 
D) Não estava satisfeita com aquele empreguinho sem graça e sem perspectivas. 
E) Teve um carrinho de dois lugares, depois um carro de cinco e, hoje, um de sete. 

 
QUESTÃO 5 [Profa. Flávia Lêda] 
 

http://www.super.abril.com.br/revista/


 

Muitas vezes, em um texto, é possível perceber a flutuação das classes de palavras. No caso, a 
distinção entre as classes de substantivo e adjetivo, por exemplo, é problemática na língua portuguesa não 
apenas pelo fato estrutural de que os membros destas classes não apresentam propriedades semânticas e 
situações de ocorrência completamente distintas, mas também pela conjuntura de que as gramáticas 
normativas do português utilizam diferentes critérios para a definição de cada classe. Assim, o substantivo 
é definido em termos semânticos, enquanto o adjetivo mais frequentemente recebe uma definição sintática 
ou funcional.  
 
Com base no texto, em que alternativa se observa um exemplo de derivação imprópria marcada pela 
passagem de um substantivo a um adjetivo? 
 
A) Mas a ciência ajuda a desvendá-los. 
B) Nossa parte animal fica lá. 
C) (...) Essa doença acomete pessoas que sofreram danos no gânglio basal (...). 
D) Mas com um grande e gordo p.q.p. a história é outra. 
E) Então pense em uma palavra forte. 
 
06 [ADAPTADA] 
 
O diminutivo que aumenta 
 

O diminutivo virou uma espécie de divisor de águas para o brasileiro. Em Portugal, onde a 
ambiguidade linguística tem menor voltagem e toda conversa arrisca-se a seguir o pé da letra, as pessoas 
tendem a flexionar o grau do substantivo com a consciência de que pão é pão, queijo é queijo – posto que 
um diminutivo serve é para diminuir e um aumentativo, para aumentar. Além-mar a ênfase é outra. Quando 
convém, o diminutivo funciona como aumentativo no Brasil, porque exploramos, como ninguém, o uso dos 
adjetivos com flexão típica do diminutivo, mas com função superlativa. (...) Disponível no nosso armazém 
de secos e molhados que é a língua, o adjetivo superlativo ficou reservado para ocasiões propícias. 
Comparado ao brasileiro, o português usa o recurso com imenso recato.  
 
(Adaptado, Revista Língua, n.º 1)    
   
Segundo o texto, o diminutivo com função superlativa é uma construção tipicamente brasileira, 
diferentemente do que ocorre em Portugal. Identifique a alternativa que apresenta essa construção.  
 
A) Aguarde só mais um minutinho, por favor.  
B) É apenas um presentinho, você merece muito mais.  



 

C) Nada melhor do que um café quentinho no meio de uma tarde fria.  
D) Para as moças, esconder a verdade era apenas uma brincadeirinha.  
E) Esperava ver um jardim bonitinho e encontrou uma aula de paisagismo.   
 
 

FÍSICA 
3ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 
PROF. CAIO BRENO 

06/10 Geradores Elétricos 

01. As pilhas e baterias são classificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – como 
lixo perigoso. Agressivas ao meio ambiente e de difícil reciclagem, 

 

 apresentam em suas composições substâncias tóxicas como chumbo, cádmio e mercúrio, que podem 
contaminar o solo e a água. Você já deve ter observado a existência de pilhas e baterias de diversos 
tamanhos que fornecem a mesma voltagem. 
O tamanho da pilha ou da bateria está diretamente relacionado com a intensidade 
a) da força elétrica no processo de indução. 
b) da força de interação entre cargas elétricas. 
c) da carga elétrica no interior do campo elétrico. 
d) do campo elétrico criado por um corpo eletrizado. 
e) de corrente elétrica que ela deve fornecer a um circuito. 
 
02. Observe a imagem a seguir: 



 

 
As pilhas são instrumentos que possuem uma grande capacidade, transformar um tipo de energia (no caso 
das pilhas a energia é química) em energia elétrica. Identifique, entre as alternativas abaixo, a classificação 
dos dispositivos que fazem a mesma função das pilhas.  
A) Resistor elétrico; 
B) Receptor elétrico; 
C) Gerador elétrico; 
D) Carga elétrica; 
E) Corrente elétrica. 
 
 

13/10 Receptores Elétricos . Observe a imagem a seguir: 



 

 
01. Os aparelhos eletrodomésticos representados na imagem acima são exemplos de receptores elétricos. 
Indique a função destes aparelhos para que sejam classificados como receptores elétricos. 
  
02. Observe a imagem a seguir: 

 
O instrumento elétrico a seguir pode ser classificado como: 
A) Resistor elétrico; 
B) Gerador elétrico; 
C) Receptor elétrico; 
D) Disjuntor; 
E) Fusível. 



 

 
 

20/10 Circuitos Elétricos 

01. O amperímetro é um instrumento usado para medições de intensidade de corrente elétrica (i) e o 
voltímetro é um instrumento utilizado para medições de tensão elétrica (U), a famosa D.D.P. Observe o 
circuito elétrico esquematizado na figura a seguir. Identifique, entre os instrumentos representados por A e 
B, um voltímetro e um amperímetro. 
 

 
 
 
02. Em muitas casas, utilizam-se ligações de lâmpadas à rede elétrica por meio de circuitos alternativos, ou 
“three-way", que possibilitam, de maneira independente, ligar e desligar as lâmpadas, a partir de dois 
interruptores distintos, localizados em pontos diferentes da sala. Os circuitos abaixo ilustram propostas que 
tentam alcançar esse objetivo. Todos se baseiam em dois interruptores, sendo o interruptor 1 o que liga o 
ponto A1 ao ponto B1 ou C1 e o interruptor 2 o que conecta o ponto A2 ao ponto B2 ou C2. 
 



 

 

 
 
O(s) circuito(s) que cumpre(m) o objetivo mencionado é (são) 
 
A) somente o I. 
B) tanto o II como o III. 
C) somente o III. 
D) tanto o I como o II. 
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Geradores 

elétricos/ 

receptores 

elétricos/ circuitos 

elétricos 

 

A figura a seguir representa parte do circuito elétrico de um automóvel. Nele, encontram-se representados a 
bateria de 12 V, com resistência r = 0,02 Ω, os faróis, o motor de arranque (MA), dois interruptores de 
acionamento elétrico (C1 e C2), um voltímetro e um amperímetro. 



 

 

01. Analise as proposições com relação à figura. 
 
I. Para que se utilize o motor de arranque é necessário conectar, apenas, o interruptor C1. 
II. Corretamente, o voltímetro (V) está conectado no circuito através de uma ligação em paralelo, 
diferentemente do amperímetro (A) que, obrigatoriamente, deve ser conectado em série. 
III. Para que os faróis sejam acionados é necessário conectarmos, apenas, o interruptor C2. 
IV. Conectando o interruptor C2 podemos utilizar o motor de arranque (MA), contudo, não é possível 
usarmos os faróis.  
V. Conectando o interruptor C1 podemos utilizar os faróis, contudo, não é possível usarmos o motor de 
arranque (MA). 
 
Assinale a alternativa correta. 
A) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas l, II e III são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas l, III e V são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas l, III e IV são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
 
02. Observe a imagem a seguir: 



 

 
O instrumento elétrico a seguir pode ser classificado como: 
 
A) Resistor elétrico; 
B) Gerador elétrico; 
C) Receptor elétrico; 
D) Disjuntor; 
E) Fusível. 
 

ARTE 
3ª FEIRA 

(19:20 ÀS 19:45) 
PROF. ADEILDO SILVA 

06/10 Cultura Popular 

01. Característica básica para uma cultura considerada popular 
 
A) Nascer na elite de uma sociedade 
B) Apesar de representada pelo povo tem suas origens na elite 
C) Ter suas origens nas representações genuinamente populares 
D) Apresentar influência de outras culturas originalmente elitizadas 
 
02. No mundo, as várias manifestações culturais têm suas características mantidas por 
 
A) Um sentimento de pertencimento social 
B) Apenas entretenimento 
C) Manter a sociedade unida 
D) Representatividade internacional 
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Cultura Popular 
Brasileira 

01. -É uma das maiores manifestações culturais brasileiras reconhecida em todo o mundo 
 
A) Maracatu 
B) Carimbó 
C) Festa do Divino 
D) Carnaval 
 
02. A característica cultural brasileira mais identificada pelos estrangeiros é 
 
A) Receptividade (hospitalidade) 
B) Introspecção 
C) Belicismo 
D) Empreendedorismo 

20/10 
Cultura Popular 
Piauiense 

01. Atividade artística cultural piauiense que está caindo no esquecimento nas grandes cidades 
 
A) Carnaval 
B) Bumba meu Boi 
C) Maracatu 
D) Festa do divino 
 
02. O Estado do Piauí é reconhecido por possuir um patrimônio cultural caracterizado por 
 
A) Ruinas de grandes civilizações 
B) Sítios Arqueológicos 
C) Imaterialidade culinária 
D) Danças e festas  

 

27/10 
Culura Popular 
Teresinense 

01. Principal Lenda teresinense 
 
A) Num se pode 
B) Baleia Azul 
C) Porca do dente de ouro 
D) Cabeça de cuia 
 
02. Turísticamente, e por causa de sua vocação nessa área, Teresina se destaca 
 
A) Pelo turismo ambiental 



 

B) Pelo turismo histórico 
C) Pela biodiversidade 
D) Pelo turismo de eventos 

 

GEOGRAFIA 
3ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 
PROF. MARCELO LIMA 
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Processo de 
globalização e 
fragmentação 

01- Os novos sistemas técnicos de comunicação e transporte de pessoas e mercadorias, bem como as 
Novas Tecnologias da Comunicação e Informação (NTCIs) e as novas articulações em redes, cada vez 
mais dinâmicas, têm mudado profundamente a cara da ‘geografia econômica’ do final do século XX e início 
do XXI, tornando a economia global mais articulada e mais fluida. No que diz respeito a essa discussão, é 
verdadeiro afirmar que  
A) a configuração geográfica das empresas em rede, fluidas e dinâmicas, coloca-se como uma 

representação da aplicabilidade das novas tecnologias às mudanças organizacionais da produção e do 
consumo.    

B) o regime flexível do teletrabalho não tem contribuído para a nova dinâmica econômica do capitalismo 
financeirizado e informacional do final do século XX e início do século XXI.    

C) em função da dominância financeira do novo regime de acumulação capitalista, a rigidez dos sistemas 
técnico-informacionais tem desacelerado as trocas econômicas entre as nações capitalistas.    

D) os novos sistemas de regulação entre território, política e economia estimulam a concentração e a 
centralização 

02- A origem da sociedade em rede decorre do desenvolvimento dos meios de transporte, das 
comunicações e da transmissão de energia, característica essencial da organização espacial da sociedade 
moderna – uma sociedade umbilicalmente ligada à evolução da técnica, à aceleração das interligações e da 
movimentação das pessoas, de objetos e de capitais sobre os territórios. Nesse contexto, tem lugar a 
mudança, associada à rapidez do aumento da densidade e da escala da circulação. 
 
(Adaptado de Ruy Moreira, Da região à rede e ao lugar: a nova realidade e o novo olhar geográfico sobre o 
mundo. etc..., espaço, tempo e crítica. n. 1(3), p. 57,2007.) 
 
 
No mundo contemporâneo, as redes configuram uma nova forma de organização geográfica das 
sociedades porque  
 
A) colocam todos os lugares em conexão, garantem fluidez ao processo global de produção e 

homogeneízam os espaços.    
B) anulam a importância dos territórios e fronteiras nacionais na articulação da geopolítica mundial, 

reconfigurando a geografia do poder.    
C) constituem sistemas usados livremente pelas sociedades em busca de projetos emancipatórios, 

ampliando os conflitos e as disputas políticas.    



 

D) sobrepõem-se, na escala mundo, às configurações regionais 
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A formação dos 
megablocos e 
blocos regionais     

01-Examine a imagem:  

 
 
A imagem é uma crítica à  
 
A) automação.    
B) emancipação.    
C) transumância.    
D) bioindústria.    
E) globalização.    
 
 
02. ÁFRICA DISCUTE BENEFÍCIOS E DESVANTAGENS DA GLOBALIZAÇÃO  
 
Para muitas agências internacionais que atuam para aliviar a fome e a pobreza na África, a globalização é 
um assunto polêmico.  
Os que são a favor do processo, como o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Michel 
Camdessus, argumentam que a globalização vai levar à modernização da economia e à remoção dos 



 

impedimentos comerciais. Camdessus diz que "se deve conseguir reduzir a pobreza e estimular o 
crescimento econômico".  
Mas os críticos, como a entidade beneficente britânica ActionAid, argumentam que a liberalização do 
comércio está prejudicando a África. A ActionAid diz que a abertura comercial, especialmente na área 
agrícola, resultou na "ameaça ou destruição do meio de vida de milhões de agricultores" e na manutenção 
da pobreza.  
 
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/economia/021204_africadb.shtml>. Acesso em: 21 out. 
2019. (adaptado).  
 
 
Com base na reportagem exposta no texto, os argumentos favoráveis e contrários à globalização no 
continente africano, respectivamente, são:  
 
A) o endividamento externo e a destruição da economia de subsistência.    
B) a redução de barreiras alfandegárias e a desorganização das comunidades tradicionais.    
C) a intervenção do Estado na economia e a dependência tecnológica.    
D) o investimento de capitais em economias emergentes e o declínio do movimento sindical.    
E) a regulação do mercado financeiro e o fim da agricultura tribal.    
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Problemas do 
mundo globalizado     

01-No período da Guerra Fria, os conflitos geopolíticos implicavam riscos nucleares e ataques físicos a 
infraestruturas como estradas, redes elétricas ou gasodutos. Hoje, além dessas implicações, a Ciberguerra 
ou Guerra Fria Digital  
 
A) representa uma possibilidade real de interferência em sistemas informacionais nacionais, mas seu uso 

efetivo mantém-se apenas como uma ameaça.    
B) baseia-se na capacidade integrada de sistemas computacionais espionarem governos antagônicos, 

com o objetivo de manipular informações de todo tipo.    
C) envolve o uso de softwares (malwares) e programas robôs para invadir redes sociais e computadores, 

mas nunca interferiu em processos eleitorais.    
D) visa ao controle da informação como uma forma de poder político, mas inexistem, no mundo, 

cibercomandos, ou seja, a quarta força armada.    
 
 



 

 
02-O afastamento do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit, foi aprovado em 
plebiscito em junho de 2016, depois de longas polêmicas acerca das campanhas relacionadas ao 
movimento. Sobre o Brexit, é correto afirmar que: 
  
A) é um movimento que questiona a globalização e o internacionalismo liberal, defendendo, em seu lugar, 

um forte regionalismo ou o fechamento comercial de fronteiras nacionais.    
B) se trata de um movimento político realizado pelo Reino Unido, que se afasta da União Europeia para 

liderar uma cooperação internacional mútua de países emergentes.    
C) acentua a tendência cada vez maior do Reino Unido de expandir suas relações comerciais globais, 

principalmente ao sair da União Europeia e dominar outros continentes.    
D) demarca o ressurgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico no Reino Unido, que 

busca se afastar da União Europeia, em função do programa governamental socialdemocrata dos 
países que formam esse bloco 

E) demarca o ressurgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico no Reino Unido, que 
busca se afastar da União Europeia, em função do programa governamental socialdemocrata dos 
países que formam esse bloco.    
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Impactos 

socioespacias da 

globalização 

 

01-Em 2018 a relação entre as duas maiores potências econômicas mundiais foi marcada por:   
 
A) uma reaproximação política e acordos estratégicos que levaram a uma diminuição da quantidade de 

ogivas nucleares.     
B) acordos comerciais que anunciam a criação de um bloco econômico no Pacífico para os próximos 

anos.     
C) a uma “guerra” comercial que envolveu a elevação de tarifas alfandegárias.     
D) um aumento da tensão devido ao envolvimento de uma delas na guerra civil da Síria.     
E) forte crise diplomática e comercial que levou à saída de uma delas da Organização Mundial do 

Comércio. 
     
02-A nova geografia política do mundo, segundo alguns, teria como base fundamental o chamado “sistema 
global”, ou sistema-mundo, uma espécie de “ator” muito mais importante que os Estados nacionais ou 
mesmo que as associações internacionais tais como a União Europeia.  
(VESENTINI, J. W. Novas Geopolíticas, p. 38, 2015).  
 
Sobre o assunto apresentado no texto, é correto afirmar-se que   
A) a globalização atual possui uma grande circulação de ideias e de produtos por causa do avanço dos 

meios de comunicação e da rede de transporte mundial.     



 

B) os Blocos Econômicos não representam o mundo globalizado, pois suas atuações se limitam às regiões 
continentais do planeta.     

C) a nova geografia política apresentada no texto encontra-se cada vez mais subordinada a um estudo 
regional em um mundo dividido entre capitalistas e socialistas.     

D) a União Europeia é um bloco econômico recente em um novo contexto de globalização, no qual o 
capitalismo encontra-se majoritário, não existindo países socialistas por causa do fim da Velha Ordem 
Mundial.     

E) a geografia política atual não estuda as relações econômicas entre as nações, pois o mundo apresenta-

se dividido em dois grupos ideológicos que disputam a hegemonia do planeta 

 

MATEMÁTICA 
4ª FEIRA 

(18:30 AS 19:20) 
PROF. ALEXSANDRO 

KESLLER 

07/10 
Sequências 
(Definição e 
representação) 

 

01. Classifique cada PA em crescente, decrescente ou constante. Identifique o primeiro termo e sua razão. 
 
A) (3, 10, 17, 24, ...) 

B) (16, 16, 16, 16, ...) 

C) (21, 17, 13, 9, ...) 

 
02. Calcule os cinco primeiros termos de cada PA a seguir. 
 
A) a1 = 12 e r = 7  

B) a1 = 11,5 e r = 2,5 

 

14/10 

Progressão 
Aritmética 
(Definição, 
Classificação e 
termo geral) 

 
01. Observe a sequência de figuras cujas quantidades de pontos estão em progressão aritmética. 

 
Continuando essa sequência, quantos pontos formarão a 12ª figura?  
 
 



 

02. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um jogador de futebol 

que se recupera de uma contusão: 

 
1º dia – corrida de 6 km; 

2º dia – corrida de 8 km;  

3º dia – corrida de 10 km;  

 

Nos dias subsequentes – acréscimo de 2 km em relação ao dia anterior  

Quantos quilômetros esse jogador já estará correndo no 20º dia? 

A) 40 km   

B) 42 km  

C) 44 km   

D) 46 km  

E) 48 km 

 

21/10 

Progressão 
Aritmética 
(Soma dos termos 
de uma PA) 

01. (2, 5, 8, 11, . . .) PA  
Qual a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência?  
 
 



 

02. Um jogo de boliche é jogado com 10 pinos dispostos em quatro linhas, como mostra a figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se fosse inventado um outro jogo, semelhante ao boliche, no qual 
houvesse um número maior de pinos, dispostos da mesma forma, e ao 
todo com 50 linhas, o número de pinos necessários seria igual a  
  
A) 1.125    
B) 2.525    
C) 2.550    
D) 1.625    
E) 1.275    

 

28/10 

 
Feriado Nacional: 
Dia do Servidor 
Público 
 

 

INGLÊS 
4ª FEIRA 

(19:20 AS 20:20) 
PROF. LAWDO NATELL 

07/10 
Text study-modal 
verb 

01- 
TEXT 
one day you'll look to see i've gone 
for tomorrow may rain 
so i'll follow the sun 
\"i’ll follow the sun\", the beatles 
na canção, para que a sentença \"for tomorrow may rain\" transmita sentido de dever, o verbo may deve 
ser substituído por: 
A) must. 
B) can. 
C) might. 



 

D) would. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/10 

Question tag 

01- 
 

 
 
Qual é a estrutura que corresponde ao question tag na imagem? Defina question tag. 
 

 
 
 
 
 

21/10 

Text study and 
vocabular 

01-leia o excerto abaixo e selecione a alternativa que melhor responde à pergunta. 
 
TEXT 
 
"the greatest challenge for most english learners is that they can’t communicate in english normally. most 
english learners can read and write english well. but when it comes to talking in english they struggle. (...) 
they struggle to pronounce certain sounds and understand idioms and slang used by native english users. " 
source: <https://www.spokenenglishpractice.com/talking-in-english/>. access on aug 21, 2018. 
qual é maior desafio dos aprendizes de língua inglesa? 
 
A) escrever bem. 
B) fazer a leitura de textos. 
C) comunicar-se oralmente. 



 

D) compreender os falantes nativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/10 

Text study 

01- 
 
TEXT 
 
British royal babies 

 
kate middleton had her third child. he is a healthy baby boy. people wait to know his name. this news is 
about these royal british babies. 
the royal family has many traditions. some end and some still exist today. for example, royal babies were 
born in buckingham palace. now, they are born at a hospital. 

news in levels. british royal babies. 2018. disponível em: <https://www.newsinlevels.com/products/british-royal-babies-level-1/>. acesso em: 27 abr. 2018. 
 
qual é a ordem que estes tópicos aparecem no texto? 
1)  é o terceiro 
2)  bebe real 
3)  um novo filho 
4)  a familía real 
(    ) is a boy. 
(    ) has many traditions. 
(    ) child of kate middleton. 
(    ) was born at the hospital. 
 



 

SOCIOLOGIA 
4ª FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 

07/10 
Ciberespaço, 
cibercultura e 
ciberdemocracia 

01-Pierre Lévy é um filósofo de nacionalidade francesa, nascido na Tunísia, e é um dos principais 
pensadores a tratar dos impactos das tecnologias digitais sobre a sociedade. Explique o seu conceito de 
CIBERCULTURA. 

 

14/10 
Cultura e sociedade: 
patrimônio cultural 

01-Considera-se cultura como tudo o que é apreendido e compartilhado pelos indivíduos de um mesmo 
grupo, conferindo identidade a esse grupo. Bem cultural é o conjunto de atividades e modos de agir e de 
viver de um povo, onde se desenvolvem os grupos sociais que, por sua vez, formam comunidades, 
coletividades e noções. O patrimônio é a nossa herança do passado, com qual convivemos hoje, e que 
passamos às gerações futuras. É através da preservação deste patrimônio, que se exerce a cidadania. 

Qual a importância de se preservar o patrimônio cultural? 
 

21/10 
Sociólogos 
contemporâneos 

01-Sociologia é o estudo do comportamento social das interações e organizações humanas. Dessa forma, 
explique a importância desta ciência nos dias atuais.  
 

28/10 Feriado  

QUÍMICA 
5ª FEIRA 

(18:30 AS19:20) 
PROF. JURANDIR 

SOARES 

 
 
 

01/10 

 
 
 
              Polímeros 

 

01- Assinale a alternativa que traz somente exemplos de polímeros de adição: 
 

A) polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, poliestireno. 
B) polietileno, polipropileno, poliamidas, poliéster. 
C) poliamidas, poliéster, policloreto de vinila, poliestireno. 
D) NYLON, teflon, kevlar, PVC. 
E) PVC, PET, polietileno, NYLON. 
 
02- A substância fundamental passível de polimerização chama-se: 
 
A) Polímero 
B) Epímero 
C) Molde 
D) Monômero 
E) Suporte 
 

03- (UNISINOS – RS) Polímeros (do grego poli, “muitas”, meros, “partes”) são compostos naturais ou 
artificiais formados por macromoléculas que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais 
repetitivas, denominadas……….. Assim, entre outros exemplos, podemos citar que o amido é um polímero 
originado a partir da glicose, que o polietileno se obtém do etileno, que a borracha natural, extraída da 

https://infonauta.com.br/novas-tecnologias-da-comunicacao/200/ciberespaco-cibercultura-e-ciberdemocracia/
https://infonauta.com.br/novas-tecnologias-da-comunicacao/200/ciberespaco-cibercultura-e-ciberdemocracia/
https://infonauta.com.br/novas-tecnologias-da-comunicacao/200/ciberespaco-cibercultura-e-ciberdemocracia/


 

espécie vegetal Hevea brasiliensis (seringueira), tem como unidade o ………………….. e que o 
polipropileno é resultado da polimerização do………….. 
 

As lacunas são preenchidas, correta e respectivamente, por: 
 

A) elastômeros, estirenos e propeno; 
B) monômeros, isopreno e propeno; 
C) anômeros, cloropreno e neopreno; 
D) monômeros, propeno e isopreno; 
E) elastômeros, eritreno e isopreno. 
 

04- (UESPI) Polímeros são compostos químicos de moléculas muito grandes, formadas pela reação de moléculas 
pequenas chamadas monômeros. Atualmente, vivemos cercados por polímeros sintéticos, na forma de plásticos, 
de fibras sintéticas, de borrachas sintéticas etc. Entre os polímeros abaixo, assinale aquele que pode ser extraído 
de vegetais.  

 
A) Celulose.  
B) Baquelite.  
C) Nylon.  
D) Policloreto de vinila, PVC.  
E) Polietileno. 
 
05-Os plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem. Sob o ponto de vista 
químico, os plásticos e suas unidades constituintes são, respectivamente:  

 
A) hidrocarbonetos; peptídios;  
B) macromoléculas; ácidos graxos;  
C) polímeros; monômeros;  
D) polímeros; proteínas;  
E) proteínas; aminoácidos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

01- A borracha natural é um elastômero (polímero elástico), que é obtida do látex coagulado da Hevea 
brasiliensis. Suas propriedades elásticas melhoram quando aquecida com enxofre, processo inventado por 
Charles Goodyear, que recebe o nome de: 
 

A) ustulação 
B) vulcanização 



 

 
 
 
 
 

08/10 

 
 
 
 
 
              Polímeros 

 

C) destilação 
D) sintetização 
E) galvanização 
 

02-Polímeros são macromoléculas orgânicas construídas a partir de muitas unidades pequenas que se 
repetem, chamadas monômeros. Indique a alternativa que apresenta somente polímeros naturais. 
 
A) Celulose, plástico, poliestireno. 
B) Amido, proteína, celulose. 
C) Amido, náilon, polietileno. 
D) Plástico, PVC, teflon 
 
03-As principais classes de polímeros sintéticos são: 
 
A) polímeros de adição, polímeros termofixos e elastômeros. 
B) polímeros de adição comum, polímeros sintéticos. 
C) polímeros artificiais e polímeros naturais. 
D) polímeros termorrígidos e polímeros termoplásticos. 
E) polímeros de adição comum, polímeros de adição 1,4 e polímeros de condensação.  
 
04-Náilon e borracha sintética podem ser citados como exemplos de: 
 
A) hidratos de carbono 
B) proteínas 
C) lipídios 
D) polímeros 
E) enzimas 
 

05-Considerando os tipos de polímeros abaixo: 
 
I.   polímero de adição 
II.  polímero natural 
III. polímero de adição-1,4 
IV. polímero de condensação 
 
Podemos afirmar que o polímero polietileno e o nylon são, respectivamente: 
A) ambos do tipo 



 

B) II e III 
C) I e IV 
D) II e IV 
E) ambos do tipo III 
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22/10 

 
 
 
Bioquímica 

 

01-Os animais retiram dos alimentos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Cada nutriente 
apresenta uma determinada finalidade, e, aos glicídios, pode ser atribuída a função de: 

 
A) produzir anticorpos. 
B) participar da composição de hormônios sexuais. 
C) funcionar como isolante térmico. 
D) fornecer energia às células. 
E) proteger nosso corpo contra impactos. 
 
02- Os glicídios são tradicionalmente classificados em monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. 
Esse último grupo destaca-se por ser formado pela união de centenas de monossacarídeos. Entre as 
alternativas a seguir, marque aquela em que se encontra um exemplo de polissacarídeo. 
 
A) lactose. 
B) glicose. 
C) sacarose. 
D) frutose. 
E) celulose. 
 
03-UECE) Sabe-se que o carboidrato é o principal fator a contribuir para a obesidade, por entrar mais 
diretamente na via glicolítica, desviando-se para a produção de gordura, se ingerido em excesso. Uma 
refeição composta de bolacha (amido processado industrialmente) e vitamina de sapoti (sapoti, rico em 
frutose), leite (rico em lactose) e açúcar (sacarose processada industrialmente) pode contribuir para o 
incremento da obesidade, por ser, conforme a descrição acima, visivelmente rica em 
 
A) lipídios. 
B) proteínas. 
C) glicídios. 
D) vitaminas. 
E) aminoácidos. 

 



 

04-Podemos classificar os glicídios em três grupos principais: monossacarídeos, dissacarídeos e 
polissacarídeos. Marque a alternativa onde encontramos apenas monossacarídeos. 
 
A) amido e celulose. 
B) sacarose e celulose. 
C) frutose e glicose. 
D) celulose e glicogênio. 
E) sacarose e lactose. 
 
05-Sabemos que o amido é uma importante substância de reserva encontrada em plantas e algumas algas. 
Marque a alternativa correta a respeito do amido. 
 
A) O amido não é um carboidrato. 
B) O amido é um dissacarídeo, assim como a frutose. 
C) O amido é um monossacarídeo, assim como a glicose. 
D) O amido é um polissacarídeo, assim como o glicogênio e a celulose. 
E) O amido é um monossacarídeo, assim como o glicogênio e a celulose. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bioquímica 

 

01-Entre as alternativas abaixo, identifique qual NÃO apresenta uma função dos lipídios. 
 
A) Reserva energética 
B) Isolamento térmico 
C) Auxiliar na absorção de vitaminas 
D) Produção de hormônios 
E) Combate às infecções através dos anticorpos 
 
02-Os lipídios são moléculas formadas principalmente por carbono, oxigênio e hidrogênio, cuja 
característica mais marcante é sua natureza hidrofóbica, ou seja, formam uma mistura heterogênea com a 
água. 
Observe os compostos a seguir e indique qual dos grupos de substâncias NÃO é um tipo de lipídio. 
 
A) Óleo e gordura. 
B) Glicose 
C) Cerídeos 
D) Esteroides 
E) Fosfolipídios 
 



 

 
03-O excesso de lipídios na corrente sanguínea pode ser prejudicial à saúde, pois aumenta a probabilidade 
de doenças cardiovasculares e causar hipertensão devido à formação de: 
 
A) placas de gorduras nas paredes das artérias 
B) rompimento das veias pulmonares 
C) aumento de secreções nos vasos capilares 
D) contrações rítmicas no coração 
E) aumento do nível de glicose no organismo. 
 
04-Hormônios sexuais, como a testosterona e a progesterona, são exemplos de lipídios do grupo dos(as): 
 
A) glicerídios. 
B) ceras. 
C) carotenoides. 
D) fosfolipídios. 
E) esteroides. 
 
05-Os aminoácidos são moléculas orgânicas que formam as biomoléculas mais abundantes nos seres 
vivos. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome da biomolécula formada pela 
união dos aminoácidos. 
 
A) Lipídios. 
B) Carboidratos. 
C) Ácidos nucleicos. 
D) Proteínas. 
E) Sais minerais. 
 

BIOLOGIA 
5ª FEIRA 

(19:20 AS 20:20) 
 
 
 
 
 
 

01/10 
Probabilidade 
Aplicada à Genética 

01-No lançamento de um dado não viciado, qual é a probabilidade de obtermos o número 4? 
 
A) 1/2 
B) 1/3 
C) 1/4 
D) 1/5 
E) 1/6 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. TÉRCIO CÂMARA 

02-Usando uma moeda não viciada, e sabendo que no último lançamento obtivemos CARA, qual é a 
probabilidade de obtermos CARA novamente no próximo lançamento? 
 
A) 100% 
B) 75% 
C) 50% 
D) 25% 
E) 90% 
 

08/10 
Polialelia e os 
Grupos Sanguíneos 

01-Fator Rh é um importante antígeno presente no sangue de determinados seres vivos. A designação “Rh” 
é uma abreviatura do nome “Rhesus”, no qual os cientistas Landsteiner e Wiener identificaram pela primeira 
vez a presença do antígeno que denominaram “fator Rh”. Qual foi o animal usado na experiencia? 
 
A) Avestruz 
B) Cabra 
C) Macaco 
D) Gorila 
E) Urangutango 
 
02-Quais os tipos sanguíneos existentes? 
 
A) A, B, AB e O 
B) A, B, AO, BO e O 
C) A, B e O 
D) A, AB, B, BA e O 
 
03-No sistema ABO existem quatro tipos de sangues: A, B, AB e O. Esses tipos são caracterizados pela 
presença ou não de aglutininas e aglutinogênios. Onde encontramos estas substancias? 
 
A) No Plasma Sanguíneo e nas Hemácias 
B) No Citoesqueleto e na Membrana Plasmática 
C) No Tecido Epitelial e nas Glândulas Sudorificas 
D) Nas Hemácias e na Medula Espinal 
E) Na Medula Espinal e no Plasma Sanguíneo 
 

15/10 
Feriado – Dia do 
Professor 

 



 

 
 

22/10 
Interação Gênica 

01-Em 80 descendentes, qual será o esperado para o seguinte cruzamento: Rree X rrEe? 

 

02-Um galo de crista noz, cruzado com uma galinha crista rosa, produziu a seguinte geração: 3/8 noz, 3/8 

rosa, 1/ 8 ervilha e 1/8 simples. Quais os genótipos dos pais? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

29/10 

Linkage, 
Permutação e 
Mapas Genéticos. 

01-A cor da pele humana depende de pelo menos dois pares de alelos, localizados em cromossomos 
homólogos. A interação gênica que determina a cor é denominada __________. Entretanto, a cor da pele 
pode sofrer variações influenciadas pelo ambiente, pois as pessoas que tomam banho de sol ficam 
bronzeadas, isto é, ficam com cor mais escura devido ao aumento do pigmento chamado ___________. 
 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima. 
 
A) herança quantitativa – melanina 
B) pleiotropia – serotonina 
C) dominância incompleta – eritrocruerina 
D) epistasia – serotonina 
E) dominância completa – melanina 
 
02-Considerando que na espécie humana, a cor da pele seja determinada por dois pares de genes em 
interação gênica. Quantos e quais os fenótipos esperados para a cor da pele? 
 
 

FILOSOFIA 
5ª FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 
PROF. MAC DOWELL 

01/10 Ética grega 
01. Explique os princípios da fundamentais da ética grega. 

 

08/10 
Ética kantiana: 
introdução 

01. O que são as ações conforme ao dever? 
 
02. O que são as ações por dever? 
 

15/10 Feriado  

22/10 
Ética kantiana: o 
imperativo 
categórico 

01. Explique o imperativo categórico kantiano. 
 
02. Explique a seguinte frase de kant: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa 

como na pessoa de outrem, sempre e simultaneamente como fim e nunca apenas como meio. (i. Kant) 

 

29/10 Ética Utilitarista 01. Qual a ideia central do utilitarismo? 



 

 
01. O que significa dizer que para os utilitaristas não existam  
 

HISTÓRIA 
6ª FEIRA 

(18:30 AS 19:20) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 

02/10 
Governos: Sarney / 
Collor   

01- Na economia, o Governo Sarney passou à História como um governo que buscou estabilidade 
econômica e controlar a inflação através de alguns planos econômicos, como o Plano Cruzado e o Plano 
Verão. Qual o impacto desses planos econômicos no cotidiano do povo brasileiro? 

 
02- Como foi o processo de impeachment de Collor? 
 

09/10 
Governos: Itamar 
Franco / FHC 

01- O governo de Itamar Franco foi resultado do impeachment de Fernando Collor de Mello, presidente do 
Brasil entre 1990 e 1992. Esse governo ficou marcado por ter realizado um dos grandes feitos da história 
recente do país: a estabilização da economia e o controle da inflação. Isso ocorreu por meio da nomeação 
de Fernando Henrique Cardoso ao Ministério da Fazenda. O Plano Real foi dividido por FHC e sua equipe 
em três fases que, progressivamente, realizaram as medidas necessárias.  

 
02- Quais foram as conseqüências  do Plano Real? 

 
 

16/10 
Governos: Lula / 
Dilma 

01- O Governo Lula correspondeu ao período que se iniciou em 1º de janeiro de 2003, quando Luiz Inácio 
Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil, e encerrou-se no dia 1º de janeiro de 2011, quando a 
presidência foi transmitida para Dilma Rousseff. O governo de Lula ficou marcado por ser um período de 
intenso crescimento econômico do Brasil, mas teve sua credibilidade abalada por escândalos de corrupção, 
como o Mensalão. 
 
De acordo com nossas aulas e o pequeno texto acima, cite um aspecto positivo e outro negativo sobre o 
governo Lula. 

 

23/10 História da África 
01- Por que devemos conhecer a história da África? 

 

30/10 
Descolonização 
afro-asiática 

01- Explique como ocorreu o processo de descolonização da Ásia e da África 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6º FEIRA 

 
 

(19:20 AS 19:45) 

02/10 
Lutas – esportes de 
combate 

01- Pesquise na internet, quais as características da krav maga, e suas origens. 
 

09/10 Judô 
01- Liste algumas regras do judô em um pequeno texto. 

 

16/10 Takwondo 01- Liste algumas regras do taekwondo.  

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/fernando-henrique-cardoso.htm


 

PROFª. GEORGIA 
SOARES 

 

23/10 Jiujitsu 
01- Pesquise na internet a origem do esporte jiu-jitsu e elabore um pequeno texto 

 

30/10 Capoeira 
01- Pesquise um grupo de capoeira e descreva a sua trajetória. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
REDAÇÃO 
6º FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 
PROFª. FLÁVIA LEDA 

02/10 
Gêneros 
Argumentativos 

01. 
 
Fomos treinados para o preconceito. Libertar-se disso pode ser assustador – Leonardo Sakamoto – 
16/01/2016 
 

Deve ser assustador para uma pessoa que cresceu no seio da tradicional família brasileira, foi 
educada em escolas com métodos e conteúdos convencionais e espiritualizada em igrejas e templos 
conservadores, conviveu em espaços de socialização que não questionam o passado apenas o reafirmam 
e, é claro, assistiu a muita, muita TV, de repente, ser bombardeada com novas “regras'' e “normas'' de 
vivência, diferentes daquelas com as quais está acostumada. 

Ouvi um desabafo sincero do pai de uma amiga que não entendia como as coisas estavam 
mudando assim tão rápido. Ele reclamava que tirar uma da cara do “amigo que era mais gordinho'' era só 
“coisa de criança'' e não bullying passível de punição. “A sociedade está ficando muito chata'', disse 
desconsolado. 

 
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções 
específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o artigo de opinião, seu 
objetivo básico é 
 
A) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao preconceito. 
B) influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos. 
C) defender a importância do conhecimento das várias condutas morais na sociedade. 
D) apresentar as diversas opiniões sobre as diferenças sociais. 
E) ironizar determinada prática social em relação às diferenças. 
 
02. 
 

A  última  edição deste  periódico apresenta  mais   uma  vez tema relacionado  ao tratamento dado 
ao lixo caseiro, aquele  que  produzimos  no  dia a dia. A  informação agora  passa do  material  jogado 
na  estrada  vicinal  que liga  o município de  Rio Claro ao  distrito de  Ajapi. Infelizmente, no  local em 
questão, a  reportagem  encontrou  mais  uma forma errada de destinação do  lixo: material  atirado ao lado 



 

da pista como se isso fosse o  ideal. Muitos  moradores,  por exemplo, retiram o lixo de  suas residências e, 
em  vez de um destino correto,  procuram dispensá-lo em  outras  regiões. Uma  situação no  mínimo 
incômoda.  Se você  sai de  casa para jogar lixo em   outra localidade,  por  que  não o fazer 
em  local  ideal? É muita  falta de  educação achar  que  aquilo que não  é  correto  para a sua  região 
possa  ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é  um passo inteligente e de consciência. 
Olha  o  exemplo  que  passamos  aos  mais  jovens! Quem  aprende  errado  coloca  em  prática o  errado! 
Olha  o  perigo! 

 
Disponível em http://jornaldacidade.uol.com.br. Acesso em: 10 ago. 2012 (adaptado). 
 
Esse  editorial  faz  uma leitura  diferenciada de uma notícia  veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona 
uma das funções sociais desse gênero textual, que  é 
 
A) apresentar  fatos que  tenham  sido pelo  próprio veículo. 
B) chamar  a atenção do leitor para temas  raramente abordados  no  jornal. 
C) provocar  a  indignação dos  cidadãos  por  força dos  argumentos  apresentados. 
D) interpretar  criticamente fatos  noticiados e  considerados relevantes para  a opinião pública. 
E) trabalhar  uma informação previamente  apresentada com  base  no  ponto de vista 

do  autor  da  notícia. 
 
Texto para as questões 3 e 4 
 
A nuvem 
 

– Fico admirado como é que você, morando nesta cidade, consegue escrever uma semana inteira 
sem reclamar, sem protestar, sem espinafrar! E meu amigo falou da água, telefone, Light em geral, carne, 
batata, transporte, custo de vida, buracos na rua, etc. etc. etc. Meu amigo está, como dizem as pessoas 
exageradas, grávido de razões. Mas que posso fazer? Até que tenho reclamado muito isto e aquilo. Mas se 
eu for ficar rezingando todo dia, estou roubado: quem é que vai aguentar me ler? Acho que o leitor gosta de 
ver suas queixas no jornal, mas em termos. 

Além disso, a verdade não está apenas nos buracos das ruas e outras mazelas. Não é verdade que 
as amendoeiras neste inverno deram um show luxuoso de folhas vermelhas voando no ar? E ficaria 
demasiado feio eu confessar que há uma jovem gostando de mim? Ah, bem sei que esses encantamentos 
de moça por um senhor maduro duram pouco. São caprichos de certa fase. Mas que importa? Esse carinho 
me faz bem; eu o recebo terna e gravemente; sem melancolia, porque sem ilusão. Ele se irá como veio, 
leve nuvem solta na brisa, que se tinge um instante de púrpura sobre as cinzas de meu crepúsculo. 

http://jornaldacidade.uol.com.br/


 

E olhem só que tipo de frase estou escrevendo! Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe 
para o chão – e seus tradicionais buracos. 
BRAGA, R. Ai de ti, Copacabana. 
 
03. 
 
Em “E olhem só que tipo de frase estou escrevendo! Tome tenência, velho Braga”, o narrador 
 
A) chama a atenção dos leitores para a beleza do estilo que empregou. 
B) revela ter consciência de que cometeu excessos com a linguagem metafórica. 
C) exalta o estilo por ele conquistado e convida-se a reverenciá-lo. 
D) percebe que, por estar velho, seu estilo também envelheceu. 
E) dá-se conta de que sua linguagem não será entendida pelo leitor comum. 
 
04. 
 
Com relação ao gênero do texto, é correto afirmar que a crônica: 
 
A) parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas. 
B) tem como função informar o leitor sobre os problemas cotidianos. 
C) apresenta uma linguagem distante da coloquial, afastando o público leitor. 
D) tem um modelo fixo, com um diálogo inicial seguido de argumentação objetiva. 
E) consiste na apresentação de situações pouco realistas, em linguagem metafórica. 
 
05 [ADAPTADO] 
 

"É comum, no Brasil, a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e constitui crime.  
Embora não exista ainda nas leis penais a definição do 'crime de tortura', torturar um preso ou detido é 

abuso de autoridade somado à agressão e lesões corporais, podendo qualificar-se como homicídio, quando 
a vítima da tortura vem a morrer. Como tem sido denunciado com grande frequência, policiais 
incompetentes, incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a 
confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde, que ofende a dignidade humana, essa prática 
é legalmente condenada. A confissão obtida mediante tortura não tem valor legal e o torturador comete 
crime, ficando sujeito a severas punições."  

 
(Dalmo de Abreu Dallan) 

 



 

Infere-se que esse trecho é uma dissertação que 
 
A) apresenta, em todos os períodos, personagens individualizadas, movimentando-se num espaço e num 

tempo terríveis, denunciados pelo narrador, bem como a predominância de orações subordinadas, que 
expressam sequência dos acontecimentos. 

B) apresenta, em todos os períodos, substantivos abstratos, que representam as ideias discutidas, bem 
como a predominância de orações subordinadas, que expressam o encadeamento lógico da denúncia. 

C) que apresenta uma organização temporal em função do pretérito, jogando os acontecimentos 
denunciados para longe do momento em que fala, bem como a predominância de orações 
subordinadas, que expressam o prolongamento das ideias repudiadas. 

D) consegue fazer uma denúncia contundente, usando, entre outros recursos, a ênfase, por meio da 
repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, bem como a predominância de orações 
coordenadas sindéticas, que expressam o prolongamento das ideias repudiadas. 

E) consegue construir um protesto persuasivo com uma linguagem conotativa, construída sobre metáforas 
e metonímias esparsas, bem como com a predominância de orações subordinadas, próprias de uma 
linguagem formal, natural para esse contexto. 
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Estratégias 
Argumentativas 

01 [ADAPTADO] 
 

Existe vida inteligente fora da terra? “No Universo? Garantido. Na nossa galáxia? Extremamente 
provável. Por que não encontramos aliens ainda? Talvez nossos equipamentos não tenham sensibilidade 
suficiente. Ou não sintonizamos o sinal de rádio correto”. 
 
SUPERINTERESSANTE. São Paulo: Editora Abril, n. 224, mar. 2006, p. 42. 
 
Tendo em vista os argumentos utilizados por Paul Horowitz, pode-se inferir que ele 
 
A) garante a existência de aliens apoiando-se em comprovações científicas. 
B) prova que nosso encontro com extraterrestre é apenas uma questão de tempo. 
C) revela suas ideias em uma escala que varia em diferentes graus de certeza. 
D) sustenta seu ponto de vista com base em resultados verificados por equipamentos adequados. 
E) reconhece a existência de vida alienígena em nossa galáxia. 
 
02 [ADAPTADO] 
 



 

O mercado é como Deus: invisível, onipotente, onisciente e, agora, como fim do bloco soviético, 
onipresente. Dele depende nossa salvação. Damos mais ouvidos aos profetas do mercado – os indicadores 
financeiros – que à palavra das Escrituras. 

Idolatrias à parte, o mercado é seletivo. Não é uma feira livre, cujos produtos carecem de controle 
de qualidade e garantia. É como shopping center, onde só entra quem tem (ou aparenta ter) poder 
aquisitivo. 
 
BETTO, Frei. Estado de Minas, Belo Horizonte, 8 jun. 2006. Caderno Cultura, p. 10.  
 
Infere-se que a expressão destacada, nessa frase, é usada para 
 
A) anunciar que a idolatria será abordada depois. 
B) criticar a postura dos profetas do mercado. 
C) desvincular o mercado da ideia de crença religiosa. 
D) mudar o foco argumentativo do texto. 
E) desfocar a atenção do leitor. 
 
03  
 
Crise e Ciência 
 

Crise é fundamental em ciência; sem crise não há progresso, apenas estagnação. Quando 
investigamos como a ciência progride na prática, vemos que é aos trancos e barrancos: os cientistas não 
têm sempre todas as respostas na ponta da língua. O processo criativo de um cientista pode ser bem 
dramático, muitas vezes envolvendo a agonia da dúvida e, em alguns casos, o êxtase da descoberta. Vista 
sob esse prisma, a ciência não está assim tão distante da arte. 

Na maioria das vezes, as crises nas ciências naturais são criadas por experiências realizadas em 
laboratórios ou por observações astronômicas que simplesmente não se encaixam nas descrições e teorias 
da época: novas idéias são necessárias, idéias essas que, às vezes, podem ser revolucionárias. Em geral, 
revolução em ciência implica novas e inesperadas concepções da realidade, chocantes a ponto de intimidar 
os próprios cientistas. 

 
(GLEISER, Marcelo. Folha de São Paulo, 26/05/2002.) 
Crise é fundamental em ciência; (linha 1) 
A tese do físico Marcelo Gleiser é enunciada logo no início do primeiro parágrafo. Ele sustenta essa tese, 
com fatos, no segundo parágrafo. Demonstre, elaborando uma frase completa, como esses fatos sustentam 
a tese defendida pelo autor. 



 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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Plano Textual 

01- Elabore um plano textual sobre o tema: COMBATE AO PRECONCEITO LINGUÍSTICO NO BRASIL. 
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Discussão de tema: 
gravidez na 
adolescência 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema “Gravidez na adolescência em evidência no Brasil”, apresentando proposta de intervenção 
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos 
e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 

A taxa mundial de gravidez adolescente é estimada em 46 nascimentos para cada 1 mil meninas de 
15 a 19 anos, enquanto a taxa na América Latina e no Caribe é estimada em 65,5 nascimentos, superada 
apenas pela África Subsaariana, segundo o relatório “Aceleração do progresso para a redução da gravidez 
na adolescência na América Latina e no Caribe“. No Brasil, a taxa é de 68,4. 

“As taxas de fertilidade entre adolescentes continuam sendo altas. Afetam principalmente as 
populações que vivem em condições de vulnerabilidade e demonstram as desigualdades existentes entre e 
dentro dos países. A gravidez na adolescência pode ter um efeito profundo na saúde das meninas durante 
a vida”, disse Carissa F. Etienne, diretora da OPAS. 

“Não apenas cria obstáculos para seu desenvolvimento psicossocial, como se associa a resultados 
deficientes na saúde e a um maior risco de morte materna. Além disso, seus filhos têm mais risco de ter 
uma saúde mais frágil e cair na pobreza”, declarou. 

A mortalidade materna é uma das principais causas da morte entre adolescentes e jovens de 15 a 
24 anos na região das Américas. A título de exemplo, em 2014, morreram cerca de 1,9 mil adolescentes e 
jovens como resultado de problemas de saúde durante a gravidez, parto e pós-parto. 

[…] 



 

O relatório dá uma série de recomendações para reduzir a gravidez adolescente, que envolvem 
desde ações para criar leis e normas, até trabalhos de educação no nível individual, familiar e comunitário. 
Entre as recomendações, o relatório sugere promover medidas e normas que proíbam o casamento infantil 
e as uniões precoces antes dos 18 anos; apoiar programas de prevenção à gravidez baseados em 
evidências que envolvam vários setores e que trabalhem com os grupos mais vulneráveis; aumentar o uso 
de contraceptivos. 
Outras medidas incluem prevenir as relações sexuais sob coação; reduzir significativamente a interrupção 
de gestações em condições perigosas; aumentar o atendimento qualificado antes, durante e depois do 
parto; incluir as jovens no desenho e implementação dos programas de prevenção da gravidez 
adolescente; criar e manter um entorno favorável para a igualdade de gênero, a saúde e os direitos sexuais 
e reprodutivos das adolescentes. 
 
Disponível em: https://nacoesunidas.org/taxa-de-gravidez-adolescente-no-brasil-esta-acima-da-media-
latino-americana-e-caribenha/ Acesso em: 5 mar. 2018. 
 
TEXTO II 
 

As meninas hoje recebem muito mais informação sobre as doenças transmitidas sexualmente nas 
aulas de educação de saúde na escola do que sobre prevenção de gravidez. Elas não percebem como é 
fácil uma jovem ficar grávida. São necessários apenas de cinco a oito atos sexuais sem proteção para 
resultar em gravidez. Uma adolescente pode ficar grávida sem ter relações. Nossa biologia está 
configurada para promovê-la — afirma a doutora Philippa Gordon, pediatra da cidade de Nova York que 
atende adolescentes. 

Em geral, conversar com adultos sobre sexo é embaraçoso para os adolescentes e complicado 
para os pais, que podem preferir que professores e médicos forneçam os detalhes necessários. Na 
verdade, alguns jovens podem estar conseguindo essas informações de maneira sub-reptícia, assistindo a 
pornografia. Embora as escolas reconheçam a importância de prevenir a gravidez na adolescência, muitas 
vezes são prejudicadas pela crença equivocada de que informar os jovens sobre contracepção pode 
encorajá-los a se tornar sexualmente ativos. 

[…] 
O fato é que, com ou sem educação sexual, ao chegarem ao último ano do Ensino Médio, quase 

50% dos garotos e garotas já se tornaram ativos sexualmente e precisam de informações mais precisas e 
atualizadas, além de mais acesso aos contraceptivos. 
Além disso, os adolescentes que não estão adequadamente informados sobre prevenção, ou que só 
ouvem falar de abstinência, têm mais possibilidade de engravidar do que aqueles que conhecem as opções 
de controle de natalidade, incluindo a contracepção de emergência, e como consegui-las. 
 

https://nacoesunidas.org/taxa-de-gravidez-adolescente-no-brasil-esta-acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/
https://nacoesunidas.org/taxa-de-gravidez-adolescente-no-brasil-esta-acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/


 

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia. Acesso em: 5 mar. 2018. 
 
Texto III 
 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia.
https://network.grupoabril.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/texto3.png
https://network.grupoabril.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/texto3.png
https://network.grupoabril.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/texto3.png


 

 
Texto IV 
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Discussão de tema:  

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre 

https://network.grupoabril.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/texto4.png
https://network.grupoabril.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/texto4.png
https://network.grupoabril.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/texto4.png


 

Legalização da 
maconha 

o tema “Uso de maconha no Brasil: proibir ou legalizar?”, apresentando proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 
 

O uso da maconha e a discussão sobre a legalização são assuntos polêmicos no Brasil. A 
maconha é a droga mais consumida no país. O primeiro cultivo legal para uso medicinal do país acontece 
na Paraíba. A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (ABRACE) é a única no Brasil que 
produz óleos a partir da maconha para tratamento de várias doenças, com autorização da Anvisa. O plantio 
foi autorizado pela Justiça Federal. 

Químicos, farmacêuticos e agricultores trabalham seis meses no processo de produção até chegar 
ao óleo de cannabis. A ABRACE está fazendo testes com o THC, a substância da maconha que tem efeito 
psicotrópico, e que ainda não é regulamentada pela Anvisa. Pessoas com mal de Parkinson têm procurado 
a associação para tomar o extrato de THC. Frederico Waclawovsky faz parte de um grupo de médicos que 
estuda o uso da cannabis como remédio: “A gente está tendo resultados muito positivos. A gente solicita 
que as medicações vigentes não sejam descontinuadas. Esse é um tratamento em conjunto”. 

A Associação Brasileira de Psiquiatria não reconhece o componente THC da maconha como 
medicamento. “O único que tem ação medicinal é o canabidiol, porque ele tem o efeito tranquilizante e não 
afeta diretamente as f unções neuronais. O delta 9 TCH acaba antecipando o início da esquizofrenia, uma 
doença grave em psiquiatria. Tudo isso já está rastreado cientificamente”, afirma Itiro Shirakawa, da 
Associação Brasileira de Psiquiatria. 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia. Acesso em: 14 ago. 2017. 
 
TEXTO II 
 

O Brasil, apesar de já contar com a despenalização para o porte de uso pessoal de drogas, ainda 
não está preparado para partir para uma mudança dessa magnitude, como a legalização. Inicialmente 
deve-se pensar na descriminalização, para só depois discutir sobre os próximos passos. Esse processo 
tem que ser muito bem planejado, para que a saúde, a segurança e os relacionamentos sociais sejam 
assegurados. É inaceitável o uso de qualquer droga durante a gravidez. É inaceitável o uso de drogas por 
crianças e adolescentes. É inaceitável a combinação de drogas e direção. Para que isso aconteça, é 
necessário que haja uma estrutura política e social muito sólida, que só é construída com debates, estudos 
e medidas específicas. Só então haverá um terreno fértil para se pensar na legalização. 
 

http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia


 

Disponível em: https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/faltam-estudos-para-embasar-
legalizacao-da-maconha-no-brasil/. Acesso em: 14 ago. 2017. 

 
TEXTO III 
 

 
Disponível em: http://site.expertise.net.br/maconha/. Acesso em: 14 ago. 2017. 
 
TEXTO VI 
 

Segundo a ONU, estima-se que, no mundo, 192 milhões de pessoas tenham usado maconha em 
2017 e destas, 13,8 milhões com idade entre 15 e 16 anos. No Brasil, em 2012, segundo a Unifesp, 7% da 
nossa população tinha experimentado a maconha uma vez na vida. Projetando este número para 2019, 

https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/faltam-estudos-para-embasar-legalizacao-da-maconha-no-brasil/
https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/faltam-estudos-para-embasar-legalizacao-da-maconha-no-brasil/
http://site.expertise.net.br/maconha/


 

 
 
 

pelo menos 15 milhões tenham feito uso de cannabis. Em média, 37% tornaram-se dependente, o que 
equivale, em 2019, a quase 2 milhões de pessoas. 

Os números são realmente alarmantes, particularmente se observarmos que está cientificamente 
comprovado que a maconha provoca nos seus usuários, principalmente os mais jovens, terríveis efeitos, 
tais como: desenvolvimento cerebral alterado, aumento do risco de transtornos psicóticos crônicos 
(incluindo a esquizofrenia), comportamento cognitivo com menor QI, sintomas de bronquite crônica, fraco 
desempenho estudantil, com aumento considerável da evasão escolar. 

Abro aqui um parêntese para esclarecer a diferença entre o já cientificamente comprovado uso 
terapêutico do canabidiol, e o uso da dita; maconha medicinal;, falácia que querem incutir na cabeça dos 
brasileiros objetivando reduzir a percepção de risco dessa droga. 

A maconha é composta de mais de 500 substâncias, sendo algo em torno de 80 canabinoides. 
Desses, apenas um, o canabiodiol (CBD) mostrou, comprovadamente, ter efeitos terapêuticos sobre 
algumas patologias, principalmente, neurológicas refratárias que provocam, por exemplo, um enorme 
número de convulsões, geralmente em crianças, reduzindo-as drasticamente. Portanto, não se mostra 
razoável consumir a maconha com suas mais de 500 substâncias, entre elas o famigerado THC (que dá o 
efeito alucinógeno e dependência), para se beneficiar de apenas uma delas. 

Diante das evidências científicas da efetividade do Canabidiol, quero deixar claro que sou a favor 
do uso exclusivo dessa substância, pois já está comprovado que ela também não possui qualquer efeito 
alucinógeno e não provoca dependência. Na verdade, vou mais além: diante do sofrimento das famílias, 
entendo que o SUS deveria fornecer, gratuitamente, aos mais necessitados, os produtos que hoje são 
importados, permitindo, assim, acesso amplo ao tratamento. 

O próprio Conselho Federal de Medicina (CFM) decidiu autorizar neurocirurgiões e psiquiatras a 
prescrever remédios à base de canabidiol (CDB) para crianças e adolescentes portadores de epilepsias 
cujos tratamentos convencionais não surtiram efeito. A resolução do CFM n; 2113 proíbe, porém, a 
prescrição da cannabis sativa in natura para uso medicinal, bem como de quaisquer outros derivados da 
planta que não o canabidiol, empregado exclusivamente com fins terapêuticos. O texto também estabelece 
as dosagens recomendadas e a forma de monitoramento dos resultados alcançados a partir da prescrição. 

[...] 
 

GIRÃO, E. Pela não legalização da maconha. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao. Acesso em: 23 set. 2020. 
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