
 

SÉRIE: EJA VI ETAPA 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 10/08 A 14/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

 
 
 
 

10/08 

 
 
 
 

Impactos Ambientais 
 
 

 
1. (Unesp 2020) As figuras mostram, em três momentos distintos, a distribuição da qualidade do hábitat em uma 
região. 
 

 
 
Considerando conhecimentos de preservação ambiental, uma medida para minimizar os impactos da situação 
representada pelas figuras é  
 
a) O combate à prática de biopirataria.     
b) A criação de um cinturão agrícola.     
c) A adoção do sistema de terraceamento.     
d) O remanejamento de espécies ameaçadas.    
e) A implantação de corredores ecológicos.     
 



 

 
2. (Famema 2020)  Para cumprir os objetivos ratificados pelo Acordo de Paris, o Brasil, entre outras medidas, 
deve  
 
a) Restaurar e reflorestar hectares de florestas.    
b) Reduzir o descarte inadequado de resíduos sólidos.    
c) Diminuir o uso sustentável de bioenergia.    
d) Expandir a capacidade dos centros de reciclagem.     
e) Ampliar as fontes energéticas não renováveis.     
 
3. (Ufms 2020) Leia o texto a seguir. 
 
“Tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento 
socioeconômico com a conservação ambiental, logo este mecanismo de gestão ambiental consiste na 
delimitação de regiões ambientais e atribuição de usos e atividades compatíveis segundo as características 
(potencialidades e restrições) de cada uma delas”. 
 

(Disponível em: https://www.oeco.org.br. Acesso em: 31 out.2019. Adaptado). 
 
 
O texto presente no enunciado é referente ao:  
 
a) Plano de recuperação de áreas degradadas.    
b) Plano diretor ambiental.    
c) Zoneamento ecológico-econômico.    
d) Plano de desenvolvimento ambiental.    
e) Estudo de impacto ambiental.    
  
4. (Unesp 2020) As abelhas são responsáveis pela maior parte da polinização em nosso planeta. Mesmo assim, 
estão sendo eliminadas, colocando em risco a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar na Terra. 
Dentre as práticas que acirram o extermínio de abelhas, pode-se citar  
 
a) O terraceamento e o avanço da biotecnologia.     
b) A transgenia e a expansão de plantas silvestres.     
c) A rotação de culturas e a mecanização do campo.     
d) O uso de sementes crioulas e a silvicultura.     



 

e) A monocultura e o uso de agrotóxicos.     
  
05. (Enem 2019) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está 
investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerias. 
Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-
se de um problema de escala mundial, presente, inclusive, em países do chamado primeiro mundo, e que traz, 
como consequência, grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. 
 

IBAMA. Polinizadores em risco de extinção são ameaça à vida do ser humano. Disponível em: 
www.mma.gov.br. Acesso em: 10 mar. 2014. 

 
Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna?  
 
a) Preservação da área de mata ciliar.     
b) Adoção da prática de adubação química.     
c) Utilização da técnica de controle biológico.     
d) Ampliação do modelo de monocultura tropical.     
e) Intensificação da drenagem do solo de várzea.     
 
06. (Ufjf-pism 3 2019) O presidente norte-americano Donald Trump anunciou, no início de junho de 2017, que 
os Estados Unidos abandonarão o Acordo de Paris, sob o pretexto de que o pacto climático é “desvantajoso" 
para os interesses da economia dos Estados Unidos. O Acordo de Paris foi assinado em 2015, na capital 
francesa, por 195 de 197 países (as exceções são Síria e Nicarágua), na Convenção da ONU sobre Mudanças 
Climáticas. 
 

(Texto adaptado. Disponível em: <http://www.bbc.com>. Acesso em: 14 jun. 2017.) 
 
Assinale a alternativa CORRETA. O Acordo de Paris tem como principal objetivo:  
 

a) Manter o aumento das temperaturas médias globais abaixo dos 2 C em relação à era pré-industrial.     

b) Regulamentar o mercado de crédito de carbono, de maneira a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.     
c) Garantir o desenvolvimento sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 

gerações.     
d) Discutir os impactos da sociedade de consumo e da urbanização para o desenvolvimento sustentável.     
e) Reduzir, com a produção de biomassa, as emissões de gases derivados da queima de combustíveis fósseis.     



 

 
 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
REDAÇÃO 
2ª FEIRA 

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

 
 
 

10/08 

 
 
 

Tirinha (HQ) 
 
 

 
1.  

 
 
Com base no tipo de balão presente na tirinha, observa-se que eles indicam 
 
a) Ideias das personagens. 
b) Pensamentos das personagens. 
c) Falas das personagens. 
d) Sentimentos das personagens. 

 
2. 

  
 



 

 
O texto mostra a conversa entre Helga e seu marido, Hagar. A resposta do marido revela que ele 
 
a) Trabalha demais todos os dias. 
b) Não gosta muito de dormir. 
c) Não gosta de trabalhar. 
d) Cumpre sempre o que promete. 

 
3.  

 

 
 



 

 
Sobre a tirinha é correto afirmar que a personagem Malfada 
 
a) Mafalda emprega o mesmo valor semântico para o vocábulo “indicador” no primeiro e no último quadrinho. 
b) Mafalda não sabe a importância do dedo indicador. 
c) A expressão “dedo indicador” é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha. 
d) Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão “indicador de desemprego” 

 
04. 

 
 

A atitude de Romeu em relação a Dalila revela: 
 
a) Compaixão. 
b) Companheirismo. 
c) Insensibilidade. 
d) Revolta. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
5. 

 

 
 
No segundo quadrinho, pode-se deduzir pela fala da personagem que 
 
a) Não existem maridos perfeitos. 
b) Não há segredos para um casamento perfeito. 
c) Não há mulheres felizes. 
d) Não há homens infelizes. 

 



 

 

MATEMÁTICA 
2ª FEIRA 

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

MARQUÊS 

10/08 
Matriz 

 
 

 
1.Dada a matriz. 

 

𝐴 = (
1 2 3

−4 5 6
4 6 8

) 

 
Determine o valor da expressão 
𝑎21 + 𝑎33 + 𝑎23 + 𝑎11.  

 

2.Dada a matriz: 

𝐴 = (
3 5 0

−2 4 1
−1 2 6

) 

Determine o valor da expressão: 
 a12 + a31 – a13 + a22. 

 

ARTE 
3ª FEIRA 

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

11/08 
Arte Barroca 

 
 

 
1. O barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar os valores 
católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e de santos. Entretanto, o barroco se coloca como 
oposição a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em suas 
produções artísticas. Qual é este movimento? 
 
a) Classicismo. 

b) Modernismo. 

c) Renascimento. 

d) Romantismo. 

e) Impressionismo. 

 
2.Com referência ao Barroco, todas as alternativas são corretas, exceto: 
 
a) O Barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. 



 

b) O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento, com base na 

cultura greco-romana. 

c) C-O Barroco apresenta, como característica marcante, o espírito de tensão, conflito entre tendências 

opostas: de um lado, o teocentrismo medieval; de outro, o antropocentrismo renascentista. 

d) D-A arte barroca é vinculada à Contrarreforma. 

e) E-O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole e de metáforas. 

 
3. Considere as seguintes afirmações sobre o Barroco brasileiro: 
 
I. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes, que convivem 

tensamente na unidade da obra. 
II. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre 

povoado de pastoras e ninfas. 
III. A oposição entre Reforma e Contra-Reforma expressa, no plano religioso, os mesmos dilemas de que o 

Barroco se ocupa. 
Quais estão corretas: 

 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e III. 
e) I, II e III. 

 
4. Sobre o Barroco, pode-se afirmar que 
 
a) Foi uma forma de manifestação artística inspirada nos conceitos pagãos de Idade Média e  
a Antiguidade. 
b) Fez uso da grandeza excessiva, do extravagante, do artificial, para expressar as concepções de mundo 

moderno. 
c) Surgiu nos países anglo-saxões, no final do século XVII, e se espalhou por toda a Europa no século XVIII. 
d) Impôs uma nítida diferenciação entre as formas artísticas, como a pintura, a escultura e a arquitetura. 

 
5. Quanto a Pintura Barroca analise itens abaixo e em seguida marque a  
ÚNICA alternativa CORRETA.  
 



 

a) Na pintura, frequentemente uma luz incide diretamente sobre aquilo que o pintor  
quer  valorizar na tela.  
b) As cores de tons azul e rosa são banidos da pintura.  
c) O artista Barroco esta fortemente ligado ao misterioso e ao sobrenatural.  
d) Há uma tendência para a utilização da cor preta. 
 
6. Marque (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO:  
 
1. (    ) O estilo barroco retomou os próprios princípios da arte da antiguidade grecoromana; e de acordo com 

essa nova tendência, uma obra só seria perfeitamente  
bela na medida em que imitasse os artistas clássicos gregos.  
2. (    ) Diante da Reforma Protestante a Igreja Católica logo se organizou contra. E assim a Arte Barroca serviu 

para revigorar seus princípios doutrinários.  
3. (    ) Com o vigor barroco, os palácios barrocos se tornaram ambientes de encantamento, projetados para 

impressionar os visitantes com o poder e a glória do rei.  
4. (    ) O ideal humanista, a preocupação com o rigor científico e a composição equilibrada, são as principais 

características da Arte Barroca. 
 
7. Marque (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO: 
 
1. (   ) Os tons suaves e pastéis, o equilíbrio simétrico, a luz diagonal e a composição bidimensional fazem parte 
do estilo barroco.  
2. (   ) Na representação barroca a figura humana, diversas vezes, aparece levemente geometrizada, revelando 
uma preocupação naturalista.  
3. (   ) Do ponto de vista pictórico, as obras barrocas apresentam uma iluminação basicamente simétrica em 
relação a perspectiva linear utilizada.  
4. (   ) Nas obras barrocas as cenas representadas envolvem-se num acentuado contraste de claro-escuro, o 
que intensifica a expressão de sentimento. 
 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
LITERATURA 

3ª FEIRA 
(18:55 AS 19:45) 

 
 
 

11/08 

 
 

O Arcadismo no Brasil: 
A poesia lírica de 

Cláudio M. da Costa e 
Tomás Antõnio 

 
1. Recomendação para o aluno assistir ao filme “A Inconfidência Mineira”. 
 
2. Sugestão:  

• Produzir um texto de dois parágrafos comentando o filme. 
• Quando possível comentar o filme com o professor de História e com professor de Literatura. 



 

PROF. LUIZ ROMERO Gonzaga. 
 
 

• Verificar como o fato histórico é representado na obra “Marília de Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga. 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

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

KESLLER 

 
 
 
 
 

11/08 

 
 
 
 

Função Afim (Função 
Polinomial do 1º Grau)-
Definição; Gráfico de 

uma função do 1º grau 
 
 

 
1. Dada a função f(x) = x + 7, determine: 
 
a) f(0) = ?   

b) f(3) =?   

c) f(x) = 19        

d) A imagem de 5? 

e) O domínio de 7?   

f) O zero da função? 

 
2. Dada a função f(x) = 3x – 5, determine o valor de: 
 

 ?
)2(f

f(3)f(5)



 

 
3. Em um parque de diversões, os visitantes pagam R$ 15,00 pelo ingresso e R$ 3,00 para brincar em cada um 
dos 20 brinquedos disponíveis. A quantia y gasta pelo visitante depende do número de brinquedos x que ele 
escolher e pagar. 
 
a) Se o visitante foi em 4 brinquedos, qual o valor pago por ele? 

b) Outro visitante gastou R$ 45,00. Em quantas brinquedos ele andou?  

 
4. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela 
que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro rodado custa R$ 0,80, 
responda: 
 
a) Considerando f(x) o valor da corrida e x a distância percorrida qual a expressão que representa o valor da 

corrida f(x) em função da distância percorrida x.   

b) Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 Km? 

c) Qual a distância percorrida em uma corrida que custou R$ 16,50? 



 

 

 
 
 
 
 

LINGUA PORTUGUESA-
GRAMÁTICA 

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

PIEROTE 

 
 
 
 

12/08 

 
 
 
 

Artigos e suas funções 
 
 
 

 
 
1. Das orações ora retratadas, explique a diferença de sentido existente entre elas, no que se refere ao artigo 

que acompanha o substantivo: 
 
I- Eu acompanhei a garota até sua casa. 
___________________________________________________________________________ 
 
II- Encontrei uma garota por onde eu passava. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Classifique as orações de acordo com o código representado: 
A – artigo definido 
B – artigo indefinido 
 
a) Uns alunos chegaram mais cedo à escola (   ). 
b) O bem sempre vencerá o mal (   ). 
c) Preciso de uma explicação para o fato (   ). 
d) Chegaram as encomendas (   ). 
e) Nesta loja vendem-se uns artigos importados (  ). 
 
3. 

O cachorro e sua sombra 
Um cachorro estava atravessando um rio a caminho de casa, com um pedaço de carne roubada na boca, 
quando viu a sua sombra refletida na água. Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de 
carne, ele abocanhou o reflexo para se apropriar da outra carne, mas, quando abriu a boca, deixou cair no rio 
o pedaço que já era dele. 
Moral: A cobiça não leva a nada. 

Fábula de Esopo. Disponível em: <http://metaforas.com.br/o-cachorro-e-sua-sombra>. 

 
“O cachorro e sua sombra”. Explique o efeito de sentido obtido pelo emprego do artigo definido no título: 
 

 

 



 

 
4. Leia a tirinha abaixo. 
 

 
 
Toda a construção de sentido dessa tirinha se dá a partir da utilização de duas palavras diferentes que 
acompanham o substantivo “cachorro”. Que palavras são essas? Como podemos classificar? 
 

 

 
5. Complete as orações abaixo com os Artigos adequadamente com cada situação. 
 
a) _______ alunos desta sala não terão recreio hoje. 
b) _______ dia eu ganharei na loteria. 
c) Essas casas são muito boas, mas ______ casas daqui são melhores. 
d) Você pode me dar ________ boa ideia! 
e) _____ moto passou muito rápido por aqui e tinha ______ garoto de menor na condução. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Assistir ao vídeo no YouTube: Fecundação – Desenvolvimento embrionário 
 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=n68ZHH1HMdg 

 Após assistir ao vídeo acima, acessar o link abaixo e responder ao QUIZ do Racha Cuca  
https://rachacuca.com.br/quiz/28549/embriologia-i/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n68ZHH1HMdg
https://rachacuca.com.br/quiz/28549/embriologia-i/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
4ª FEIRA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embriologia 
 

 

QUIZ 
 
1. Os óvulos são gametas femininos que são classificados em função das diferentes quantidades de vitelo e 
das suas variadas formas de distribuição no interior do citoplasma. Os Centrolécitos estão presentes nos: 
 
a) Equinodermos. 
b) Moluscos e anelídeos. 
c) Répteis. 
d) Mamíferos e Protocordados. 
e) Artrópodes. 
 
2. Os Oligolécitos - tipo de óvulo - se caracterizam por apresentarem: 
 
a) Pouco vitelo como reserva nutritiva. 
b) Polaridade em suas células. 
c) Disco germinativo. 
d) Vitelo central. 
e) Muito vitelo como reserva nutritiva. 

 
3. Mediante os folhetos embrionários surgidos na fase da Organogênese, podemos afirmar CORRETAMENTE 
que o folheto Ectoderme origina no feto: 
 
a) A notocorda que posteriormente é substituída por vértebras e o sistema circulatório. 
b) O aparelho respiratório e o tubo digestivo. 
c) O aparelho urogenital e a musculatura lisa. 
d) A epiderme, seus anexos, o encéfalo e a medula espinhal. 
e) As glândulas anexas, a derme e o esqueleto axial. 

 
4. Mediante as fases do desenvolvimento embrionário, a formação do arquêntero, a endoderme e a ectoderme 
ocorre na fase: 
 
a) Dá mórula. 
b) Dá blástula. 
c) Dá gástrula. 
d) Da nêurula. 
e) Da organogênese. 



 

 
5.Com referência aos anexos embrionários, podemos afirmar que o anexo que foi originado pelos três folhetos 
embrionários e que tem como função o armazenamento de vitelo e a formação das primeiras células sanguíneos 
nos mamíferos é: 
 
a) O alantoide. 
b) O saco vitelínico. 
c) O âmnio. 
d) O córion. 
e) A placenta. 

 
6. Formam-se gêmeos univitelinos ou monozigóticos quando um óvulo é fecundado por: 
 
 

a) Dois espermatozoides e após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, surgem dois embriões do mesmo 
sexo. 
b) Um espermatozoide e após as primeiras divisões meióticas do zigoto, surgem dois embriões de sexos 
diferentes. 
c) Dois espermatozoides e após as primeiras divisões mitóticas, surgem dois embriões de sexos diferentes. 
d) Um espermatozoide e após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, surgem dois embriões de sexos 
diferentes. 
e) Um espermatozoide a após as primeiras divisões mitóticas do zigoto, surgem dois embriões do mesmo sexo. 
 
7. A reprodução sexuada, do ponto de vista evolutivo, é mais importante do que a reprodução assexuada 
porque: 

 
a) Assegura a perpetuação da espécie. 
b) Promove maior variabilidade genética. 
c) Processa-se após a meiose que produz gametas. 
d) Permite produzir maior número de descendentes. 
e) Ocorre somente nos animais e vegetais pluricelulares. 

 
8. No sexo masculino, os espermatozoides são produzidos: 
 
a) Nos canais deferentes. 
b) Nas glândulas bulbouretrais. 



 

c) Nos epidídimos. 
d) Nos tubos seminíferos. 
e) Na próstata. 

 
9. A formação de irmãos siameses ou xifópagos se dá a uma deficiência: 
 
a) Na separação completa dos blastômeros. 

b) Na diferenciação dos meroblásticos secundários. 

c) Na composição do folheto embrionário mesoderme. 

d) Na controle substancial da porção gastrular. 

e) Na separação completa da nêurula. 

 
10. A determinação do sexo masculino na espécie humana se dá: 
 
a) Pelo cromossomo X presente no espermatozoide do homem. 
b) Pelo cromossomo X presente no óvulo da mulher. 
c) Pelo cromossomo Y presente no espermatozoide do homem. 
d) Pelo cromossomo Y presente no óvulo da mulher. 
e) Pelo cromossomo X e pelo cromossomo Y presente no espermatozoide do homem. 

 

 
 
 

INGLÊS 
4ª FEIRA 

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

NATELL 

 
 
 

12/08 

 
 

 
Verb Study (Introdução 
aos tempos verbais) e 

text practice. 
 

 
Nas imagens a seguir, classifique a estrutura verbal usada, identificando-as e indicando o uso destas estruturas 
No fragmento do texto musicado, destaque os verbos, em seguida identifique o tempo verbal uado e a forma 
infinitiva. 
 

1. 
 
 

 



 

 
 
2. 
 

 
 



 

 
3. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

QUIMICA 
5ª FEIRA 

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

 
 
 
 
 

13/08 

 
 
 
 
 

Funções inorgânicas – 
Ácidos (conti.) 

 

 
1.  Qual o melhor procedimento para verificar se uma dada solução aquosa apresenta caráter ácido?  
 
a) Adicionar solução de ácido clorídrico.    
b) Adicionar algumas gotas do indicador alaranjado de metila (mudança de cor na faixa de pH entre 3 e 4).    
c) Medir a condutibilidade elétrica.    
d) Adicionar um solvente orgânico.    
e) Adicionar uma porção de carbonato de sódio.    
  
2.   Com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir,  



 

 
Podemos concluir que o ácido mais forte é:  
a) HF    
b) HCℓ    
c) HCN    
d) H2SO4    
e) H3PO4    
  
3.   Os ácidos podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O ácido hipofosforoso, 
H3PO2, utilizado na fabricação de medicamentos, apresenta fórmula estrutural:  
 

 
 
a) Quantos hidrogênios são ionizáveis no ácido hipofosforoso? Justifique sua resposta. 
b) Escreva a equação de neutralização desse ácido com o hidróxido de sódio.  
 

ENSINO RELIGIOSO 
5ª FEIRA 

(19:20 AS 19:45) 

 
13/08 

 
Introdução às Tradições 

Religiosas de Matriz 
Indígena 

 
Resolução das questões; utilizando anotações e o material disponível na Plataforma do Canal Educação 
referente à aula. 

 



 

PROF. MARCIANO 
SILVA 

 
 

1. O que é Animismo? 

2. O que são “Culturas Ágrafas”? 

3. Na Organização Social das comunidades indígenas, quais são as principais lideranças? 

4. O que são Pajelanças? 

5. Nos rituais, os índios utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza. O que podem 

significar esses símbolos? 

 

FILOSOFIA 
5ª FEIRA 

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

13/08 

 
Cidadania e política: as 

formas de poder. 
Utopias e democracia 

 
 

 
1. Explique a origem do termo política 

2. O que é cidadania? 

3. O que é democracia? 

4. Explique a relação entre cidadania e democracia. 

5.assistir ao vídeo a seguir e fazer um resumo dos pontos principais: 

https://www.youtube.com/watch?V=rakol0qpsji 

SOCIOLOGIA 
5º FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 

13/08 

Conceitos 
Fundamentais da 

Sociologia 
 

 
1. Quais são os conceitos básicos da sociologia? 

2. Qual é o conceito de sociologia? 

3. Qual é o principal objetivo da sociologia? 

 
 
 
 
 

FÍSICA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. CAIO BRENO 
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Movimento Retilíneo 
Uniforme (MRU) 

 
 

 
1. Um ônibus faz um percurso de 800 m com velocidade média de 20 m/s. Calcule o tempo gasto no percurso. 

2. Um veículo vai de Teresina para o município de São José do Peixe, distante 360 km, em 6 horas. Qual a 

velocidade média do veículo nesse percurso? 

3. Um automóvel faz um percurso de 8 km com velocidade média 20 m/s. Calcule o tempo de viagem. 

4. Um ônibus faz um percurso em um intervalo de tempo de 5,0 minutos, com velocidade média de 10 m/s. 

Qual o espaço percorrido pelo ônibus? Considere 1 min = 60 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=rAKol0QpsJI


 

5. A distância de Madri, na Espanha, e Nova York, nos Estados Unidos, é de aproximadamente 5.600 

quilômetros. Um avião percorre essa distância em 7 horas. Qual a sua velocidade média? 

6. Um carro percorre uma rodovia com movimento uniforme, descrito pela equação: s = 10 – 3t, em que s é 
medido em quilômetros e t em horas. Determine se o movimento é progressivo ou retrógrado. Justifique sua 
resposta. 
 
7. Uma partícula tem movimento uniforme e progressivo, de velocidade escalar 3,0 m/s. É correto afirmar que 
seu movimento tem velocidade constante e sempre positiva (V>0)? Justifique sua resposta. 
 
8.Uma partícula movimenta-se em uma trajetória retilínea e sua velocidade varia com o tempo conforme a 
tabela a seguir. 

 

 
 
Analisando a tabela acima, assinale a alternativa que indica o intervalo de tempo que melhor representa uma 

situação de Movimento Retilíneo Uniforme (M.R.U.). 
 
a) Entre 0 e 2 segundos. 
b) Entre 2 segundos e 4 segundos. 
c) Entre 6 segundos e 10 segundos. 
d) Entre 10 segundos e 12 segundos. 
e) Entre 14 segundos e 16 segundos. 

 
9. É dada a função horária do movimento de um móvel 
 
                  𝒔 = 𝟔𝟎 + 𝟏𝟐𝒕    (𝑺𝑰) 
 
Na qual 𝒔 é medido em quilômetros e 𝒕 em horas. Determine a classificação do movimento, sendo progressivo 
ou retrógrado. Justifique sua resposta 
 



 

10. Considere a seguinte equação horária para um carro que se desloca em movimento retilíneo uniforme em 
uma estrada: 
 
                    s = 20 – 2t (s: km; t: min) 

 
Classifique o movimento do veículo, sendo progressivo ou retrógrado. Justifique sua resposta. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6ª FEIRA 

19:20 AS 19:45) 
PROF. LAURYANNA 

QUEIROZ 

14/08 

Danças como 
manifestações culturais 

 
 

 
1. Qual o conceito de dança? 

2. Por que a dança é considerada a arte mais completa existente? 

3. O que a dança expressa no movimento cultural? 

 

HISTÓRIA 
6ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 

14/08 

Expansão Marítima 
Portuguesa 

 
 

 
A Expansão Marítima foi um marco importante na história do mundo, pois, a partir dela, novas terras foram 
exploradas. Além disso, novas técnicas e tecnologias foram desenvolvidas e auxiliaram nas grandes 
navegações.  
 
Responda as questões abaixo: 
 
1.A Expansão Marítima é considerada um dos maiores acontecimentos históricos 
ocorridos. Os portugueses iniciaram, a partir do século XV, um processo de intensa globalização. Esse 
processo recebeu o nome de Expansão Marítima, ou Grandes Navegações, e foi liderado pelos 
portugueses e espanhóis. 
 
Cite os principais objetivos da Expansão Marítima: 

 
2. Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo Reino Português, podemos afirmar que: 

 
a) A conquista de Ceuta marcou o início da expansão, ao possibilitar a acumulação de riquezas para a 

manutenção do empreendimento. 
b) A conquista da Baía de Arguim permitiu a Portugal montar uma feitoria e manter o controle sobre 

importantíssima rota comercial intra-africana. 
c) A instalação da feitoria de São Paulo de Luanda possibilitou a montagem de grande rede de abastecimento 

de escravos para o mercado europeu. 

https://beduka.com/blog/materias/historia/o-que-foram-as-grandes-navegacoes/


 

d) O domínio português de Piro e Sidon e o consequente monopólio de especiarias do Oriente Próximo 
tornaram desinteressante a conquista da Índia. 

e) A expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha da Madeira, após 1510, aumentou o preço dos 
escravos, tanto nos portos africanos quanto nas praças brasileiras. 

  
3. Qual das alternativas abaixo explica o pioneirismo de Portugal nas Grandes Navegações dos séculos XV e 

XVI? 
 
a) Portugal era o país mais rico e populoso da Europa, marinheiros de vários países moravam e trabalhavam 

em Portugal e dinheiro para investimento em navegação oriundo da industrialização do país. 
b) Apoio total da população, ajuda de outros países, altos investimentos na construção de caravelas feitos por 

ricos comerciantes asiáticos e americanos. 
c) Posição geográfica favorável, bons conhecimentos e experiência em navegação, domínio da técnica de 

construção de caravelas, capital para investimentos oriundo da burguesia e nobreza. 
d) Experiência em navegação de longo alcance desde o início da Idade Média, grande quantidade de madeira 

e ferro no território português para a construção das caravelas, total conhecimento das técnicas de 
navegação. 
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Fontes de Energia 
 
 
 
 

 
1. (G1 - ifpe 2019)  PETROBRAS ANUNCIA AUMENTO DE 2,56% NO PREÇO DO DIESEL A PARTIR DESTE SÁBADO  

Valor cobrado nas refinarias passa dos atuais R$ 2,2470  para R$ 2,3047  

 
Bruno Rosa - 03/05/2019 - 21:13  
 

RIO - A Petrobras informou em seu site na noite desta sexta-feira aumento de 2,56%  no preço do diesel nas refinarias. 

Com isso, o valor cobrado às refinarias, sem impostos, passará dos atuais R$2,2470  para R$2,3047.  É um aumento 

médio de R$0,0577.  Os novos preços começam a valer a partir do primeiro minuto deste sábado.  

 

O último aumento do diesel ocorreu no dia 18 de abril, quando a alta média foi de R$ 0,10 - uma alta de 4,84%  na média. 

Na ocasião, o preço passou de R$ 2,1432 para R$ 2,2470   

 

ROSA, Bruno. Petrobras anuncia aumento de 2,56%  no preço do diesel a partir deste sábado. Jornal O Globo. Publicado 

em: 03 de maio 2019. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-anuncia-aumento-de-256-no-preco-

do-diesel-partir-deste-sabado-23641388>. Acesso em: 04 maio 2019 (adaptado).  
 
 
O aumento do óleo diesel produz consequências especialmente graves ao transporte no Brasil, podendo provocar 
comprometimento imediato à vida cotidiana da sociedade e ao abastecimento de lares e de estabelecimentos comerciais, 
principalmente, devido  
  
a) Ao consequente aumento no preço das passagens aéreas, provocando uma queda de movimento nos aeroportos e 
inviabilizando o funcionamento de alguns deles.     
b) À paralisação do setor ferroviário por falta de combustível, uma vez que esse modal é o mais importante para o transporte 
de alimentos e combustíveis no país.     
c) Ao consequente congestionamento dos portos brasileiros, impedindo o escoamento da produção agrícola, pela navegação 
de cabotagem, em direção às áreas industriais produtoras de alimentos no Brasil.     



 

d) À possível paralisação dos aeroviários, trazendo prejuízos aos exportadores e comprometendo o fluxo de passageiros 
entre as diversas regiões brasileiras.     
e) À possibilidade de greve no setor rodoviário, paralisando esse modal, responsável pela movimentação da maior parte das 
cargas no território brasileiro. 
 
2. (Unesp 2019) A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu durante os anos 1970 e 1980. 
 
a) Contribuiu para a queda do regime cívico-militar brasileiro, depois que a imprensa denunciou grandes desvios de verbas 
da obra.     
b) Assegurou a autonomia energética definitiva de Argentina e Paraguai, países que participaram do projeto e se beneficiaram 
com sua execução.     
c) Permitiu o restabelecimento das relações diplomáticas entre Argentina, Brasil e Paraguai, rompidas desde a Guerra do 
Paraguai.     
d) Proporcionou a consolidação das hegemonias argentina e brasileira no comércio e no controle político da região do Rio 
da Prata.     
e) Foi uma iniciativa conjunta dos governos militares do Brasil e do Paraguai, que teve forte impacto geoestratégico na região 
do Rio da Prata.  
 
3. (Espcex (Aman) 2019) As sucessivas crises no abastecimento de energia elétrica no Brasil, ocorridas nos anos de 2001 e 
2009, fizeram com que o governo brasileiro investisse em projetos para a solução dos problemas relacionados à produção e 
distribuição de energia elétrica no País. 
 
Dentre as principais ações governamentais para superar essa problemática, podem-se destacar: 
 
I. A construção de novas usinas hidrelétricas, com prioridade para as usinas de grande porte e com grandes reservatórios, 
sobretudo no Sudeste, a fim de aumentar a geração de energia elétrica na Região de maior demanda energética do País. 
II. A interligação do sistema de transmissão de energia elétrica entre as regiões do País, de modo a permitir o direcionamento 
de energia das usinas do Sul e do Norte para as demais regiões nos momentos de pico no consumo. 
III. A expansão do parque nuclear brasileiro, visando não apenas a ampliar a oferta de energia elétrica, mas também a honrar 
os compromissos assumidos pelo País no Acordo de Quioto, não obstante as polêmicas existentes em torno do programa 
nuclear brasileiro. 
IV. A instalação de novas usinas termelétricas movidas a carvão mineral, as quais, aproveitando- se da abundante produção 
carbonífera de alto poder calorífico do País, geram energia mais barata que a gerada pelas usinas hidrelétricas. 
 
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.  
 
a) I e III    
b) II e III    
c) I e IV    
d) I, II e IV    



 

e) II, III e IV    
    
4. (Mackenzie 2018) Edição do dia 16/09/2017 
16/09/2017 21h09 - Atualizado em 16/09/2017 21h09 
 

Lixo nuclear de extinta mina de urânio ocupa área de cem Maracanãs 
 
Em Minas Gerais, toneladas de lixo radioativo preocupam ambientalistas, o Ministério Público e moradores de uma região 
no sul do estado. Há mais de duas décadas os rejeitos são mantidos no local. 
A área é do tamanho de cem estádios do Maracanã. É o que restou da primeira mina de urânio que foi explorada no Brasil. 
Bacias de contenção de rejeitos, lama com resíduos radioativos na cava da mina, uma fábrica de beneficiamento de minério 
desativada, e mais: milhares de toneladas de misturas contaminantes que contêm urânio, tório, rádio. 
 
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/lixo-nuclear-de-extinta-minade-uranio-ocupa-area-  de-cem-
maracanas.html 
 
Tendo como base a reportagem em destaque e seus conhecimentos a respeito da exploração mineral no Brasil, analise as 
afirmações a seguir. 
 
I. A produção brasileira de urânio começou em 1982, no município de Caldas/Minas Gerais. A mina abasteceu durante 13 
anos a usina nuclear Angra 1 e em meados da década de 90 a unidade encerrou suas atividades produtivas. 
II. A comercialização de urânio é rigidamente controlada tanto pelos governos nacionais quanto pela Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA), uma vez que se trata de material radioativo. 
III. O Ministério do Meio Ambiente em parceria com o de Minas e Energia fiscaliza e controla as atividades relacionadas à 
exploração mineral. Nos últimos trinta anos, não foram registrados casos de rompimentos de barreiras de contenção de 
rejeitos minerais no país. 
IV. A comunidade nuclear mundial reconhece 12 países como detentores de instalações de enriquecimento de urânio com 
diferentes capacidades industriais de produção. São eles: China, Estados Unidos, França, Japão, Rússia, Alemanha, 
Inglaterra, Holanda, Brasil, Índia, Paquistão e Irã. 
 
Estão corretas  
 
a) I e II, apenas.    
b) II e III, apenas.    
c) III e IV, apenas.    
d) I, II e IV, apenas.    
e) I, II, III e IV.    
 
5. (Espm 2018) Em relação às fontes e produção energética a afirmativa correta é:  
 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/lixo-nuclear-de-extinta-minade-uranio-ocupa-area-


 

a) A usina hidrelétrica é uma fonte primária, renovável, limpa e indicada em regiões de relevo suave.     
b) Os raios solares são uma fonte secundária, limpa, porém finita e não renovável.     
c) A energia eólica é uma fonte não renovável, apesar de limpa.     
d) As usinas termelétricas utilizam-se de matéria-prima renovável e limpa.     
e) Biomassa é toda matéria orgânica que pode ser convertida em energia.     
 
6. Na matriz de energia, a biomassa constitui a matéria orgânica que pode ser convertida em energia. Trata-se de uma fonte 
renovável e com menor impacto ambiental. No Brasil, observa-se um crescimento da biomassa desde a década de 1970 
entre as fontes de energia. Destacam-se: etanol combustível, biodiesel, termelétricas que utilizam bagaço de cana-de-açúcar 
e termelétricas que utilizam biogás.  
 
(G1 - ifpe 2018) A matriz energética da região Nordeste tem apresentado crescimento na geração de energia oriunda de 
usinas eólicas, e essa pode ser a grande alternativa para a região continuar atendendo a demanda crescente por energia. 
De que se obtém essa energia e como ela é importante para a região?   
 
a) Da biomassa da cana de açúcar, a partir da queima do bagaço desse vegetal que é muito cultivado em plantações na 
Zona da Mata de vários estados nordestinos.     
b). Dos ventos, pois eles são muito abundantes no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, e apresentam desempenho 
superior à média do Brasil.     
c) Do Sol, devido a essa região receber uma grande quantidade de radiação solar durante todo o ano.     
d) Das marés, pois a região nordestina conta com um litoral bem recortado e a utilização da fonte maremotriz é natural, 
visando aproveitar o movimento das marés.     
e) Das águas dos rios, fonte de energia amplamente utilizada e que possibilita haver várias usinas hidroelétricas na região 
funcionando com a capacidade máxima, mesmo durante o período de estiagem prolongada.  
   
7. (Enem PPL 2018) O Decreto Federal n. 7.390/2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima 
(PNMC) no Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa (GEE) em 2020 serão de 3,236 milhões. 
Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões de GEE projetadas para 
2020 entre 38,6% e 38,9%. 
 
BRASIL. Decreto n. 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 2 jun. 2014 
(adaptado). 
 
O cumprimento da meta mencionada está condicionado por  
 
a) Abdicar das usinas nucleares.     
b) Explorar reservas do pré-sal.     
c) Utilizar gás de xisto betuminoso.     
d) Investir em energias sustentáveis.     
e) Encarecer a produção de automóveis. 
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REDAÇÃO 
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Tirinha 

 
1. 
 

  
 
Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que 
 

a) A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. 
b) O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. 
c) O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. 
d) Na sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. 

 
 
2. 



 

 
Ao ler o primeiro quadrinho do texto, o leitor é levado a pensar que, na sequência, o texto: 
 
a) Defenderia as mulheres. 
b) Criticaria as mulheres. 
c) Reclamaria da qualidade do trabalho das mulheres. 

d) Daria mais tarefas para a mulher. 
 

MATEMÁTICA 
2ª FEIRA 

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

MARQUÊS 

17/08 
 

Operações com Matrizes 
 

 
1.Sejam as matrizes A e B. 

 

𝐴 = (
5 2
0 −1
3 4

)     𝐵 = (
−2 5
3 2
1 7

) 

 
Calcule a matriz C = A + B. 
 
2.Determine o valor de x e y para que se tenha A = B. 

 

𝐴 = (
𝑥 + 3 11

9 2𝑦 − 7
)       𝐵 = (

−5 11
9 13

) 

 
 

ARTE 
3ª FEIRA 

(18:30 AS 18:55) 
18/08 

Arte Barroca 
 

 
 



 

PROF. ADEILDO SILVA 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
LITERATURA 
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O Arcadismo no Brasil: A 
poesia épica de Basílio da 
Gama e Santa Rita Durão. 

 

 

1. Recomendação para o aluno assistir ao filme “Independência ou Morte”. Fazer uma resenha crítica das repercussões da 
Independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa na Colônia, mais particularmente em Minas Gerais. 
 
2. Comentar com o professor de História e com o professor de Literatura a importância desse clima político e social no 
processo de representação no Romantismo Brasileiro. 
 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 
PROF. ALEXSANDRO 
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Função Afim (Função 
Polinomial do 1º Grau)-
Definição; Gráfico de uma 
função do 1º grau 

 

 
1.Um eletricista cobra R$ 80,00 pela visita mais R$ 25,00 por hora trabalhada. Qual a função que representa o valor total 
cobrado por esse eletricista? 
 
2. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende 
da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 4,80 e cada quilômetro rodado custa R$ 1,20, responda: 
 
a) Considerando f(x) o valor da corrida e x a distância percorrida qual expressão que representa o valor da corrida f(x) em 
função da distância percorrida x.   
 
b) Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 Km? 
 
c) Qual a distância percorrida em uma corrida que custou R$ 32,40? 
 
3. Este gráfico representa a posição (em quilômetros) de um carro em função do tempo (em horas). 
 

 
 
a) Qual é a função horária do movimento correspondente ao gráfico? 



 

b) Após quanto tempo o carro estará na posição 250 km? 

 

 
 
 
 
 

LINGUA PORTUGUESA-
GRAMÁTICA 
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Estudo sobre Polissemia 
 

 
1. Entende-se por polissemia: 
 
a) conjunto de significados, cada um unitário, relacionados com uma mesma forma, ou seja, a polissemia consiste em uma 

palavra que apresenta vários significados. 

b) É a tendência que o falante – culto ou inculto – revela em aproximar uma palavra a um determinado significado, com o 

qual verdadeiramente não se relaciona. 

c) Erro no emprego de uma palavra em um contexto inapropriado de interação verbal. 

d) Erro de sintaxe que torna a palavra incompreensível ou imprecisa, ou a inadequação de se levar para uma variedade de 

língua a norma de outra variedade. 

e) Colocação de uma expressão fora do lugar que logicamente lhe compete. 

 

 

 

 

 

 

2. Leia a tirinha e responda: 
 

 
 

Encontramos um efeito polissêmico em qual palavra? 
 
a) Vaca. 



 

b) Humano. 
c) Costela. 
d) Radiografia. 
e) Conversa. 
 
B3. Leia a tirinha abaixo e responda. 
 

 
 

A tirinha tem como principal característica trazer humor sobre determinado assunto. O efeito humorístico da tirinha foi 
produzido: 
 
4. Leia 



 

 
 
Observamos na tirinha “Mafalda”, de Quino, que a palavra cultura adquiriu uma multiplicidade de sentidos. Essa multiplicidade 
de sentidos que uma mesma palavra pode apresentar. Qual fenômeno linguístico ocorre neste caso? Explique as diferenças 
 que há para esta palavra dentro do contexto. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
05.  
 



 

 
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da 
ilustração, a frase proferida recorre à. 
 
a) Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para transmitir a ideia que pretende veicular. 

b) Ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”. 

c) Homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. 

d) Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. 

e) Antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. 
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Embriologia 
 

 
Assistir ao vídeo no YouTube: Da concepção ao nascimento em 5 min 
 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Dh8OnMFq99Q  
 

 Após assistir ao vídeo acima, acessar o link abaixo e responder ao QUIZ do Racha Cuca  
https://rachacuca.com.br/quiz/38333/embriologia-ii/ 
 
QUIZ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh8OnMFq99Q
https://rachacuca.com.br/quiz/38333/embriologia-ii/


 

1. Quanto aos tipos de ovos podemos designar um em que apresenta grande quantidade de vitelo e seu núcleo fica restrito 
a uma pequena região denominada cicatrícula. Portanto, estamos falando do ovo: 

(   ) Centrolécito 

(   ) Oligolécito 

(   ) Heterolécito 

(   ) Telolécito 

(   ) Alécito 

 
2. Período do desenvolvimento embrionário em que há um aumento do número de células e do desenvolvimento total, e 
ainda a organização dos folhetos embrionários. 
 
3. Sabemos que todos os ovos passam por uma fase chamada segmentação, que é a divisão do zigoto por mitose ou meiose. 
Existem 4 tipos de segmentação, assim, o tipo de segmentação que ocorre nos ovos dos mamíferos placentários é a: 
 
(   ) Meroblástica parcial  

(   ) Holoblástica discoidal 

(   ) Holoblástica igual 

(   ) Meroblástica discoidal 

(   ) Meroblástica superficial 
 
4. Complete:  
_____________ é o primeiro estágio embrionário, em que forma-se um maciço celular com poucas células; apresenta vários 
blastômeros. 
 
5. Com relação ao tipo de ovo encontrado nos equinodermos, é certo dizer que ele é: 
 
(   ) Alécito 

(   ) Mediolécito 

(   ) Telolécito 

(   ) Centrolécito 

(   ) Isolécito 
 
6. Levando em consideração a formação do sistema nervoso nos seres humanos, pode-se afirmar que ele é formado a partir 
do folheto embrionário: 
 



 

7. Anexos embrionários são estruturas que se formam a partir dos folhetos embrionários, e que depois do nascimento são 
atrofiados. De acordo com a afirmação acima determina-se um anexo em que deriva da porção posterior do intestino do 
embrião. Sua função é armazenar excretas nitrogenadas e participar das trocas gasosas. Estamos falando do: 
 
8. Qual é o órgão presente na fase da neurulação que permite afirmar que o ser vivo irá ser vertebrado? 
 
(   ) Arquêntero 

(   ) Notocorda 

(   ) Tubo neural 

(   ) Cório 

(   ) Serosa 
 
9. A blástula é uma cavidade delimitada exclusivamente por blastômeros, e que se apresenta cheia de líquido. É revestida 
por uma camada de célula chamada blastoderme. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 
 
(   ) verdadeiro 
(   ) falso 
 
10. Indique o anexo embrionário encontrado em todos os vertebrados: 
 
(   ) Âmnio  

(   ) Serosa 

(   ) Vesícula vitelínica  

(   ) Alantoide 
(   ) Placenta 
 
 

 
 
 

INGLÊS 
4ª FEIRA 

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

 
 
 

19/08 

 

 

 

Practice. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
1.  Responda:  

a) Escreva a equação química correspondente a uma reação de um ácido com uma base, na qual há formação de um sal 

pouco solúvel. 



 

 
 

QUIMICA 
5ª FEIRA 

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

 

 
20/08 

b) Indique as fórmulas e os nomes de reagentes e produtos. 

 

2. Dos ácidos abaixo, o mais fraco é: 

a) HI    
b) HCℓ    
c) HCℓO4    
d) HCℓO3    
e) H3BO3    
 
3. Com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir,  

 

Podemos concluir que o ácido mais forte é:  

a) HF    
b) HCℓ    
c) HCN    
d) H2SO4    
e) H3PO4    
 

ENSINO RELIGIOSO 
5ª FEIRA 

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

SILVA 

 
 
 
 

20/08 
 
 

 
Principais Tradições 
Religiosas de Matriz 

Indígena. 
 

 
1. Pesquisar e realizar uma lista simples contendo as principais religiões, ou igrejas, existentes em seu bairro ou comunidade. 
Em seguida, preencher o quadro abaixo. 
 

Religiões Igrejas Cristãs  
Católicas 

Igrejas Cristãs 
Evangélicas 

   



 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

 

 Recomenda-se que o estudante, por meio de pesquisa de campo e informações de terceiros, construa essa lista; 
obtendo o maior número de denominações possível. 

 

FILOSOFIA 
5ª FEIRA 

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

20/08 
O poder segundo 

Maquiavel. 
 

 

1.Explique os vários usos da palavra política. 

2.O termo política significa o campo da atividade humana que se refere a quatro dimensões. Quais essas dimensões? 

3.Quem era o cidadão na Grécia antiga? 

 

SOCIOLOGIA 
5º FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 

20/08 
Socialização e 
Humanização 

 

 

1.Qual o conceito de socialização na sociologia?  

2.Qual é a importância da socialização? 

3.Quais são os tipos de socialização? 

 

 
 
 
 
 
 

FÍSICA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. CAIO BRENO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

21/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aceleração Escalar Média 

 

 
1. Um motorista está dirigindo seu automóvel a uma velocidade de 30 m/s quando observa que um pouco adiante há um 
buraco. Pisa, então, no freio, reduzido a velocidade para 10 m/s, num intervalo de tempo de 4,0 segundos. Calcule a 
aceleração escalar média do automóvel durante a freada. 
 
2. (Unirio) Numa rodovia, um motorista dirige com velocidade v = 20 m/s, quando avista um animal atravessando a pista. 
Assustado, o motorista freia bruscamente e consegue parar 5,0 segundos após e a tempo de evitar o choque. 
A aceleração média de frenagem foi, em m/s², de: 
 
a) 2,0 
b) 4,0 
c) 8,0 
d) 10 
e) 20 
 
3. (Fei) Uma motocicleta, com velocidade de 90 km/h, tem seus freios acionados bruscamente e para após 25 s. Qual é o 
módulo de aceleração que os freios aplicaram na motocicleta? 



 

 
a) 1 m/s² 
b) 25 m/s² 
c) 90 m/s² 
d) 2250 m/s² 
e) 3,6 m/s² 
 
4. (Ufpe) Um caminhão com velocidade de 36 km/h é freado e para em 10 s. Qual o módulo da aceleração média do caminhão 
durante a freada? 
a) 0,5 m/s² 
b) 1,0 m/s² 
c) 1,5 m/s² 
d) 3,6 m/s² 
e) 7,2 m/s² 
 
5. (Ufpe) um carro está viajando numa estrada retilínea com a velocidade de 72 km/h. Vendo adiante um congestionamento 
no trânsito, o motorista aplica os freios durante 2,5 s e reduz a velocidade para 54 km/h. Supondo que a aceleração é 
constante durante o período de aplicação dos freios, calcule o seu módulo, em m/s². 
 
a) 1,0 
b) 1,5 
c) 2,0 
d) 2,5 
e) 3,0 
 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. LAURYANA 

QUEIROZ 
 

 
 

21/08 

 
 
 
 

Danças folclóricas locais 
 
 

 
1.Pesquise a história da quadrilha junina, onde surgiu e a história dessa dança folclórica no piaui.  
2.Compartilhe o texto com seu professor. 
 
 
 
 
 
 

 
HISTÓRIA  
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 

 
 

21/08 

 
Brasil Colonial 

(os índios e o início da 
colonização) 

 

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



 

PROF. KEURELENE 
SANTOS 

 

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

 
Na percepção de muitos colonizadores portugueses do Brasil, uma das armas mais importantes utilizadas nesse  
"embate entre o Bem e o Mal" era a: 
 
a) Retomada de padrões religiosos da Antiguidade. 
b) Defesa do princípio do Iivre arbítrio. 
c) Aceitação da diversidade de crenças. 
d) Catequização das populações nativas. 
e) Busca da racionalidade e do espírito científico. 
 
2. O período da nossa história conhecido como Pré-colonizador pode ser caracterizado pelos seguintes pontos: 
 
I. A descoberta de metais preciosos, particularmente, prata e diamantes na região amazônica. 
II. A montagem de estabelecimentos provisórios, conhecidos como feitorias, onde eram feitas trocas comerciais entre os 
navegantes portugueses e os povos indígenas do Brasil. 
III. A criação das cidades de São Vicente e Desterro no litoral da America Portuguesa. 
IV. A utilização da mão de obra indígena para a exploração de madeira, particularmente, do pau-brasil. 
 
Dentre as afirmativas anteriores estão corretas apenas: 
 
a) I e II 
b) II e III 
c) II e IV 
d) III e IV 
e) I e IV 
 
3. Sobre o período pré-colonial na História do Brasil, é correto afirmar que: 
 
a) Foi estabelecida a escravidão indígena como forma de exploração do trabalho, devido à ausência de uma atividade 

econômica que financiasse o tráfico de escravos africanos para o Brasil. 

b) A economia baseou-se na exploração de produtos naturais da terra, que não exigiam o estabelecimento da agricultura 

para serem extraídos, como o pau-brasil, o cacau e o látex. 

c) Promoveu-se a doação de porções da terra recém-descoberta para a aristocracia portuguesa, cujos membros ocupavam 

os principais cargos na administração pública reinol.  

d) Havia desinteresse na colonização imediata do território, tendo em vista que os principais recursos humanos e materiais 

portugueses estavam voltados para a exploração do rendoso comércio com as Índias.  



 

e) Foram enviadas ao litoral brasileiro as chamadas “expedições guarda-costas”, que visavam vigiar a nova descoberta 

portuguesa diante da possível invasão holandesa na região. 
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GEOGRAFIA 
2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

 
 
 
 

24/08 

 
 
 

Fontes de energia II 

1.[ 167304 ]. (G1 - ifal 2017) O desenvolvimento econômico de um país está atrelado à produção e ao consumo de energia. 

Em relação ao Brasil, os investimentos quanto às matrizes energéticas ainda são parcos, sendo a mais utilizada a 
hidráulica, que responde com o maior percentual de energia elétrica consumida no país. O Brasil é um país de dimensões 
continentais e conta com aspectos naturais que favorecem e viabilizam o uso de energia alternativa. No entanto, esse uso 
ainda é mínimo. 
 
Entre as fontes alternativas de energia apresentadas, assinale as mais utilizadas no Brasil.  
a) Solar e Biomassa    
b) Maremotriz e Eólica    
c) Biomassa e Eólica    
d) Eólica e Geotérmica    
e) Geotérmica e Solar    
 
2. [ 160299 ]. (G1 - cps 2016) O Gasoduto Bolívia-Brasil é importante para o setor energético brasileiro, pois proporciona 

um considerável aumento da oferta de gás natural no Brasil. 
 
A empresa responsável por operar esse gasoduto controla ininterruptamente, via satélite, a integridade dos dutos que 
atravessam lagos, rios de longo curso, terrenos alagados como o Pantanal, áreas urbanas e de preservação ambiental. 
 
A rede de dutos atravessa cinco estados brasileiros, dentre eles estão os estados do  
a) Rio Grande do Norte e de Rondônia.    
b) Mato Grosso do Sul e de São Paulo.    
c) Tocantins e de Minas Gerais.    
d) Piauí e de Pernambuco.    
e) Amazonas e de Sergipe.    
 
3. [ 160303 ]. (G1 - cps 2016)  Complete correta e respectivamente as lacunas da frase. 

 



 

No Brasil, as usinas nucleares concentram-se na cidade de __________ e fornecem parte da energia elétrica consumida 
no estado do __________. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Angra dos Reis – Rio de Janeiro    
b) Itaúba – Rio Grande do Sul    
c) Foz do Iguaçu – Paraná    
d) Balbina – Amazonas    
e) Belo Monte – Pará    
 
4. [ 151980 ]. (Fgv 2016)   

 
 
Considerado uma fonte estratégica para todo o mundo e, principalmente, para o Brasil, o mar vem chamando a atenção 
de especialistas em energia, que já testam e implantam algumas alternativas de geração, como a usina de ondas. 
Localizada no quebra-mar do Porto de Pecém, a usina de ondas é a primeira na América Latina responsável pela geração 

de energia elétrica por meio do movimento das ondas do mar. Com tecnologia 100%  nacional, a estimativa é de que o 

equipamento de baixo impacto ambiental esteja completamente pronto para funcionar até o ano de 2020. 
 
A cidade em que está sendo implantado o projeto é:  
a) Recife – PE.    
b) Natal – RN.    
c) Fortaleza – CE.    
d) Vitória – ES.    
e) Angra dos Reis – RJ.    
 



 

5. [ 152611 ]. (Mackenzie 2016)  Belo Monte, uma usina de promessas 

 
O Instituto Socioambiental (ISA) lançou esta semana o Dossiê Belo Monte, que aponta para uma série de erros e equívocos 
no planejamento e construção da terceira maior hidrelétrica do mundo. 

por Dal Marcondes — publicado 29/06/2015 12h16 http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/belo-monte-uma-usina-
depromessas-8007.html 

 
 
A construção da polêmica obra de infraestrutura energética está localizada  
 
a) Na bacia do Tocantins – Araguaia. Atravessando regiões bastante povoadas funciona como importante meio de 

transporte local. A obra está instalada na cabeceira do rio Araguaia.    
b) Na bacia do Parnaíba. Importante via de escoamento para o Oceano Atlântico. Tem sido utilizada para o permanente 

fluxo de circulação das exportações brasileiras de minério de ferro. A obra está instalada no rio Araguari.    
c) Na bacia Amazônica. Nela encontramos o maior potencial hidráulico do país. Cortando extensas áreas com pouca 

declividade, a população local faz dos rios o principal meio de transporte e fonte de sobrevivência. A obra foi instalada 
no rio Xingu.    

d) Na bacia do Norte. O mau aproveitamento da água é um problema histórico na região. Esse fato justificaria o baixo 
índice de desenvolvimento econômico e social local. A usina foi instalada no rio Xingó.    

e) Na bacia do São Francisco. Importante meio de ligação entre as regiões Nordeste e Sudeste do país. O São Francisco 
é o principal rio perene que corta o Sertão nordestino. Em seu curso, seguem as obras polêmicas de Transposição do 
rio e a instalação da usina de Belo Monte.    

 
6. [ 160298 ]. (G1 - cps 2016)  Recentemente, foi descoberta no Brasil uma camada geológica sedimentar denominada 

Pré-Sal, situada abaixo de uma grande camada de sal e com grande potencial de acúmulo de petróleo. Ela está localizada 

na plataforma continental brasileira, em uma área de cerca de 800 km  de extensão por 200 km  de largura que pode ter 

de 5 km  a 7 km de profundidade, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. 

 



 

 
 
Um dos maiores desafios para a exploração do petróleo desse local é a  
a) Proximidade dessa região com as placas tectônicas do Brasil e da África, que podem se chocar.    
b) Alta temperatura da água no fundo do oceano, podendo gerar combustão espontânea do petróleo.    
c) Existência de constantes tsunamis que impedem a aproximação de navios cargueiros e petroleiros.    
d) Grande distância que a separa do território brasileiro, uma vez que essa área se encontra no oceano Pacífico.    
e) Extração do petróleo com segurança, em face da grande profundidade onde se encontram as reservas de petróleo.    
 
7. [ 150437 ]. (Pucrj 2016)  O biodiesel é um combustível feito a partir de plantas (óleos vegetais) ou de animais (gordura 

animal) com a finalidade de substituir o óleo diesel em automóveis pesados como caminhões. Esses óleos (vegetais ou 
animais) são misturados com etanol, proveniente da cana de açúcar, ou metanol, que pode ser obtido a partir da biomassa 
de madeiras. Ou seja, é um combustível orgânico e renovável. 
 

Disponível em: <http://blogdoenem.com.br>. Acesso em: 19 jul. 2015. Adaptado. 
 
 
Dentre as benesses ambientais da produção e uso do biodiesel para a Terra, destaca-se a:  

a) Redução de emprego no campo, diminuindo-se a renda e o êxodo rural.    
b) Ampliação do uso de áreas florestadas, gerando-se maior biodiversidade.    
c) Elevação do preço dos produtos derivados, reduzindo-se o seu consumo.    



 

d) Produção agrícola em larga escala, ampliando-se o uso de água nos cultivos e criações.    
e) Diminuição do uso de combustíveis fósseis, reduzindo-se a oferta de fontes poluidoras.    
 
8. [ 160302 ]. (G1 - cps 2016) As usinas hidrelétricas causam grandes impactos sociais e ambientais, sobretudo na fase 

de implantação. Na década de 1970, foi construído o reservatório de Sobradinho, que inundou aproximadamente
24.214 km  no vale médio do rio São Francisco. 

 
A música “Sobradinho”, de Sá e Guarabyra, faz referência a essa inundação. 
 
O homem chega, já desfaz a natureza 
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 
O São Francisco lá pra cima da Bahia 
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar 
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato 
que dizia que o Sertão ia alagar 
 
O sertão vai virar mar, dá no coração 
O medo que algum dia o mar também vire sertão 
 
Adeus Remanso, Casa Nova, Sento-Sé 
Adeus Pilão Arcado vem o rio te engolir 
Debaixo d’água lá se vai a vida inteira 
Por cima da cachoeira o gaiola vai subir 
Vai ter barragem no salto do Sobradinho 
E o povo vai-se embora com medo de se afogar. 
 
Remanso, Casa Nova, Sento-Sé 
Pilão Arcado, Sobradinho 
Adeus, Adeus ... 
 
 
Um dos impactos sociais causados pelo alagamento da área foi  
a) A inundação de algumas cidades e a transferência de seus habitantes para regiões mais distantes.    
b) O aniquilamento da comunidade religiosa denominada Canudos que era dirigida por Antônio Conselheiro.    
c) A destruição de milhares de hectares de plantações de trigo, causando uma grande falta desse produto no mercado.    
d) O deslocamento da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, das margens do rio São Francisco para o litoral 

baiano.    
e) O surgimento das secas na região, pois grande parte da água do rio São Francisco foi utilizada para encher o 

reservatório.    



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
REDAÇÃO 
2ª FEIRA 

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

24/08 Tirinhas 

1.  

 
Disponível em: http://tv-video-edc.blogspot.com 

 
As charges podem fazer uma crítica social, cultural ou política. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, 
em especial à internet, porque 
a) Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 
b) Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 
c) Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 
d) Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 
e) Concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção de relações sociais 
 

2. 

http://tv-video-edc.blogspot.com/


 

 

 

A metáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza por conter uma comparação implícita. O cartum de Sizenando 
constrói uma metáfora, que pode ser observada na comparação entre 

a) O sentimento de desilusão e a floresta 
b) A propaganda dos bancos e os artistas 
c) A ironia do cartunista e a fala do personagem 
d) O artista desiludido e o personagem cabisbaixo. 

3. 



 

 
A situação abordada na tira torna explícita a contradição entre a 
a) relações pessoais e o avanço tecnológico. 
b) inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos. 
c) inclusão digital e a modernização das empresas. 
d) economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado. 
e) revolução informática e a exclusão digital. 
 

4.  
 



 

 
Da leitura da tira, pode-se depreender que a 
a) na opinião das duas meninas, a felicidade futura independe de fatores financeiros. 
b) o comportamento da personagem Mafalda, nos quadrinhos, sugere que ela defende ideias anarquistas. 
c) no último quadrinho, a fala de Mafalda indica que ela realmente se arrependeu de ter agredido a amiga.  
d) a pergunta da amiga, presente no segundo quadrinho, contesta uma visão comercial sobre projetos de vida. 
e) o humor da tira decorre da discordância das garotas sobre valores humanos e bens de consumo. 
 
5. 



 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) No primeiro quadrinho, “muitos” e “muita” são, respectivamente, pronome indefinido e advérbio de intensidade. 
b) A mistura de pronomes de 2ª e de 3ª pessoa, presente no segundo quadrinho, é uma marca típica da linguagem 

coloquial. 
c) A conjunção “se” (segundo quadrinho) denota ideia de finalidade em relação à oração anterior. 
d) Se estivesse na 2ª pessoa do singular, o verbo “experimentar” (terceiro quadrinho) seria alterado para “experimente”. 
e) Na segunda ocorrência do verbo “ter”, no último quadrinho, o acento gráfico diferencial foi abolido após o Acordo 

Ortográfico. 
 

MATEMÁTICA 
2ª FEIRA 

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

MARQUÊS 

24/08 Soma e Subtração de Matrizes 

1.Dadas as matrizes A e B 

 



 

 
Determina a soma A+B.  
 
 
2.Dada as matrizes A e B 

𝐴 = (
5 7 −1
6 0 −3

−4 3 0
)    𝐵 = (

0 3 −5
2 0 0

−1 −5 3
) 

 
 
Determine a soma A + B. 
 
 

ARTE 
3ª FEIRA 

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

25/08 Arte no Brasil Colonial 

 
1. As primeiras expressões da arte colonial brasileira tiveram início por questões funcionais e religiosa. Essas 
manifestações podem ser observadas principalmente na 
a) Arte em ouro. 
b) Música sacra erudita. 
c) Arquitetura e escultura. 
d) Formação de instrumentistas para capelas. 
e) Pintura e escultura. 
 
2. 
 

 



 

 
A imagem acima é da capela de Nossa Senhora D’ajuda, em Cachoeira-BA. Ela representa um exemplo de como a 
arquitetura colonial brasileira foi desenvolvida. 
Uma das técnicas mais comuns de construção colonial era 
 
a) A construção estilo gótica, com torres altas que levavam ao céu. 
b) A construção em estilo clássico, lembrando as colunas dos templos gregos. 
c) A arquitetura simples e funcional, com paredes em taipa de mão ou de pilão. 
d) A construção de casas grandes para acomodar os senhores de engenho que chegariam anos depois. 
e) A organização de vilas com ruas centrais, que deram origem às grandes cidades. 
 
3. As esculturas criadas pelos freis beneditinos Agostinho da Piedade(Bahia) e Agostinho de Jesus(Rio de Janeiro) ainda 
encontram-se expostas nos principais museus do país.  Suas imagens eram compostas geralmente 
 
a) De barro ou madeira policromada. 
b) De ouro talhado, com detalhes em pedras preciosas. 
c) De madeira cobertas por ouro e articuladas. 
d) Com riqueza de detalhes, seguindo modelos renascentistas. 
e) De taipa de pilão, com detalhes em madeira e ouro. 
 
4.Maurício de Nassau(1604-1679) foi um conde holandês que trabalhou para a Companhia das Índias Ocidentais e que 
governou o Nordeste. Nassau melhorou a produção açucareira, criou zoológico, praças e atividades culturais. Nas artes, 
Nassau destacou-se 
a) Pela criação da Academia Brasileira de Belas Artes. 
b) Por trazer a Missão Artística Francesa, liderada por Jean Batist Debret. 
c) Por patrocinar o trabalho do pintor Albert Eckhout, que pintou a fauna e a flora brasileira, além de retratar costumes 

dos nativos. 
d) Pela criação da primeira escola de música no Brasil. 
e) Pelo patrocínio ao trabalho do compositor José Maurício Nunes Garcia. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
LITERATURA 

3ª FEIRA 
(18:55 AS 19:45) 

PROF. LUIZ ROMERO 

25/08 

Introdução ao Romantismo 
Brasileiro e suas relações com 

o processo da nossa 
Independência. 

Recomendação para o aluno assistir ao filme “Amistad”, que tem como tema o tráfico negreiro. 

Fazer uma resenha crítica. 

Comentar com o professor de História e com o professor de Literatura. 

Verificar como ocorre a representação desse fato na obra “Os Escravos”, de Castro Alves. 

O tema é pertinente com o clima da Terceira Geração do nosso Romantismo. 

  

Texto e questões sobre o assunto da aula. 



 

Leia as estrofes a seguir e responda à questão proposta sobre o poema “O navio negreiro”, do poeta Castro Alves. 

 
Era um sonho dantesco... o tombadilho  
Que das luzernas avermelha o brilho.  
       Em sangue a se banhar.  
Tinir de ferros... estalar de açoite...  
Legiões de homens negros como a noite,  
       Horrendos a dançar...  
 
Negras mulheres, suspendendo às tetas  
Magras crianças, cujas bocas pretas  
       Rega o sangue das mães:  
Outras moças, mas nuas e espantadas,  
No turbilhão de espectros arrastadas,  
       Em ânsia e mágoa vãs!  
 
E ri-se a orquestra irônica, estridente... 
E da ronda fantástica e serpente 
Faz doidas espirrais... 
Se o velho arqueja, se no chão resvala, 
Ouvem-se gritos... o chicote estala. 
          E voam mais e mais... 
                  (ALVES, Castro. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p.232) 

 
1. De acordo com o contexto e o fragmento da obra, depreende-se que um navio negreiro se destinava a 

 
a) Atos de pirataria e violência. 
b) Prisão de condenados por crimes graves. 
c) Transporte de mercadorias contrabandeadas. 
d) Tráfico de escravos vindos da África. 
e) Isolamento de negros fugidos. 
 
2. “Era um sonho dantesco...” Ao associar a um sonho as cenas que que o poeta vai descrever, o eu lírico prenuncia que 
a) Tudo o que se segue é mero fruto de sua imaginação, sem qualquer relação com a realidade. 
b) O relato é todo baseado em lendas e histórias imaginárias sem vínculos com a realidade. 
c) É impossível acreditar que pudesse ser realidade o que ele vai descrever. 
d) Ele se permitiu a liberdade de descrever visões que teve em estado de delírio. 
e) Não se pretendia ver lógica e coerência nos detalhes que vai apresentar. 
 

 



 

3.O adjetivo dantesco – derivado do nome de Dante Alighieri, poeta italiano autor da Divina Comédia (escrita entre 1306-
21 e publicada em 1472), que apresenta passagens marcantes que tornaram conhecido o adjetivo dantesco – relacionado 
com a loucura das cenas, evoca a ideia de algo. 
a) Que equivale aos horrores do inferno. 
b) Esquisito, emocionante e estúpido. 
c) Emocionantes cenas da criação do mundo. 
d) Prolongada visão do futuro e do cosmos. 
e) O destino das almas que vão ao purgatório. 
 
4.A palavra tetas, na segunda estrofe, 
a) Sugere condições próprias de animais. 
b) Aparece apenas para rimas com pretas. 
c) Justifica o fato de as crianças serem magras. 
d) Associa necessariamente bocas a sangue. 
e) Retrata “ânsia e mágoas vâs”. 

 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

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

KESLLER 
 

25/08 
Função 

Do 1º Grau 

1. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que 
depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 3,50 e cada quilômetro rodado custa R$ 0,60, responda: 
 

 
 
 

a) Qual é o valor V a pagar numa corrida de n quilômetros? 

b) Quanto vai custar uma corrida de 11 quilômetros? 

c) Qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 13,70 pela corrida? 

 



 

2. Um vasilhame de água mineral contendo 20 litros foi colocado à disposição dos participantes de um evento. 
Considerando que os copos, com capacidade para 200 mL, eram servidos totalmente cheios, a expressão que 
representa a quantidade (y) de água, em mL, que restou no vasilhame, em função do número (x) de copos utilizados, 

é: 
a) y = 20 – 200x 

b) y = 200x – 20 

c) y = 200x – 20 000 

d) y = 20.000 – 200x 

 

 
 
 
 
3. Observe o gráfico abaixo. Ele representa o preço de uma corrida de táxi. Lembre-se de que bandeirada é o preço 
fixo indicado pelo taxímetro ao ser acionado no início da corrida. 
 

 
 

 
 
Com base nessas informações, responda: 
 



 

a) Qual o valor cobrado pela bandeirada?  

b) Qual é a lei que define esse gráfico? 

c) Num percurso de 18 km, quantos reais serão pagos? 

 

 
 
 
 
 

LINGUA PORTUGUESA-
GRAMÁTICA 

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

PIEROTE 

26/08 Interpretação de Texto 

 
 
 
 
Leia a charge a seguir e responda. 
 

 
 
 
1. As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecer algum tipo de crítica a diversas situações do cotidiano. 
Sobre a charge do chargista Duke, analise as seguintes afirmações e julgue se são verdadeiras ou falsas. 
 
I- (  ) Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização da Copa do 

Mundo de 2014 no Brasil; 
II- (  ) Através da gradação na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma visão crítica 

sobre a realização da Copa no Brasil; 



 

III- (  ) Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge, pois essa tem 
apenas a função de divertir o leitor; 

IV- (  ) Podemos inferir que o entusiasmo inicial pela realização dos jogos no Brasil foi substituído por uma postura 
pessimista por parte da personagem retratada. 

 
Leia a charge responda. 

 
 
 
2. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Isso tudo por que? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Leia a tirinha a seguir. 
 



 

 
3. Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo 
para o efeito de humor é 
a) A ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais. 
b) O contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. 
c) O duplo sentido do substantivo “super-herói”, no contexto do 1º quadrinho. 
d) A tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário. 
e) A quebra de expectativa produzida, no último quadrinho, pelo termo “invisibilidade” 
 
 

 
 



 

 
4. Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em uma situação de interlocução, 
o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, predomina a função que se caracteriza por: 
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Leia. 
 

 
 



 

5. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem 
não verbal. Qual o argumento utilizado para isso segundo as informações desta linguagem? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 

 
 
 
 

BIOLOGIA 
4ª FEIRA 

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

 
 
 
 

26/08 

Taxonomia sistemática: 
classificação dos seres vivos | 

quer que desenhe? | 
 

1.O que é Taxonomia? 

a) Estuda a forma de classificar os seres vivos 
b) Estuda os fósseis 
c) Estuda os ecossistemas 
d) É uma parte da Biologia que estuda os primatas 
e) NDA 

 

2.A hierarquia correta e atualmente aceita sobre a classificação dos seres vivos é: 
a) Gênero - Reino - Espécie - Família - Ordem - Filo – Classe 
b) Classe - Reino - Gênero - Ordem - Espécie - Filo – Família 
c) Reino - Filo - Classe - Ordem - Família - Gênero – Espécie 
d) Filo - Gênero - Reino - Classe - Ordem - Família – Espécie 
e) Espécie - Gênero - Família - Ordem - Classe - Reino - Filo 
 
3.O reino que engloba organismos unicelulares com células procariotas e podem ser autótrofos ou heterótrofos é: 

a) Reino Vegetal 
b) Reino Animal 
c) Reino dos Fungos 
d) Reino Protista 
e) Reino Monera 

 

4.Quem acreditava na teoria da SELEÇÃO NATURAL em relação à evolução das espécies animais? 

a) Lamarck 
b) Newton 
c) Eisten 
d) Darwin 
e) N.D.A 

 

5. O que é Paleontologia? 

a) Estudo dos fósseis 
b) Estudo das espécies aquáticas 
c) Estudo da nomenclatura dos parentes da família 



 

d) Estudo das espécies que voam 
e) N.D.A 

 

6. Existe o Filo dos Cordados. Os cordados são do reino animal, e possuem uma característica que os representa, 
classifica, que é: 

a) As glândulas mamárias 
b) A oleosidade no corpo 
c) A notocorda 
d) A autofecundação 
e) N.D.A 

 
7. Marque a única alternativa correta que apresenta os representantes da Ordem dos Perissodáctilos. 

a) Morcegos e Abelha 
b) Bode e cavalo 
c) Gambá e Canguru 
d) Baleia e Golfinho 
e) N.D.A 
 

8. Quais são os principais reinos? 

a) Animal, Fungos, Monera, Protista e Vegetal 
b) Aves, Fungos, Insetos, Mamíferos e Peixes 
c) Aves, Insetos, Mamíferos, Peixes e Répteis 
d) Animal e Vegetal 

 

9. Qual é a célula mais complexa, a eucariota ou a procariota? 

a) Eucariota 

b) Procariota 

 
 
 

INGLÊS 
4ª FEIRA 

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

 
 
 

26/08 

 

 

Tempo verbal:  SIMPLE 
PRESENT (Presente simples) 

1.Complete as lacunas com a forma correta dos verbos entre parênteses Simple Present Tense. 
a) Cayo ________________to the College tonight. (go) 
b) My parents _______________ Italian and French classes on Thurdays every week. (have) 
c) Louise ____________________at the Brad's Office. (work) 
d) I ___________________ bread with nuts jelly every morning. (eat) 
e) The plain _______________ at 08:00 in the city. (arrive) 

 
 
 

 
 
 

Concentrações de 
Soluções 

 

1. Responda as questões a seguir: 

a) Qual o produto de uso doméstico que contém ácido acético? 

b) Indique quatro espécies químicas (íons, moléculas) que existem em uma solução aquosa de ácido acético.  



 

 
 
 

QUIMICA 
5ª FEIRA 

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

 

 
 

27/08 

  
2. Qual o melhor procedimento para verificar se uma dada solução aquosa apresenta caráter ácido?  

a) Adicionar solução de ácido clorídrico.    
b) Adicionar algumas gotas do indicador alaranjado de metila (mudança de cor na faixa de pH entre 3 e 4).    
c) Medir a condutibilidade elétrica.    
d) Adicionar um solvente orgânico.    
e) Adicionar uma porção de carbonato de sódio.    
  
3. A água purificada por destilação comum tem caráter levemente ácido. 

Esse fato é atribuído a:  

a) Presença de oxigênio dissolvido.    
b) Presença de gás carbônico dissolvido.    
c) Sua dissociação em hidrogênio e oxigênio.    
d) Sua evaporação.    
e)  Presença de sais dissolvidos. 

ENSINO RELIGIOSO 
5ª FEIRA 

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

SILVA 
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Experiência Religiosa: Que 
Caminhos seguir? 

Pesquisa 

 
1. Na aula, foram apresentados alguns desvios comuns na experiência pessoal religiosa: Individualismo, Fuga do Mundo, 
etc. Constantemente, as pessoas religiosas são criticadas por atitudes incoerentes em relação aos valores éticos e morais 
ensinados pela doutrina de sua religião. Escreva, abaixo, algumas incoerências que você percebe na conduta religiosa de 
seguidores de igrejas e religiões; e, ao lado, qual deveria ser a postura correta. 
 

Desvio Postura Correta 

  

  

  
 

FILOSOFIA 
5ª FEIRA 

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

27/08 Estado e Cidadania 
1. Como era a cidadania na Grécia antiga? Quem estava excluído da condição de cidadão? 
2. Como era a cidadania na Roma antiga? Quem estava excluído da condição de cidadão? 
3. Explique a diferença entre cidadania plena e cidadania restrita. 

SOCIOLOGIA 
5º FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 

27/08 Formação dos grupos sociais 

1.Qual o conceito de Grupo Social para a sociologia? 

2. Cite exemplos de Grupos Sociais. 

3.Toda sociedade desenvolve mecanismos de controle social com o objetivo de fazer com que cada indivíduo adote 

comportamentos esperados. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 



 

a) A família, como esfera privada da vida regida por sentimentos e laços de sangue, não participa dos processos de 
controle social. 

b) A polícia e o judiciário são instituições que exercem controle social de tipo formal e são próprias de sociedades 
complexas. 

c) A religião é uma importante instituição de controle social, devido a sua alta eficiência na definição de 
comportamentos socialmente aceitos. 

d) O controle social para ser eficiente deve combinar a transmissão de valores com estratégias de coerção. 
e) Nas sociedades complexas, ocorre uma tendência de substituição de estratégias difusas de controle pela sua 

institucionalização formal, o que pode ser observado pelo incremento do aparato jurídico e policial. 

 
 
 
 

FÍSICA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. CAIO BRENO 

 

 
 
 
 
 

28/08 

 
 
 
 
 

Movimento variado 

1.Calcule a aceleração média de um carro sabendo que sua velocidade varia de 8 m/s para 16 m/s em 4 s. 
 
2.Um trenó tem velocidade 𝑉0 no instante 4 s e velocidade 15 m/s no instante 9 s. Calcule 𝑉0 sabendo que a aceleração 

média do trenó intervalo de 4 a 9 s foi de 2 m/s². 
 
3.Um carro parte do repouso e atinge a velocidade de 25 m/s em 5 s. Ache sua aceleração nesse intervalo de tempo. 
 
4.Uma partícula move-se com aceleração constante de 5 m/s². Isso significa que em cada segundo: 
a) Ela percorre 5 metros. 
b) Sua velocidade varia de 5 metros. 
c) Sua velocidade varia de 5 m/s. 
d) Sua velocidade é de 5 m/s². 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. LAURYANA 

QUEIROZ 
 

 
 

28/08 

 
 
 
 
 

Danças 
 
 
 

Pesquise danças que são tradicionais e típicas das 5 regiões do brasil e exemplifique. Colocando dentro de cada local na 
tabela corretamente: 
 

REGIÃO DO BRASIL DANÇAS TIPICAS 

NORTE  
 
 
 
 
 

NORDESTE  
 
 
 
 



 

CENTRO-OESTE  
 
 
 
 
 

SUDESTE  
 
 
 
 
 
 

SUL  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

HISTÓRIA 
6º FEIRA 

(18:30 ÁS 19:20) 
PROF. KEURELENE 

SANTOS 
 

28/08 Brasil Colonial (ciclo do açúcar) 

1.Qual foi a importância da Cana-de-açúcar para o Brasil colonial? 
 
2.Como era a sociedade açucareira no Brasil colonial? 
 
3.Com relação à economia da cana-de-açúcar e da pecuária no Nordeste durante o período colonial, é correto afirmar que: 
a) Por serem as duas atividades essenciais e complementares, portanto as mais permanentes, foram as que mais usaram 

escravos. 
b) A primeira, tecnologicamente mais complexa, recorria à escravidão, e a segunda, tecnologicamente mais simples, ao 

trabalho livre. 
c) A técnica era rudimentar em ambas, na agricultura por causa da escravidão, e na criação de animais para atender o 

mercado interno. 
d) Tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se formas mistas e sofisticadas de trabalho livre e de trabalho 

compulsório. 
e) Por serem diferentes e independentes uma da outra, não se pode estabelecer qualquer tentativa de comparação entre 

ambas. 
 

 
 

 



 

 
SÉRIE: EJA VI ETAPA 
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GEOGRAFIA 
2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 19:20) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

 
 
 
 

31/08 

 
 
 
 

Demografia 

1.   PUREZA: UMA MULHER CONTRA O TRABALHO ESCRAVO 

 

 
 
A maranhense Pureza Lopes Loiola é uma importante protagonista do combate ao trabalho escravo no Brasil. Em 1993, ela 
saiu de Bacabal (MA), onde morava, em busca de seu filho Abel, que fora aliciado para trabalhar em uma fazenda na região. 
Percorreu diversos municípios do Maranhão e do Pará, buscando o paradeiro do filho. Durante a procura, que durou até 
1996, quando Abel retornou ao lar, ela deparou com graves situações de exploração de trabalhadores em garimpos, 
carvoarias e fazendas. Pureza registrou e denunciou essas violações às autoridades do poder público. As suas andanças e 
denúncias precederam à ação do Estado brasileiro, que reconheceu a existência do trabalho escravo no país somente em 
1995. 
 

Adaptado de escravonempensar.org.br. 
 
 
A história de Pureza Lopes Loiola alerta sobre a permanência do trabalho análogo ao escravo na sociedade brasileira na 
atualidade. 
 
Um dos principais fatores que possibilitam essa permanência é a:  
a) Legislação permissiva    



 

b) Fiscalização ineficiente    
c) Concentração fundiária    
d) Modernização tecnológica    
 
 
2.   Este grupo tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta a Projeção da População, do IBGE, atualizada 

em 2018. A consultora em demografia e políticas de saúde, Cristina Guimarães Rodrigues, considera necessário ter políticas 
públicas voltadas para tratamentos de saúde, alimentação mais saudável e exercícios físicos, além de construções e 
transportes mais acessíveis. “Há o aumento de doenças crônicas”, cita, “que são doenças mais caras e requerem tratamentos 
um pouco mais custosos”. 
 

(Camille Perissé e Mônica Marli. Retratos: a revista do IBGE, no 16, fevereiro de 2019. Adaptado.) 
 
 
O excerto apresenta características relacionadas  
a) Ao fluxo migratório.    
b) Às políticas antinatalistas.    
c) Às mudanças na população relativa.    
d) Ao adensamento demográfico.    
e) Ao envelhecimento da população.    
 
3.   Podemos afirmar sobre dados recentes da população brasileira que:   

a) A expectativa de vida da população masculina é menor que a da feminina e, em parte, isso está relacionado à violência 
urbana e a acidentes de trânsito.     
b) O crescimento vegetativo caiu devido à diminuição da taxa de mortalidade nos últimos 40 anos.     
c) O frequente aumento da taxa de mortalidade infantil verificado na última década é resultado da estagnação no serviço de 
saneamento básico.     
d) O ligeiro aumento na base da pirâmide etária indica uma reorientação demográfica verificada nos últimos anos.     
e) Os planos assistencialistas adotados pelo governo brasileiro erradicaram a alta concentração de renda do país.     
 
  
4. ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO  

 
Hoje, a idade média do brasileiro é 32,6 anos. Pelas estimativas do IBGE, a marca dos 40 anos será ultrapassada já em 
2037 e, em 2060, chegará a 45,6. Nesta data, um quarto dos brasileiros terá mais de 65 anos.  
 

Disponível em: <https://veja.abril.com.br>. Acesso em: 25 jul. 2018 (adaptado).  
 
 
De acordo com as projeções apontadas no texto, a longevidade do brasileiro vem aumentando e apresentando uma nova 



 

estrutura etária com a passagem de   
a) Percentuais altíssimos de crescimento vegetativo, nas décadas de 1980 e 1990, para declínio da longevidade a partir dos 
anos 2000.     
b) Baixos índices de natalidade para altas taxas de natalidade e alto percentual de mortalidade infantil.     
c) Altos índices de mortalidade e fecundidade para baixas taxas de longevidade e crescimento da população 
economicamente ativa.     
d) Períodos de baixa mortalidade e baixa fecundidade para períodos de crescimento acelerado da natalidade e crescimento 
vegetativo.     
e) Períodos de alta mortalidade e alta fecundidade para períodos de baixa mortalidade e gradual baixa fecundidade.    
 
 
5.   Observe a canção a seguir: 

 
A cara do Brasil 
 
O Brasil é o que tem talher de prata 
Ou aquele que só come com a mão? 
Ou será que o Brasil é o que não come 
O Brasil gordo na contradição? 
 
O Brasil que bate tambor de lata 
Ou que bate carteira na estação? 
O Brasil é o lixo que consome 
Ou tem nele o maná da criação? 
(...) 
A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho 
Ninguém precisa consertar 
Se não der certo, a gente se vira sozinho 
Decerto então nada vai dar  
 

Fonte: A Cara do Brasil. Vicente Barreto e Celso Viáfora. CD: ‘E a turma chegando pra dançar. Dabliú Discos, 1999.  
 
 
No transcorrer das estrofes, a canção faz analogia com a:   
a) Violência urbana no Brasil.     
b) Concentração de renda.     
c) Constituição brasileira.     
d) Diversidade cultural no Brasil.     
e) Presença de milionários no país.     
 



 

 
6.   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.    
 
7.   Acampamentos de imigrantes vindos da Venezuela foram destruídos por brasileiros em 18.08.2018, em Pacaraima (RR), 

na fronteira com o país vizinho, que sofre com uma crise humanitária e econômica. 
(www.correiobraziliense.com.br, 18.08.2018. Adaptado.) 

 
O excerto expressa uma ação de  
a) Patriarcado, reconhecido pela Constituição Brasileira de 1988.    
b) Terrorismo, intimidando o Estado para tomada de poder.    
c) Nepotismo, exercido pelo poder público estadual.    
d) Coronelismo, praticada por uma elite urbana.    
e) Xenofobia, antipatia pelo que vem de fora.    
 
 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
REDAÇÃO 
2ª FEIRA 

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

 

 
 
 

31/08 

 
 
 

Tirinhas 

1.  



 

  
A conversa entre Mafalda e seus amigos 
a) Revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. 
b) Desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre as pessoas. 
c) Expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes. 
d) Ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate político de ideias. 
e) Mostra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar divergências. 
  

2. 
  

  
O uso da expressão “finalmente”, no primeiro quadrinho, indica que a arrumação foi 

A. Completa.  
B. Corrida. 
C. Demorada.  
D. Má feita.  
E. Incompleta. 

3.  



 

 
 

Quanto a esse texto, é correto afirmar que: 
a) É um gênero jornalístico que faz uso somente da linguagem não verbal. 
b) É um gênero jornalístico que contém linguagem verbal e não verbal. 
c) É um gênero da esfera jornalística que envolve somente a linguagem não verbal. 
d) É um gênero jornalístico que contém apenas elementos da linguagem verbal. 
 

4.   



 

 
 A tira é engraçada pelo fato de que 
a) Mostra uma menina com roupa de adulto. 
b) Exibe características da menina. 
c) Há balões de diferentes formatos. 
d) Brinca com uma situação real. 
5. 

 



 

 
 
No segundo quadrinho, pode-se deduzir pela fala da personagem que 
a) Não existem maridos perfeitos. 
b) Não há segredos para um casamento perfeito. 
c) Não há mulheres felizes. 
d) Não há homens infelizes. 
 

 

MATEMÁTICA 
2ª FEIRA 

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

MARQUÊS 

31/08 
Soma e Subtração de 

Matrizes 

1.Efetue a subtração das matrizes quadradas de ordem 3 abaixo. 
 

(
0 1 1
3 4 2
3 4 2

) − (
5 1 0
1 3 0
3 5 2

) = 

 
2.Faça a subtração e a soma das matrizes de ordem 2 abaixo. 

 
 

(
0 1
3 4

) − (
5 1
1 3

) + (
9 0
2 1

) 

 

 

 
 


