
 

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

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

 
 
 
 

LITERATURA 
2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 18:55) 
PROFª. LUIZ ROMERO 

 

 
 
 
 
 
 

10/08 

 
 
 

Modernismo: 
Antecedentes da Semana 

de Arte Moderna: 
Comentários gerais do 
Pré-Modernismo e a 

circulação de ideias e 
livros. 
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Moderna e suas 

conquistas: 
características, temas e 

reação contra o passado. 
Primeira Geração do 

Modernismo:  Oswald de 
Andrade. 

 
 

 
Vício na fala 
 
Para dizerem milho dizem mio 
Para melhor dizem mió 
Para pior pió 
Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 
E vão fazendo telhados 

                             (ANDRADE, Oswald de. Pau-Brasil. São Paulo: Editora Globo, 2003, p.119) 
 
1.Depreende-se do curto e significativo poema que o eu lírico manifesta  

 
a) O tema ou a ideia principal do texto situa-se no primeiro verso. 
b) Todos os versos apresentam a mesma estrutura: norma padrão versus norma popular. 
c) O texto constitui uma apologia da norma culta e os padrões tradicionais da língua. 
d) Há uma oposição entre o fazer e o dizer na estrutura do poema. 
e) A expressão “para” representa o nível coloquial e o nível popular da fala. 

 
2.Uma das grandes características da poesia modernista é a aproximação com a realidade coloquial e cotidiana. O 
revolucionário Oswald de Andrade, poeta do Primeiro Momento do nosso Modernismo (1922-1930) reproduziu no poema 
acima: 
 
a) O nacionalismo. 
b) O romantismo. 
c) A subjetivismo. 
d) O sentimentalismo. 
e) A oralidade (a fala popular). 
 
3. O texto é típico da primeira fase do nosso modernismo: irreverência, rebeldia, ruptura. Assinale a alternativa que melhor 
descreve mais aspectos modernistas nele presentes: 
 
a) Uso de neologismo para censurar a linguagem popular, que corrompe a pronúncia correta das palavras. 
b) Apuro com a métrica, como se percebe na gradação decrescente (do primeiro ao terceiro verso) e crescente (do quarto 

ao sexto) do número de sílabas poéticas. 



 

c) Exploração da vivacidade da linguagem formal, em oposição à frieza do coloquialismo. 
d) Emprego de linguagem concisa (revelada pelo uso do sujeito indeterminado), para manifestar desprezo do eu lírico por 

grupos sociais pobres. 
e) Repetição de palavras e uso de linguagem coloquial, como meios de construção poética e, portanto, de valorização da 

cultura popular.  
 
4. O texto “vício da fala”, de Oswald de Andrade, apresenta características do Modernismo que estão expressas na 
alternativa: 
 
a) A “fala brasileira”, os versos livres e a valorização da linguagem coloquial. 
b) A fala cuidadosa, os versos livres e o forte preconceito contra o popular. 
c) A linguagem culta se mistura à popular como ato de rejeição. 
d) A norma culta e fala popular são rejeitadas pelo poeta. 
e) A fala popular e a norma culta não se misturam. 
 

5.A Semana de Arte Moderna de 1922 trouxe como importante consequência para a sociedade: 

a) O desprezo alguns movimentos de vanguarda europeia que não correspondiam à realidade brasileira. 

b) Temas narrados de forma idealizada e em total obediência às exigências da língua padrão. 

c) O estabelecimento de regras rígidas para a produção da arte literária como o romance e a poesia. 

d) A continuação de uma cultura acadêmica voltada para as classes ricas e letradas. 

e) A conscientização dos brasileiros sobre a rica cultura de nosso país, sobretudo a popular, discriminada pelas elites. 

6. No Brasil, o Modernismo foi um movimento de grande renovação nas artes e na cultural em geral. Na literatura, procurou 
superar as velhas e gastas fórmulas românticas, realistas, parnasianas e simbolistas em busca de uma linguagem mais 
afinada com os novos tempos. São características da primeira fase do Modernismo brasileiro, entre elas: 
 
a) Libertação dos modelos acadêmicos, experimentalismo em novas formas de expressão, o cotidiano e nacionalismo de 
forte consciência crítica. 
b) Cultivo de formas acadêmicas do passado, pesquisas de lendas e folclore; valorização do índio. 
c) Predominância de temas políticos, visão de mundo em perspectiva universalista e nacionalismo. 
d) Revisão das regras de metrificação, retomada do nacionalismo romântico. 
e) Continuação dos valores acadêmicos e elitistas, cultivo de uma poesia longe do cotidiano. 
 
7. “E vivemos uns oito anos, até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história artística do país registra”. O 
intelectual e líder do evento, Mário de Andrade, faz referência ao Primeiro Momento do Modernismo Brasileiro que tem como 
marco inicial 
 
a) A Semana de Arte Moderna de 1922. 
b) A Revolução Russa de 1917. 
c) A Primeira Guerra Mundial de 1914-1918. 



 

d) A publicação de Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha. 
e) A Revolta da Chibata (1910). 
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Combinação e Arranjo 
 
 

1.Calcule: 

a) 𝐴6,3 

b) 𝐴10,4 

c) 𝐴20,1 

d) 𝐴12,2 

 
2.Em uma corrida com 10 atletas competindo pergunta-se: de quantos modos distintos (combinações) podem ser 

conquistadas as medalhas de Ouro, Prata e Bronze? 

 

a) 720 
b) 1000 
c) 1220 
d) 1720 
e) 2300 
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Língua, linguagem e fala. 
Níveis de linguagem 

 
 

 
1. 

 



 

 
 A partir da leitura da tirinha apresentada, podemos inferir que Chico Bento utiliza uma linguagem 
 
a) Pertencente a um grupo específico de pessoas. Neste caso, podemos destacar as gírias, as quais pertencem a grupos 

de surfistas, tatuadores, entre outros. 
b) Considerada mais prestigiada e culta, usada quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em 

situações que requerem uma maior seriedade. 
c) Que sofre transformações ao longo do tempo. Como por exemplo, a palavra “Você”, que antes era vosmecê e que 

agora, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas VC.  
d) De acordo com a cultura de uma determinada região, tomamos como exemplo a palavra mandioca, que em certas 

regiões é tratada por macaxeira e abóbora, que é conhecida como jerimum. 
e) Relacionada ao profissionalismo, caracterizando um linguajar técnico. Representando a classe, podemos citar os 

médicos, advogados, profissionais da área de informática, dentre outros. 
 
2. 

Procurando Tu 
Trio Nordestino 
 
Morena diga 
Onde é que tu tava 
Aonde é que tu tava 
Onde é que tava tu 
Passei a noite procurando tu 
Procurando tu, procurando tu 
 
Eu vivo triste, meu amor me beija 
Mesmo que não seja beijo de amor 
Esse teu beijo sei que me envenena 
Mas não tenha pena se ele é matador 
 
Eu quero um beijo de lascar o cano 
Pois eu sou baiano 
Cabra beijador 
Pra você ver 
 
Chega pra perto, me dá um arrocho 
Que eu já tô roxo de tato roer 
Acende o fogo da minha fogueira 
Que a noite inteira eu só faltei morrer 
Te procurando, meu amor te dando 
E tu me enganando, fazendo eu sofrer 



 

 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/trio-nordestino/335990/. Acesso em: 13 dez. 2017. 

 
A letra da canção Procurando tu manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil.  
O verso que singulariza uma forma do falar popular regional é 
 
a) Pois eu sou baiano. 
b) Que eu já tô roxo de tanto roer. 
c) Mas não tenha pena se ele é matador. 
d) Esse teu beijo sei que me envenena. 
e) Acende o fogo da minha fogueira. 

 
3.  
/.../Infelizmente, até hoje, muitas pessoas condicionam o aprendizado da língua padrão ao estudo da gramática. É o que 
defende o Prof. Bechara ao afirmar: “Ao questionar a necessidade do estudo da gramática nas escolas do país, linguistas 
como Marcos Bagno e tantos outros estão nivelando por baixo o ensino do português”. Até a revista Veja se deixou levar 
pelas palavras do ilustre filólogo, ao colocar como título da entrevista “Em defesa da gramática”. O ideal seria que a 
entrevista tivesse como título “Em defesa da norma culta”. 

 
Disponível em: http://luizrochinha.blogspot.com.br/. Acesso em: 13 dez. 2017. 

 
(C7H23) De acordo com o trecho apresentado, infere-se que a opinião do autor do texto sobre o ensino de gramática é 
 
a) Desnecessário, visto que uma pessoa pode escrever muito bem sem saber gramática e outra pode saber gramática sem 

saber escrever adequadamente. 
b) Marcos Bagno e Prof. Bechara têm ideias inovadoras sobre o ensino de gramática nas escolas do Brasil. 
c) Semelhante à opinião do linguista Marcos Bagno, pois o ensino da gramática é realmente necessário. 
d) Que se deve ensinar nas escolas do país a normal culta, e não necessariamente gramática. 
e) Que se deve ensinar gramática nas escolas como forma de ascensão social. 

 
4.  

https://www.letras.mus.br/trio-nordestino/335990/
http://luizrochinha.blogspot.com.br/


 

 
Disponível em: http://cartunage.blogspot.com.br/2013/01/piauies-anatomia-do-piauiense.html. Acesso em: 13 dez. 2017. 

 
 
 
 
 

(ADAPTADA - C8H25) O cartum apresentado ilustra muito bem uma variedade linguística caracterizada por 
 
a) Pertencer a grupos sociais marginalizados devido à falto de acesso ao estudo da norma culta. 
b) Se assemelhar a gírias, pois pertence a um grupo fechado de falantes usuários desta linguagem. 
c) Se aproximar muito das regras da gramática normativa, tornando-a uma variedade de maior prestígio social. 
d) Possuir palavras e expressões típicas de determinada região do país, por vezes compreendidas somente por seus 

usuários. 
e) Pertencer a pessoas da região Norte do Brasil, que utilizam uma linguagem contraditória como o uso da expressão “Tô 

chegando” ao invés de “Estou saindo”. 
 

5. [Profa. Flávia Lêda] 
 
Na construção do sentido do texto, o reconhecimento da língua como patrimônio linguístico dá-se quando  

http://cartunage.blogspot.com.br/2013/01/piauies-anatomia-do-piauiense.html


 

o eu lírico 
 
a) Agrega valor aos padrões estéticos de outros países. 
b) Destaca a importância da leitura na formação linguística. 
c) Ressalta a criação neológica através do termo “macaquear”. 
d) Expressa no advérbio “gostoso” a valorização da cultura local. 
e) Valoriza a norma culta através da expressão “língua certa do povo”. 
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Introdução a 
eletrodinâmica 

 
 

 
1. Um aparelho elétrico alimentado sob ddp de 120 V consome uma potência de 60 W. Calcule: 
 
a) A intensidade de corrente elétrica que percorre o aparelho; 
 
b) A energia elétrica que se consome em 8 h, expressa em kWh. 
 
2. Em um aparelho elétrico ligado corretamente lê-se a inscrição (480 W – 120 V). Sendo a carga elétrica 
elementar 𝑒 =  1,6 . 10−19 𝐶, calcule o número de elétrons que passarão por uma seção transversal do 
aparelho em 1 s.  
 
3. Em um chuveiro elétrico, a ddp em seus terminais vale 220 V e a corrente elétrica que o atravessa tem 
intensidade 10 A. Qual é a potência elétrica consumida pelo chuveiro? 
 
4) Em um aparelho elétrico lê-se: 600 W – 120 V. Estando o aparelho ligado corretamente, calcule: 

 
a) A intensidade de corrente elétrica que o atravessa; 
 
b) A energia elétrica (em kWh) consumida em 5 h. 
 
5. Uma residência usa alguns equipamentos elétricos, cuja potência de cada um e o tempo de 
funcionamento em um mês encontram-se especificados na tabela abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A energia elétrica total consumida, em quilowatt-hora (kWh), pelos equipamentos vale: 
 

Equipamento Quantidade Tempo de 
funcionamento 

Potência (W) 

Lâmpada 04 120 h 60 (cada uma) 

Ferro elétrico 01 30 h 600 

Televisor 01 60 h 120 



 

6. Em um chuveiro elétrico lê-se a inscrição 2.200 W – 220 V.  
 
Qual é a resistência elétrica do chuveiro? 
 
7. Um resistor de resistência elétrica 𝑅 =  20 𝛺 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3,0 A. 
Determine: 
 
a) A potência elétrica consumida pelo resistor; 
 
b) A energia elétrica consumida no intervalo de tempo de 20 s. 
 
8. Dobra-se a ddp aplicada a um resistor. O que acontece com a potência por ele dissipada? 
 
9. Consideremos um resistor de resistência R = 10 Ω. Calcule a potência dissipada por esse resistor  
nos seguintes casos: 
 
a) O resistor é percorrido por uma corrente de intensidade i = 3,0 A. 
 
b) O resistor é ligado aos terminais de uma bateria que fornece uma tensão U = 6,0 V. 
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Impressões: O 
Impressionismo 

 
 

 
 1.  



 

  
 
O impressionismo substituiu o enfoque conceitual da Natureza pelo enfoque perceptual, baseado na experiência 
de fato. 

Adaptado de DENVIR, B., 1974 apud MORAIS, F. Arte é o que eu e você chamamos arte. Rio de 
Janeiro: 2000. P. 249 

 
Com base nas informações anteriores e nos conhecimentos sobre impressionismo, pode-se inferir que há, na 
produção desses artistas, um(a) 
 
a) Exploração de novos parâmetros e concepções a partir das descobertas sobre a fotografia, a óptica e a física. 

b) Enfoque perceptual que destaca os elementos visuais, como ponto, luz e cor, baseado na experiência motora. 

c) Ênfase nos padrões acadêmicos dos salões oficiais e preferência pela representação naturalista da figura humana.  

 
2. O impressionismo é uma arte visual, onde a representação do que se vê é o tema central das obras do movimento. As 
cenas pintadas são, em grande parte, apenas as que são observadas pelo próprio pintor. Neste sentido, o “ver” do 
impressionismo assume outro sentido; é o de selecionar, recortar, modelar de acordo com o objeto que se observa 
diretamente. Os artistas do impressionismo selecionam a impressão como uma experiência importante a ser valorizada. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Impressionismo - Acesso em 10-04-2019 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impressionismo%20-%20Acesso%20em%2010-04-2019


 

Neste sentido o impressionismo: 
 
a) Não se interessa pelas nuances de cor produzidas pela mudança de luz 

b) Valoriza a expressão do artista dando ênfase ao sentimento e a seu universo pessoal  

c) Vai utilizar de uma técnica sensível ao olhar do artista criando traços rápidos e iluminação natural e sombras coloridas 

d) Utiliza cores fortes e dissonantes com a tranquilidade harmônica do tradicionalismo 

e) Reforça os contornos tornando-os cada vez mais nítidos 

 

  3. 

   
  https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-o-impressionismo/ 
 
O impressionismo foi um movimento artístico do final do século XIX e início do século XX que pregava uma observação 
atenta às variações de cor causadas pela mudança de iluminação natural. Essa observação causou, nos quadros, um 
aspecto de inacabado. Isso se deve: 

 
a) Ao fato de os artistas nunca terem tido tempo de acabar as obras já que estavam atarefados em conciliar suas profissões 

e o hobby de artista 

b) Ao aspecto das pinturas estarem como que derretidas, razão das pinceladas espaçadas e lentas de pincéis grossos e 

pesados 

c) Ao fato que, para o artista captar aquele momento furtivo, tornou-se necessário executar a obra com pinceladas rápidas 

e curtas 

d) A eles pintarem muito devagar o que acabava atrasando a encomenda 

e) Ao fato de ser uma característica própria dos impressionistas, não terminar a obra toda 

 
4.A partir de 1839, com a invenção da fotografia, os rumos da pintura mudaram. Imagens que demoravam meses para 
serem completadas em estúdios passaram a ser registradas em minutos pela câmera. Eugène Delacroix, por volta de 1850, 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-o-impressionismo/


 

foi um dos primeiros a perceber isto e, com a ajuda do fotógrafo Eugène Durieu, passou a produzir e dirigir cenas que eram 
fotografadas. Manet, Monet, Renoir, Van Gogh também usaram fotografias para registrar o que planejavam pintar e Edgar 
Degas, além de pintor, foi também um fotógrafo.   

https://casadosaber.com.br/sp/cursos/ferias/fotografia-e-impressionismo.html 
 
5.Considerando o texto e seus conhecimentos sobre impressionismo, é correto afirmar que: 
 
a) A pintura impressionista tinha como característica a cor chapada e sem luminosidade direcional, composta por formas 

geométricas e orgânicas. 

b) O recurso de impressão serigráfica, no movimento impressionista, foi o mais empregado pelos artistas do período. 

c) O movimento impressionista, chamado de “arte da sensação rápida”, foi assim identificado por sua construção de 

móbiles. 

d) O movimento impressionista foi representado por Lichtenstein, Edward Hopper, Andy Warhol, artistas franceses do 

século XX. 

e) Aos pintores, restou o caminho da experimentação. Era a gênese dos movimentos modernistas e coube ao movimento 

impressionista reinventar os modelos de pintura da época. 
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Movimentos da terra e os 

fusos horários 
 
 

 
1. Leia o texto e observe o mapa. 
 
Em 1884, durante um congresso internacional, em Washington, EUA, estabeleceu-se um padrão mundial de tempo. A partir 
de então, ficou convencionado que o tempo padrão teórico, nos diversos países do mundo, seria definido por meridianos 
espaçados a cada 15°, tendo como origem o meridiano de Greenwich, Inglaterra (Reino Unido). 

 

https://casadosaber.com.br/sp/cursos/ferias/fotografia-e-impressionismo.html


 

 
 
Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação: João, que vive na cidade de Pequim, China, 
recebe uma ligação telefônica, às 9h da manhã de uma segunda-feira, de Maria, que vive na cidade de Manaus, Brasil. A 
que horas e em que dia da semana Maria telefonou?  
 
a) 21h do domingo.    
b) 17h do domingo.    
c) 21h da segunda-feira.    
d) 17h da terça-feira.    
e) 21h da terça-feira.    

  
2. Em um exercício militar, ao planejar um deslocamento, o comandante responsável identificou dois pontos para os quais 
deverá deslocar sua tropa. Estes pontos apresentam as seguintes coordenadas geográficas: 

 

Ponto “A” - Latitude: 29 49' 30"S  Ponto “B” - Latitude: 29 45' 00"S  

- Longitude: 54 54' 00" W  - Longitude: 54 55' 30" W  

 
Após a chegada ao ponto “A”, um grupo de militares dessa tropa será deslocado para o ponto “B”, tendo que 



 

seguir em que direção?  
 
a) Leste    
b) Oeste    
c) Nordeste    
d) Sudeste    
e) Noroeste    

  
3- A partir da observação do planisfério abaixo somente podemos afirmar que: 
 

  
a) O continente americano é atravessado por diversas linhas de latitude norte e sul.    
b) A África é um continente cuja maior parte encontra-se na latitude oeste da Terra.    
c) A Ásia encontra-se a oeste da Europa, que por sua vez está ao norte da África.    
d) A Oceania possui as linhas de mais elevados valores de latitude e longitude.    
e) A América do Sul estende-se pelos hemisférios ocidental e oriental da Terra.    

  
 
4. Os moradores de Utqiagvik passaram dois meses quase totalmente na escuridão 
 
Os habitantes desta pequena cidade no Alasca – o estado dos Estados Unidos mais ao norte – já estão acostumados a 
longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do 

sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 h 04 min  (horário 



 

local). 
 

  
 

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 16 maio 2019 (adaptado). 
 
O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela  
 
a) Continentalidade.    
b) Maritimidade.     
c) Longitude.     
d) Latitude.     
e) Altitude.     

  

5. Maria, Carlos e Marcelo são amigos que vivem em países diferentes. A cidade onde vive Maria está localizada a 150º  

leste de Greenwich, Carlos reside em uma cidade que se encontra a 45º  a oeste da cidade de Maria, já Marcelo está a 

10º  oeste de Greenwich. 

 
Considera-se que no Meridiano Inicial são 18 horas do dia 5 de dezembro, a hora legal e o dia nas cidades de Maria, Carlos 
e Marcelo são, respectivamente:  
 
a) 4h do dia 06/12; 1h do dia 06/12 e 8h do dia 05/12.     
b) 4h do dia 06/12; 1h do dia 06/12 e 18h do dia 05/12.     
c) 4h do dia 05/12; 1h do dia 05/12 e 18h do dia 06/12.     
d) 18h do dia 05/12; 1h do dia 06/12 e 4h do dia 06/12.     
e) 18h do dia 06/12; 1h do dia 05/12 e 4h do dia 05/12.     
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12/08 

 
 
 
 

Matemática Financeira 
(Porcentagens e 

aplicações) 
 
 

 
1. Qual porcentagem das figuras está pintada? 

 

  
 

2. Calcule as porcentagens. 
 
a) 2% de 700 laranjas 
b) 30% de 1.200 alunos 
c) 40% de 48 metros 
d) 150% de R$ 600,00 
e) 75% de 400 tijolos 
 
3. Rui comprou um jet -ski por R$ 15.000,00. Deu 36% de entrada e dividiu o restante em quatro parcelas iguais. Qual foi o 
valor de cada parcela? 
 
4. Um automóvel teve seu preço reduzido em R$ 4.416,00 por causa da redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados 
(IPI). Essa redução corresponde a 12% do preço total do veículo. Qual o preço desse automóvel? 

 

 
INGLÊS 
4ª FEIRA 

(19:20 AS 20:20) 
PROF. LAWDO NATELL 
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Revisão do grau dos 
adjetivos e advérbios  

utilizando textos 
 
 
 

 
Complete as lacunas com a estrutura do comparative solicitado. 
 
1. Comparative of equality. 
 
2. Comparative of inferiority 
 
3. Comparative of superiority 
 

 
 
 

SOCIOLOGIA 
4ª FEIRA 
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Natureza humana X 
cultura 

 
1.“A cultura faz parte da totalidade de uma determinada sociedade, nação ou povo. Essa totalidade é tudo o que configura o 
viver coletivo. São os costumes, os hábitos, a maneira de pensar, agir e sentir, as tradições, as técnicas utilizadas que levam 
ao desenvolvimento e a interação do homem com a natureza. Ou seja, é tudo mesmo! Tudo que diz respeito a uma sociedade” 



 

(20:20 AS 20:45) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 
 

 
 

 
(PARANÁ. Livro didático de Sociologia. Curitiba, 2006, p.125). 

Assinale a alternativa correta. 

a) A cultura não é um estilo de vida próprio, nem um modo de vida particular, que cada sociedade possui diferenciando-as 
entre si. 
b) A cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores que são herdados socialmente. A 
aquisição e perpetuação da cultura são um processo social. 
c) Não é possível diferenciar cultura popular, cultura de massa e cultura erudita, pois todas têm o mesmo significado em uma 
sociedade. 
d) A cultura é algo adquirido biologicamente, ou seja, não há nenhum tipo de influência do meio social para a formação 
cultural do indivíduo. 
e) A cultura de um povo pode ser identificada como melhor ou pior em relação a outros povos 

 
2. O que é a cultura na sociologia? 
 
3. O que você identifica como cultura? 
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Reações de 
Substituição 

 
 

 
1. A reação de substituição entre o gás cloro e o propano, em presença de luz ultravioleta, resulta como produto principal, o 
composto:  
 
a) 1-cloropropeno.  
b) 2-cloropropano.  
c) 1-cloropropano.  
d) 2-cloropropeno. 
e) 1-clorobutano. 
 
2. No 3–metil pentano, cuja estrutura está representada a seguir: 
 

 
O hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de número: 
 
a)  1. 
b)  2. 



 

c)  3. 
d)  4. 
e)  6. 
 
3. O produto principal da reação de substituição 
 

 
 
a) Cloreto de n-propila.  
b) 1,1-dicloro-butano.  
c) 1,2-dicloro-butano.  
d) Metil-1-cloro-propano.  
e) Metil-2-cloro-propano. 
 
4. Complete a Reação abaixo: 
 
a) Monobromação do metano 
 
5. Nos alcanos predomina a reação de: 
 
a) Adição 
b) Eliminação  
c) Substituição 
d) Adição e eliminação. 
e) Substituição e adição 
 
6.  É dada a reação: 
 



 

 
Reação de sulfonação do benzeno 
 
Que é classificada como uma reação de: 
a) Adição. 
b) Ciclo-adição. 
c) Condensação. 
d) Eliminação. 
e) Substituição. 
 
7. O grupo sulfônico (-SO3H) ligado ao anel benzênico nas reações de substituição eletrofílica aromática é um orientador: 
 
a) Apenas orto. 
b) Meta e para. 
c) Apenas meta. 
d) Orto e meta. 
e) Orto e para. 
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Biomas 
 
 
 

 

 Assistir ao desenho no YouTube: Guardiões da Biosfera – Cerrado 01 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=aWaWYY8P5-I 

 Após assistir ao vídeo acima, acessar o link abaixo e responder ao QUIZ do Racha Cuca. 

 https://rachacuca.com.br/quiz/124275/biomas-brasileiros-ii/ 

 
QUIZ 
 
1. Qual o maior bioma da América latina? 

 
a) Caatinga 

b) Cerrado 

c) Pampas 

d) Floresta Amazônica 

e) Campos Sulinos 

 

https://rachacuca.com.br/quiz/124275/biomas-brasileiros-ii/


 

2. Quantos são os biomas brasileiros? 
 
3. Considere as afirmativas sobre BIOMAS e assinale a alternativa CORRETA!:  
I- Mata Atlântica estende-se desde o Rio Grande do Norte até o sul do país. 
II - Cerrado ocupa cerca de 25% do território.  
III - Pampa é um bioma localizado no norte do Brasil.  
IV - Pantanal é mais conhecido por suas planícies alagadas até mesmo em épocas mais secas.  
V - Amazônia ocupa cerca de 49% do Brasil.  
VI - Caatinga ocupa a região sul do Brasil. 

 
a) Todas as afirmativas estão CORRETAS. 

b) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão CORRETAS. 

c) Apenas as afirmativas I, III, IV e VI estão CORRETAS. 

d) As afirmativas IV, V e VI estão INCORRETAS. 

e) Todas as afirmativas estão INCORRETAS. 

 
4. Qual dos Biomas Brasileiros possui animais como o Corrupião, a Cascavel, o Gavião Carcará e a Ararinha-Azul? 
 
5. Após a ocupação humana, restam apenas 8,5% de áreas com mais de 100 hectares cobertas pela vegetação nativa. Que 
BIOMA corresponde a essa afirmativa? 
 
a) Mata Atlântica 

b) Amazônia 

c) Pampa 

d) Pantanal 

e) Caatinga 

 
6.Mais de 1200 novas espécies foram identificadas entre 1999 e 2009 no bioma da Amazônia. Essa afirmação é verdadeira 
ou falsa? 
 
a) Verdadeira 

b) Falsa 

 
7.Quais estados brasileiros estão predominando o bioma da Mata Atlântica? 

 
a) AM, RR, AP, AC, RO, AP, MA, PA, TO e MT. 

b) AM, RR, AP, AC, RO, AP, MA, PA e MT. 

c) AM, RR, AP, AC, RO, PA e MA. 

d) AM, RR, AP, AC, RO, PA, MA, TO, MT e GO. 



 

e) N.D.A. 

 
8.Quais são os biomas brasileiros? 
 
a) Amazônas, Pampas, Caatinga, Cerrado, Campos Sulinos e Desertos. 

b) Floresta tropica, Floresta boreal e Praias. 

c) Amazônas, Pampas, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. 

 
9. O bioma Pampa também pode ser chamado de campos sulinos. Verdadeiro ou falso? 
 
a) Verdadeiro 

b) Falso 

 
10.O Pantanal está, no Brasil, apenos nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Verdadeiro ou 
falso? 
 
a) Verdadeiro 

b) Falso 
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Introdução à ética: 

reflexão sobre os valores 
humanos. 

 
 

 
1.Explique a origem etimológica do termo ética. 

2.Dê um conceito de ética. 

3.Explique a diferença entre ética e moral. 

4.O que é o sujeito moral? 

5.Descreva a sua vida ética. 
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Ditadura militar no Brasil : 
1964-1985 

(parte I) 
 
 

 

1.Sobre a DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) leia o depoimento de uma sobrevivente abaixo: 

“Sobe depressa, Miss Brasil’, dizia o torturador enquanto me empurrava e beliscava minhas nádegas escada acima no 
Dops. Eu sangrava e não tinha absorvente. Eram os ‘40 dias’ do parto. Na sala do delegado Fleury, num papelão, uma 
caveira desenhada e, embaixo, as letras EM, de Esquadrão da Morte. Todos deram risada quando entrei. ‘Olha aí a Miss 
Brasil. Pariu noutro dia e já está magra, mas tem um quadril de vaca’, disse ele. Um outro: ‘Só pode ser uma vaca 
terrorista’. Mostrou uma página de jornal com a matéria sobre o prêmio da vaca leiteira Miss Brasil numa exposição de 
gado. Riram mais ainda quando ele veio para cima de mim e abriu meu vestido. Picou a página do jornal e atirou em mim. 
Segurei os seios, o leite escorreu. Ele ficou olhando um momento e fechou o vestido. Me virou de costas, me pegando 



 

pela cintura e começaram os beliscões nas nádegas, nas costas, com o vestido levantado. Um outro segurava meus 
braços, minha cabeça, me dobrando sobre a mesa. Eu chorava, gritava, e eles riam muito, gritavam palavrões. Só pararam 
quando viram o sangue escorrer nas minhas pernas. Aí me deram muitas palmadas e um empurrão. Passaram-se alguns 
dias e ‘subi’ de novo. Lá estava ele, esfregando as mãos como se me esperasse. Tirou meu vestido e novamente escondi 
os seios. Eu sabia que estava com um cheiro de suor, de sangue, de leite azedo. Ele ria, zombava do cheiro horrível e 
mexia em seu sexo por cima da calça com um olhar de louco. No meio desse terror, levaram-me para a carceragem, onde 
um enfermeiro preparava uma injeção. Lutei como podia, joguei a latinha da seringa no chão, mas um outro segurou-me 
e o enfermeiro aplicou a injeção na minha coxa. O torturador zombava: ‘Esse leitinho o nenê não vai ter mais’. ‘E se não 
melhorar, vai para o barranco, porque aqui ninguém fica doente.’ Esse foi o começo da pior parte. Passaram a ameaçar 
buscar meu fillho. ‘Vamos quebrar a perna’, dizia um. ‘Queimar com cigarro’, dizia outro”. 

ROSE NOGUEIRA, ex-militante da Ação Libertadora Nacional (ALN), era jornalista quando foi presa em 4 de 
novembro de 1969, em São Paulo (SP). Hoje, vive na mesma cidade, onde é jornalista e defensora dos direitos 
humanos. 

 O trecho acima foi retirado do livro Direito à memória e à verdade: Luta, substantivo feminino. Através do trecho 

podemos ter uma pequena noção das barbaridades que mulheres (e homens) passaram enquanto eram 

interrogados em quartéis militares durante o regime ditatorial. A partir desse ponto explique a importância que 

esses depoimentos apresentam para a história do nosso país. 
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Vôlei 
 
 

 
Querido aluno, 
Vamos começar nossas práticas? 
Bom, pensando no seu bem estar e nas possibilidades da sua casa, vamos trazer algumas atividades que você poderá 
fazer sem utilizar muitos recursos. 
 
Atividade 1: 
Objetivos: 
Melhorar a flexibilidade 
Melhorar o tônus muscular 
Melhorar a força e concentração. 
 
Procedimentos: 
Vamos sugerir algumas formas de exercícios que você poderá realizar em casa sem a necessidade de instrumentos ou 
objetos que não possua. 
Para esta atividade necessitará de toalha para forrar o chão e um espelho podendo ser médio ou pequeno, o importante é 
observar o alinhamento do seu corpo. 
As posições serão realizados uma a uma, sendo cada série inicial com duração de 30 segundos, fará uma contagem de 30 
segundos e depois descansará mais 30 segundos. Repetir cada exercício 3 vezes. 
Mudar de exercício e repetira a sequência novamente. 



 

A cada dia aumentará 10 segundos nas séries de cada exercício. 
Realizar estes exercícios num total de 20 sessões. 
Anotando as dificuldades e melhorias observadas. 
A sua avaliação inicial é importante para o relatório das atividades a cada nova mudança de ciclos propostos pela 
professora. 
Após o final destas sequência de ciclo será sugerido um relatório apontando todas as observações que irá anotar 
diariamente. 
 
 
Exercício 1 

 
Elevação de quadril 
Deite-se, com o joelho flexionado e os pés apoiados no chão. Suba lentamente o cóccix, a lombar, as vértebras e os 
ombros e levante uma das pernas em direção ao teto. 
Faça 8 elevações com cada perna. 
 
Objetivo: Fortalecimento dos glúteos, da lombar, do abdômen, do posterior da coxa e um pouco dos músculos 
paravertebrais. 
 
Exercício 2 



 

 
Perdigueiro 
 
Fique em posição de cachorrinho, com a coluna alinhada. Inspire e eleve a mão direita ao mesmo tempo em que estende a 
perna esquerda, de forma que fiquem paralelos ao chão. 
Faça 10 vezes com cada lado (alternando ou não). 
 
Objetivo: Fortalecimento dos músculos paravertebrais e do abdômen. 
 
 
Exercício 3 
 

 
Tesoura 



 

 
Deite-se e estenda as duas pernas em direção ao teto. Suba o tronco, a cabeça e as mãos, para tensionar o abdômen, e, 
com as pernas sempre estendidas, imite o movimento de uma tesoura vertical. Se sentir dificuldade, coloque as mãos na 
nuca para apoiar a cabeça. Faça um ciclo de respiração durante cada abrir e fechar de pernas (um ciclo de respiração 
equivale a inspirar e expirar). 
 
Faça ciclos de respiração. 
 
Objetivo: Fortalecimento dos glúteos, da lombar, do abdômen, do posterior da coxa e um pouco dos músculos 
paravertebrais. 
 
 
Exercício 4 

 
Lateral 
 
Deite-se de lado, sobre o braço estendido. Contraia o abdômen e a costela até deixar um pequeno espaço entre seu 
quadril e o chão (cerca de uma mão). Contraia os glúteos e a pelve e mantenha as pernas bem estendidas, uma em cima 
da outra. Eleve a perna de cima em direção ao teto e abaixe. 
Objetivo: Fortalecimento da parte interna da coxa, da coxa e do core. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Os seis períodos reproduzidos abaixo constituem um parágrafo de introdução para um texto dissertativo acerca da 
distância entre as informações recebidas pelos jovens e seu comportamento. Sua tarefa é ordená-los, considerando a 
coesão e a coerência textual.  
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Texto dissertativo: coesão, 

coerência e ordenação 
[continuação] 

 
 

 
I. Essa constatação permite compreender por que os jovens, inseridos em um contexto de acesso aos meios de 

comunicação, tenham comportamentos tão diferentes do que lhes é transmitido.  
II. Brigar na rua é coisa de maluco ou delinquente, mas às vezes a raiva fala mais alto.  

III. Sexo só com camisinha, mas na hora H...  
IV. Cabe aqui entender os fatores que explicam essa espécie de esquizofrenia juvenil.  
V. Ao que parece, informação e consciência, embora tomadas como sinônimos, nem sempre andam de mãos dadas.  

VI. Nunca dirigir sob efeito do álcool, mas quem se lembra disso bêbado? 
 

 

SÉRIE: EJA VII ETAPA 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 17/08 A 21/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 
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Primeira Geração do 
Modernismo: Mário de 

Andrade e Manuel 
Bandeira. 

 
 
 

 
Poética  
       
Estou farto do lirismo comedido 
Do lirismo bem-comportado 
[. . .] 
Estou farto do lirismo namorador 
Político 
Raquítico 
Sifilítico 
[. . .] 
Quero antes do lirismo dos loucos 
O lirismo dos bêbedos 
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 
O lirismo dos clowns de Shakespeare 
 
– Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. 

               
  (BANDEIRA, Manuel. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2009, p.120) 

 
1.O poema de Manuel Bandeira pode ser visto como uma espécie de manifesto à poesia modernista. Que tipo de lirismo 
reivindica o eu lírico? 
 
a) O lirismo oportunista. 



 

b) O lirismo autoflagelado. 
c) O lirismo sofrência. 
d) O lirismo fingimento. 
e) O lirismo espontâneo. 
 
 
 
 
Evocação do Recife 
 
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 
Vinha da boca do povo na língua errada do povo 
Língua certa do povo 
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil 
Ao passo que nós 
O que fazemos 
É macaquear 
A sintaxe lusíada… 
 
              (BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.) 
 
2.(ENEM) Segundo o poema de Manuel Bandeira, as variações linguísticas originárias das classes populares devem ser  
 
a) Satirizadas, pois as várias formas de se falar o português no Brasil ferem a língua portuguesa autêntica.    
b) Questionadas, pois o povo brasileiro esquece a sintaxe da língua portuguesa.    
c) Subestimadas, pois o português “gostoso” de Portugal deve ser a referência de correção linguística.   
d) Reconhecidas, pois a formação cultural brasileira é garantida por meio da fala do povo.  
e) Reelaboradas, pois o povo “macaqueia” a língua portuguesa original.    
 
Os sapos 
 
Enfunando os papos, 
Saem da penumbra, 
Aos pulos, os sapos. 
A luz os deslumbra. 
 
Em ronco que aterra, 
Berra o sapo-boi: 
  – “Meu pai foi à guerra” 
  – “Não foi” – “Foi” – “Não foi!”. 
 



 

 
 
3. As duas estrofes são do poema Os sapos, de Manuel Bandeira, e foi declamado por Ronald de Carvalho no segundo 
sarau da Semana de Arte Moderna (1922), sob vaias e gritarias. O público, durante a leitura, gritava em uníssono: “Foi, não 
foi!”. O deboche era endereçado aos poetas do 
 
a) Parnasianismo.  
b) Romantismo. 
c) Arcadismo. 
d) Barroco. 
e) Futurismo. 
 
O texto abaixo transcrito é parte de importante obra em prosa da primeira Geração do Modernismo brasileiro (1922-1930): 
 
“Nas conversas das mulheres no pino do dia o assunto era sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam, muito 
simpatizadas, falando que “espinho que pinica, de pequeno já traz ponta”, e numa pajelança Rei Nagô fez um discurso e 
avisou que o herói era inteligente”. 
 
4. São marcantes as aventuras do “herói sem nenhum caráter”, do “herói de nossa gente” que se encontram no romance: 
a) Macunaíma. 
b) Triste Fim de Policarpo Quaresma. 
c) Serafim Ponte Grande. 
d) Grande Sertão: veredas. 
e) São Bernardo. 

 
5. Leia o texto a seguir e responda à questão proposta. 
 
     No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve 

um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma 
criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. 

     Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar 
exclamava: 

     – Ai que preguiça!...  
                             (Macunaíma. Edição especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. P.15) 
 
                 A ausência de caráter do “herói”, sua preguiça e malícia, seu individualismo, tudo isso pode ser visto como o 

resultado confuso da influência de várias culturas mal-assimiladas; e, nesse sentido, Macunaíma passa a constituir uma 
espécie de personificação do Brasil. Que característica de Macunaíma se evidencia no fragmento acima? 

 
a) Mentiroso. 
b) Malandragem. 



 

c) Dorminhoco. 
d) Sentimentalismo. 
e) Desinteresse. 
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Combinação e Arranjo – 
Resolução de questões 

 

 

1.Numa determinada agência bancária está disponíveis 12 caixas eletrônicos. De quantas maneiras é possível escolher três 

desses caixas para se efetuar um serviço de manutenção? 

2.Um técnico de um time de voleibol possui a sua disposição 15 jogadores que podem jogar em qualquer posição. De quantas 
maneiras ele poderá escalar seu time? 

3.De quantas maneiras diferentes, uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? 

a) 10 maneiras 
b) 24 maneiras 
c) 32 maneiras 
d) 40 maneiras 
 
4.De quantas maneiras diferentes, uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? 

 
a) 10 maneiras 
b) 24 maneiras 
c) 32 maneiras 
d) 40 maneiras 
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Língua falada e língua 
escrita. 
Variações linguísticas 

 

 
 
 
1. 
 
Causo de mineirim 
 
Sapassado, era sessetembro, taveu na cuzinha tomanu uma pincumel e cuzinhano um kidicarne cumastumate pra fazer uma 
macarronada cum galinhassada. Quascaí dessusto quanduvi um barui vindedenduforno, parecenum tidiguerra. A receita 
mandopô midipipoca denda galinha prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco 



 

 quinein um lidileite. Foi um trem doidimais! Quascaí dendapia! Fiquei sem sabê doncovim, proncovô, oncontô. Oiprocevê 
quelocura! Grazadeus ninguém semaxucô! 
 
(Autor desconhecido) 
 
[C8H25 – ADAPTADA] O texto possui aspectos interessantes de variação linguística. Nessa situação específica de 
comunicação, para obter o humor do texto, foram evidenciadas as 
 
a) Variações sociais ou diastráticas. 
b) Variações situacionais ou diafásicas. 
c) Gírias próprias de um grupo com interesse comum, como os skatistas. 
d) Variações segundo o contexto em que decorre o processo comunicativo. 
e) Variações regionais, mais especificamente a fala caipira, familiar e comum ao longo do país. 
 
2. 
 
Um caipira foi visitar o compadre, e, tendo intimidade, entrou na casa sem bater. O compadre estava sentado num sofá, 
assistindo televisão. O caipira então cumprimenta: 
– Oi, cumpadre, firme?  
O compadre responde:   
– Nada, sô, futebor... 
 

Disponível em: www.piadasnet.com. Acesso em: 7 nov. 2018 (adaptado). 
 
O humor da piada está relacionado ao emprego de uma variedade linguística regional. Esse emprego ocorreu em 
consequência de 
  
a) Um personagem dirigir-se ao outro chamando-o de “sô”. 
b) A palavra “firme”, empregada por um dos personagens, ser interpretada como “filme”. 
c) O diálogo entre as personagens não prosseguir, dadas as diferentes variedades linguísticas empregadas. 
d) Os personagens falarem “cumpadre” e “futebor”, em vez de “compadre” e “futebol”, respectivamente. 
e) Um dos personagens dominar variedade linguística regional e o outro, não, o que gerou um mal-entendido. 
 
3. 
 
Reações Paradoxais numa Sociedade 
 
Na conversa sofisticada 
a debutante, nervosa, 
tem um problema bem seu: 



 

fingir que entende tudo 
ou fingir que não entendeu. 
 

FERNANDES, M. Disponível em: https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/109129. Acesso em: 03 de fev. de 
2020. 

 
No texto o “problema” da debutante decorre diretamente do (da) 
 
a) Modalidade linguística demasiado preciosista empregada diante de sua meninice. 
b) Registro extremamente vernáculo, o que atravanca a compreensão da jovem moça. 
c) Registro complexo, o que não coaduna com a situação comunicativa nem com a interlocutora. 
d) Modalidade extremamente polida, inadequada para a compreensão da jovem moça adolescente. 
e) Inépcia da jovem interlocutora, carente de densidade no que tange ao uso correto da língua. 
 
4.  
 
Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora 
Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora 
Mas eu não sei qual a razão, não entendi por que ela foi embora 
E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora 
É que pena, pra mim tava tão bom aqui 
Com a nega mais teimosa e a mais linda que eu já vi 
Dividindo o edredom e o filminho na TV 
Chocolate quente e meus olhar era só pro cê 
Mas cê não quis, eu era mó feliz e nem sabia 
Beijinho de caramelo que recheava meus dia 
 

Luccas Carlos, Bilhete 2.0 [fragmento]. Disponível m: https://www.letras.mus.br. Acesso em: 17 jul. 2020. 
 
Na canção de Luccas Carlos, encontram-se expressões e usos linguísticos comuns na fala informal dos jovens 
contemporâneos, como se pode comprovar nas seguintes expressões destacadas: 
  
a) E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora / ... e a mais linda que eu já vi. 
b) ... não entendi por que ela foi embora / É que pena, pra mim tava tão bom aqui. 
c) Mas eu não sei qual a razão... / Chocolate quente e meus olhar era só pro cê. 
d) Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora / Mas cê não quis, eu era mó feliz e nem sabia. 
e) Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora / Beijinho de caramelo que recheava meus dia. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1. No circuito elétrico a seguir, a resistência interna do gerador de força eletromotriz ε , em volts, e as resistências dos 

condutores de alimentação são desprezíveis. 

https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/109129
https://www.letras.mus.br/
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18/08 Corrente Elétrica 
 

 

 
 
Analise as proposições a seguir e conclua.   
 
(     )  A resistência equivalente entre os pontos a e c vale 7R/6.   

(     )  A corrente elétrica que circula no gerador tem intensidade igual a 6 / 7Rε .   

(     )  A potência dissipada pelo resistor colocado entre os pontos a e b do circuito é igual à potência dissipada pelo resistor 
colocado entre os pontos b e c do circuito   

(     )  A corrente elétrica que passa pelo resistor 2R é o dobro da corrente elétrica que passa pelo resistor R que se encontra 
entre os pontos a e b do circuito.   

(     )  A corrente elétrica que passa pelo ramo db é igual a / 7Rε .   

2.  
  



 

 
 
A partir de 2015, por determinação da Aneel, as contas de energia passaram a trazer uma novidade: o Sistema de Bandeiras 
Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicam se a energia custa mais ou menos, em função das condições de 
geração de eletricidade. 
A Aneel esclarece que a nova tarifa deve-se à utilização de usinas termoelétricas, que geram custos adicionais ao preço da 
energia para suprir a demanda no País.  
Esse cenário é resultado, em parte, da escassez de chuvas, que comprometeu a recomposição dos reservatórios das usinas 
hidrelétricas, principal fonte de geração de energia do Brasil.  

Enquanto a energia das hidrelétricas custa cerca de R$ 100,00  por MWh, o custo da energia gerada por usinas térmicas, 

que operam com combustíveis fósseis, como óleo diesel, pode chegar a R$ 800,00  por MWh. 

 
Com base no exposto e em conhecimentos sobre o assunto, julgue as afirmativas. 
  



 

(    )  Durante a vigência da bandeira vermelha, um chuveiro de 5.000 W,  ligado por meia hora todos os dias, durante um 

mês, produz um acréscimo superior a R$ 2,00  na conta de energia.   

(     )  Para fabricar 1  tonelada de papel, utilizam-se cerca de 
350 m  de água (em circuito fechado) e 3.125 kWh  de energia 

elétrica. Se for produzida por uma usina térmica, a energia elétrica necessária para a fabricação de uma tonelada de 

papel pode chegar a mais de R$ 2.000,00.    

(    ) Uma usina térmica, apesar de produzir energia a custo elevado, apresenta um processo em que toda a energia térmica 
é transformada em energia elétrica.   

(     )  Durante a vigência da bandeira amarela, uma máquina industrial de 20.000 W  de potência, numa jornada de 8  horas 

de trabalho, gera uma economia de R$ 8,00  no custo de energia em relação ao mesmo uso durante a vigência da 

bandeira vermelha.   
(   ) Segundo a Lei de Faraday, a transformação de energia mecânica em elétrica, nas turbinas de uma hidrelétrica, se deve, 

no processo de indução elétrica, ao fluxo magnético constante.   
 
03. Nos períodos de estiagem em Brasília, é comum ocorrer o choque elétrico ao se tocar a carroceria de um carro ou a 

maçaneta de uma porta em um local onde o piso é recoberto por carpete. Centelhas ou faíscas elétricas de cerca de um 

centímetro de comprimento saltam entre os dedos das pessoas e esses objetos. Uma faísca elétrica ocorre entre dois corpos 

isolados no ar, separados por uma distância de um centímetro, quando a diferença de potencial elétrico entre eles atinge, 

em média, 10.000 V. 

 

Com o auxílio do texto anterior, julgue os itens que se seguem. 

 

(   ) O choque elétrico é sentido por uma pessoa devido à passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. 

(  ) Os choques elétricos referidos no texto são perigosos porque são provenientes de cargas estáticas que acumulam grande 

quantidade de energia. 

(  ) O processo de eletrização por indução é o principal responsável pelo surgimento do fenômeno descrito no texto. 

(  ) O ar em uma região onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade superior a 10.000 V/cm é um péssimo 

condutor de eletricidade. 

(  ) O valor absoluto do potencial elétrico da carroceria de um carro aumenta devido ao armazenamento de cargas 

eletrostáticas.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Atitudes: O 
Neoimpressionismo; o 

 

1. Aprecie as imagens, leia o texto e responda:  

 



 

ARTE 
3ª FEIRA 

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

18/08 pós-impressionismo, 
artistas pós-
impressionistas 
 

 
 

 
 
O artista era um aristocrata que abandonou a vida de luxo e regrada dos nobres para flanar pela marginalidade parisiense. 
Boêmio, pintou a melancolia de suas noites, seus cabarés e cortesãs. Faleceu precocemente, aos 36 anos, de sífilis e 
alcoolismo. O Museu de Arte de São Paulo (MASP) expôs entre junho e outubro de 2017 uma mostra de 75 pinturas, 
cartazes e gravuras do artista, autor das imagens em questão e sobre quem o texto trata. São obras que vieram do Museu 
D’Orsay (Paris), do Museu Tate e do Museu Victória & Albert (Londres) e do Museu Thyssen-Bornemisza (Madri). 
  
Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, o artista e o movimento artístico em questão:  

 
a) Toulouse Lautrec – Pós-Impressionismo; 
b) Henri Matisse – Fauvismo; 



 

c) Paul Césanne – Impressionismo; 
d) Claude Monet – Impressionismo; 
e) Eugène Delacroix – Romantismo. 
 
2. O Pós-Impressionismo surgiu na História da Arte por volta de 1885. É considerado por estudiosos como o marco inicial 
dos movimentos artísticos : 
 
a) Dadaísmo e Realismo. 
b) Romantismo e Dadaísmo 
c) Cubismo e Expressionismo Abstrato 
d) Realismo e Fauvismo 
e) Expressionismo e Cubismo 
 
3. Que artista pós-impressionista é considerado o precursor do Expressionismo? 
 
a) Gaugin 
b) Seurat 
c) Signac 
d) Cézanne 
e) Van Gogh 
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Movimentos da terra e os 
fusos horários  

 

 
1.Observe as figuras: 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

A quantidade de radiação solar incidente afeta  
 
a) As estações do ano.     
b) O eclipse solar.     
c) O movimento de translação.     
d) O movimento de rotação.     
e) O efeito estufa.     
 
2. Leia o texto, observe a imagem e analise as informações que ela apresenta.  
 
A determinação da posição absoluta prescinde de qualquer ponto de referência particular. Desde a Antiguidade, os gregos 
imaginaram um sistema universal de referência. Dicearco (350-290 a.C.), um discípulo de Aristóteles, foi o precursor do 
sistema de coordenadas geográficas.  
 
MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Geografia: a construção do mundo: geografia geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna, 2005, p. 36. 
 

 
 
 
Sobre o tema proposto, é correto afirmar que:  
 



 

a) Os meridianos são círculos imaginários da esfera cujo plano é perpendicular ao eixo de rotação, ou eixo polar; os 
meridianos são horizontais e equidistantes.    
b) O meridiano de Greenwich divide o globo terrestre em dois hemisférios: o Leste ou Ocidental e o Oeste ou Oriental.    
c) O Equador, principal paralelo, divide o globo terrestre em dois hemisférios: o leste ou Setentrional e o oeste ou Meridional.    
d) No Brasil, o Trópico de Câncer (23°27′𝑆) passa pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo; ele determina 
a subtropicalidade na Região Sul do Brasil e estabelece as características climáticas do estado de Santa Catarina.    
e) O Brasil é um país predominantemente tropical e com a maior parte do seu território no hemisfério meridional.    

 
3. 
Terremoto de 6,9 graus abala leste do Japão 
 
Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar alerta de tsunami, 
anunciou a agência sismológica japonesa. 
 

  
 
O tremor, às 9h19min no horário local, ocorreu a 400 km de profundidade no oceano Pacífico, a cerca de 600 km ao sul de 
Tóquio, onde os prédios balançaram. 

Sabendo que a região afetada pelo terremoto citado na reportagem acima se situa na longitude de 135º Leste, podemos 
dizer que, no horário de Brasília (45º Oeste), o incidente ocorreu às: 

 
a) 07h19min do dia seguinte 
b) 19h19min do dia anterior 
c) 09h19min do dia anterior 
d) 06h19min do dia seguinte 
e) 21h19min do dia anterior 
 



 

4. (C2 H6) O sensoriamento remoto é uma técnica utilizada pela Cartografia para analisar e interpretar o espaço geográfico 
e consiste em um conjunto de técnicas que permitem ao homem detectar um objeto sem que haja contato físico com ele. 
 

 
 

Disponível em: https://pt.slideshare.net/maigon Acesso: 10 fev. 2020 
 
Os materiais utilizados por esta técnica são: 
 
a)  Telescópio, bússola e clinômetro. 
b)  Astrolábio, satélites e altímetro. 
c)  Fotos aéreas, imagens de radar e de satélites. 
d)  Cartas marítimas, cartas náuticas e radares. 
e)  Termógrafos, bússolas e curvímetros. 
 
5. (C2 H6) Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro será sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Durante as competições, o 
telespectador brasileiro tem que estar atento aos horários de transmissão dos jogos, pois, no Brasil, há quatro fusos horários 
diferentes, conforme representado no mapa: 

https://pt.slideshare.net/maigon


 

 
 

Decreto no 2 284, de 18 de junho de 1913. Lei 12 876, de 30 de outubro de 2013. 
Elaboração: SAS. 

 
 
Sabendo que a cidade do Rio de Janeiro está no fuso 45° O, um telespectador de Manaus (60° O) e outro de Fernando de 
Noronha (30° O) devem saber que uma competição que começará às 9 horas no Rio de Janeiro será transmitida ao vivo 
 
a)  Às 7h em Manaus e às 10h em Fernando de Noronha. 
b)  Às 7h em Manaus e às 11h em Fernando de Noronha. 



 

c)  Às 8h em Manaus e às 9h em Fernando de Noronha. 
d)  Às 8h em Manaus e às 10h em Fernando de Noronha. 
e)  Às 8h em Manaus e às 11h em Fernando de Noronha. 
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Matemática Financeira 
(Lucro e prejuízo) 
 

 
1. Um jogador de futebol, durante um campeonato, cobrou 20 pênaltis. Dessas cobranças, 70% foram gols. Quantos gols de 
pênalti esse jogador fez?  
 
2. Uma pesquisa com os alunos das oficinas de matemática descobriu que 35% dos alunos são flamenguistas, 28% torcem 
pelo Vasco, 20% são palmeirenses, 10% torcem pro São Paulo e o resto não gosta de futebol. Sabendo que 800 alunos 
participaram da pesquisa, quantos alunos torcem por cada um dos times? 
 
3. A faxineira da minha escola tem um salário de R$ 1.045,00, mas ela não recebe integralmente essa quantia. Do seu 
salário, são descontados 8% para previdência social e 12% do plano de saúde. Quanto a faxineira recebe após o desconto?   
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Revisão do grau dos 
adjetivos e advérbios  
utilizando textos 
(conti.) 

 

 
Atividade 1: 
 
Identifique o grau do adjetivo presente nas imagens: 
 
 
 
1. 
 



 

 
 
 

 
2. 

              
 

 
Atividade 2: 
 
Nas imagens a seguir, classifique a estrutura do adjetivo: 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
2. 



 

 
 
Qual a intenção do autor ao empregar a estrutura  “ the most important” ? 
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Industria Cultural 
 

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

2. Quais as consequências da indústria cultural? 
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Reações de adição 
 

 
1. Nos alcenos predomina a reação de: 
 
a) Adição 
b) Eliminação  
c) Substituição 
d) Adição e eliminação. 
e) Substituição e adição. 
 
2. A hidratação do propeno dará origem a qual dos compostos abaixo? 



 

 
a) Propano 
b) Propan-1-ol 
c) Propan-2-ol 
d) Propanona 
e) Ácido propanoico 
 
3. Ao realizar a reação de adição do composto but-1-eno com o ácido clorídrico (HCl) qual será o composto formado? 
 
a) 2-clorobutano 
b) 1-clorobutano 
c) 3-clorobutano 
d) 4-cloropentano 
e) 5-clorobuteno 
 
4. A hidrogenação catalítica do propeno produz: 
 
a) 2-propanol    
b) Propino    
c) Propano 
d) Ciclopropano 
e) Ciclopropeno 
 
5. A hidratação catalítica de uma ligação dupla é caracterizada como uma reação de: 
 
a) Eliminação. 
b) Adição. 
c) Transesterificação. 
d) De saponificação. 
e) Substituição. 
 
6. A reação de hidratação de alcenos geralmente ocorre em meio aquoso na presença de ácido. 
Considerando-se que a hidratação do cicloexeno ocorre nestas condições, afirma-se que o produto obtido é um(a) 
a) Ácido carboxílico. 
b) Alcano. 
c) Aldeído. 
d) Álcool. 
e) Cetona. 
 

 
BIOLOGIA 
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Desequilíbrios ambientais 

 
Assistir ao desenho no YouTube: Ecologia: desequilíbrio ecológico | quer que desenhe?  



 

5ª FEIRA 
(19:20 AS 20:20) 

PROF. TÉRCIO CÂMARA 

  
 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=LRMFA3eSlxM  

 Após assistir ao vídeo acima, acessar o link abaixo e responder ao QUIZ do Racha Cuca  

 https://rachacuca.com.br/quiz/77475/educacao-ambiental/ 

 
Quiz: 
 
1. O que é reciclagem? 
 
(   ) “Jogar fora” o lixo produzido. 
(   ) Coletar todo tipo de material existente em lixos recicláveis. 
(   ) Nome dado para todo o processo do lixo após seu descarte. 
(   ) Processo de transformação de materiais usados em novos produtos para consumo. 
 
2. Como separar corretamente seu lixo? 
 
(   ) Juntar tudo na lixeira, pois os prédios já fazem o trabalho de separação. Juntar tudo na lixeira, pois os prédios já fazem 
o trabalho de separação. 
(   ) Separar o lixo orgânico (restos de alimentos, papel sujo e lixo sanitário) dos resíduos sólidos (como plástico, vidro, papel, 
metal e embalagens longa vida. 
(   ) Deixar plásticos sujos junto com lixo orgânico. 
(   ) Juntar todo tipo de lixo e descartar em ponto de coleta. 
 
3. O que é coleta seletiva? 
 
(   ) Processo de separação e recolhimento dos resíduos para o reaproveitamento por meio de reciclagem. 
(   ) Destinação de resíduos para lixões e aterros. 
(   ) Processo de envio de todo o lixo produzido para cooperativas ou entrega para catadores de rua. 
(   ) A escolha aleatória do melhor lixo produzido. 
 
4. O que fazer com o lixo eletrônico – pilhas, baterias e equipamentos quebrados? 
 
(   ) Recolher, organizar e armazenar em casa o máximo de tempo que der.  
(   ) Juntar com plásticos e metais.  
(   ) Jogar no lixo comum.  
(   ) Procurar locais específicos para seu descarte. 
 
5. Uma das formas de colaborar com a preservação do meio ambiente é reduzir a produção de resíduos. Mas como? 
 
(   ) Optando pela compra de produtos com embalagens recicláveis.  

https://www.youtube.com/watch?v=LRMFA3eSlxM
https://rachacuca.com.br/quiz/77475/educacao-ambiental/


 

(   ) Reutilizando os materiais e objetos sempre que possível.  
(   ) Apoiando iniciativas de reciclagem. 
(   ) Todas as anteriores. 
 
6. Como consumir de forma consciente? 
 
(   ) Trocando todos os nossos objetos sempre que um novo do mesmo tipo for lançado. 
(   ) Usar a mangueira para lavar o quintal e o carro. 
(   ) Utilizando os recursos naturais para satisfazer nossas necessidades e das gerações futuras.  
(   ) Adquirindo qualquer tipo de produto se for barato. 
 
7. Como preservar árvores e florestas? 
 
(   ) Construindo uma casa na árvore.  
(   ) Reciclando papéis, jornais e revistas.  
(   ) Reutilizando metais e vidros. 
(   ) Indo em parques. 
 
8. Qual dos gases abaixo não é conhecido como um dos gases do efeito estufa (GEE)? 
 
(   ) N2O – óxido nitroso 
(   ) O2 – oxigênio 
(   ) CO2 – dióxido de carbono ou gás carbônico 
(   ) CH4 – metano 
 
9. Qual dos elementos abaixo não é utilizado como fonte de energia? 
 
(   ) Água corrente  
(   ) Petróleo 
(   ) Barra de ferro  
(   ) Sol 
 
10. Qual alternativa apresenta uma vantagem da energia solar? 
 
(    )Não polui 
(   ) Não é renovável 
(   ) É eficaz em qualquer clima. 
(   ) É disponível a todo momento 
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Ética antiga: introdução. 
 

1. Nas relações cotidianas dos indivíduos entre si surgem continuamente problemas. Quais indagações, de cunho ético, 

fazemos no cotidiano? 

2. A ética estuda os atos humanos. Como devem ser os atos humanos?  

3. O que é ética? 

4. Explique as diferenças etimológica e conceitual entre ética e moral. 
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Ditadura militar no brasil 
1964-1985 
(parte II) 

 

 
1. Considerando-se os fatores que contribuíram para a longevidade do regime militar no Brasil, é CORRETO afirmar que foi 
de grande relevância: 
 

a) A combinação entre a ordem constitucional, amparada pela Constituição de 1967, e a arbitrariedade, expressa em 

sucessivos Atos Institucionais.  

b) A manutenção de um sistema político representativo, com eleições indiretas em todos os níveis, exceto para a Presidência 

da República. 

c) O desenvolvimento econômico-social do País, acompanhado de um constante crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).  

d) O rodízio de lideranças políticas entre as Forças Armadas, por meio de eleições indiretas no âmbito do Comando Supremo 

da Revolução. 

2. O historiador Daniel Aarão Reis tem defendido que o regime instaurado em 1964 não seja conhecido apenas como 
"ditadura militar", mas como "ditadura civil-militar", pois contou com a participação civil. Para exemplificar o envolvimento 
civil, é possível citar: 

 

a) Manifestações populares como a "passeata dos 100 mil", a campanha pela anistia e as "Marchas da família com Deus e 

pela liberdade”. 

b) A atuação homogênea do clero brasileiro e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que temiam a instauração do 

comunismo no país. 

c) A participação da população nas eleições parlamentares, legitimando as decisões políticas por meio de referendos. 

d) O apoio de empresários, grupos midiáticos, políticos civis e classes médias urbanas que davam sustentação aos militares.  

03. Entre 1964 e 1985, o Brasil foi governado por militares. Acerca deste período da história brasileira, é correto afirmar que  

a) O regime militar caracterizou-se por restringir as liberdades políticas e de expressão e por atos de tortura contra seus 

opositores.  

b) Durante todo o regime militar, a economia do Brasil ficou estagnada. O ciclo de expansão econômica do país só iniciou 

com a democratização, em 1985. 



 

c) Durante o regime militar, a censura recaiu apenas sobre a imprensa escrita. Diante disso, vários grupos de esquerda se 

mobilizaram para lutar contra a ditadura.  

d) O golpe de estado de 1964 não teve apoio de civis e nem de órgãos de comunicação. Mesmo assim, em função do 

apoio dos EUA, os militares permaneceram no poder até 1985. 

e) No contexto da Guerra Fria, em 1964 ocorreu um golpe militar que derrubou o presidente João Goulart. Os militares 

assumiram o poder e, em 1968, instituíram o AI-5, que deu plenos poderes aos deputados e senadores. 
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Basquete 
 

 
1. Quem inventou, quando e em qual país o Basquetebol foi inventado? 
 
2. No jogo oficial de Basquetebol, quantos jogadores, por equipe, entram em quadra para jogar? 
 
3. O Basquetebol começou a ser praticado no Brasil por volta de 1896 na Associação Atlética Mackenzie e foi trazido pelo 
norte-americano Augusto Shaw, em qual cidade brasileira tudo isso começou? 
 
4. O que significa FIBA? 
 
5. Quais as dimensões de uma quadra de Basquetebol? 
 

 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
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Texto dissertativo – 
Estrutura 

 

 
Leia o texto seguinte e identifique as partes que compõe a estrutura do texto dissertativo [tese, argumento, conclusão]. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

SÉRIE: EJA VII ETAPA 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 24/08 A 28/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

LITERATURA 
2ª FEIRA 

(18:30 ÀS 18:55) 
PROFª. LUIZ ROMERO 

24/08 
Modernismo 

2ª geração - Poesia 

MÃOS DADAS 
                        
Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 
não fugirei paras as ilhas nem serei raptado por serafins. 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,  
a vida presente. 
                     (ANDRADE, C.D. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.80) 
 
1. (ENEM) Escrito em 1940, o poema Mãos dadas revela um eu lírico marcado pelo contexto de opressão política no Brasil 
e da Segunda Guerra Mundial. Em face dessa realidade, o eu lírico 
  
a) Considera que em sua época o mais importante é a independência dos indivíduos. 
b) Escolhe a realidade social e seu alcance individual como matéria poética. 
c) Desvaloriza a importância dos planos pessoais na vida em sociedade. 
d) Reconhece a tendência autodestruição em uma sociedade oprimida. 
e) Critica o individualismo comum aos românticos e aos excêntricos. 
 
2. Entende-se que o eu lírico, na segunda estrofe manifesta uma proposta: 
  
a) Evasionista e romântica. 
b) Comprometida com o social. 
c) Sonhadora e romântica. 
d) Pessimista e depressiva. 
e) Antipoética e estética. 
 



 

3. Qual dos traços da poesia de Drummond podemos identificar nesse poema? 
  
a) A exploração do humor. 
b) Forte crítica ao individualismo. 
c) A propensão ao memorialismo. 
d) O questionamento do patriarcalismo. 
e) O apego ao saudosismo. 
 
4. Esses versos, de Carlos Drummond de Andrade, pertencem à fase em que sua poesia: 
  
a) Tematiza a infância e a família, tendo por cenário a rude paisagem de uma província mineira. 
b) Satiriza os absurdos de uma sociedade marcada pela tecnologia e pelo império dos meios de comunicação. 
c) Envereda pelos caminhos do humor e da ironia, expressando-se com frequência sob a forma de poemas-piadas. 
d) Manifesta-se grave e combativa, avaliando a responsabilidade social do artista contemporâneo. 
e) Explora as questões metafísicas, preocupada em conhecer a origem e a finalidade da vida, independentemente da 

contingência histórica.  
 
5. O eu lírico, na segunda estrofe, manifesta uma proposta: 
  
a) Evasionista. 
b) Engajada. 
c) Sonhadora. 
d) Pessimista. 
e) Antipoética. 
 
6. O poema se constrói a partir de uma série de oposições. O confronto que o eu lírico não manifesta é: 
  
a) Presente x passado. 
b) Pessoal x coletivo. 
c) Mundo novo x mundo caduco. 
d) Desunião x união. 
e) Tempo x espaço. 
 
7. Qual dos traços da poesia de Drummond podemos identificar nesse poema? 
  
a) A exploração do humor. 
b) A crítica à irresponsabilidade individualista. 
c) A propensão ao memorialismo. 
d) O questionamento do patriarcalismo. 
e) O apego ao saudosismo. 
 



 

8. A opção que não mostra traços do Modernismo no poema é: 
  
a) Adoção de versos livres e brancos. 
b) Reflexão sobre o papel social da poesia. 
c) Incorporação de imagens surrealistas. 
d) Desmistificação do sentimentalismo. 
e) Preocupação com a vida contemporânea. 
 
9. Depreende-se do poema que: 
  
a) O poeta manifesta o negativismo do mundo moderno. 
b) Ocorre louvação do mundo futuro. 
c) As pessoas não têm mais esperanças. 
d) O tempo presente é o que importa. 
e) O poeta destaca a diferença entre o presente e o futuro. 
 
10. Tomando por base o contexto de publicação do livro Sentimento do mundo (1940) depreende-se do poema “Mãos 
Dadas” 
  
a) O sofrimento do eu lírico pela morte da amada. 
b) O desejo de ser raptado para uma ilha. 
c) Que o eu lírico manifesta solidariedade ao do mundo. 
d) Que o mundo está em perfeita ordem. 
e) O desejo de isolamento e viver os tormentos da noite. 
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Probabilidade 

 

1. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? 

2. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? 
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Variações linguísticas 
 

 
1. Almiro foi o primeiro dos Capitães da Areia que caiu com alastrim. Uma noite, quando o negrinho Barandão o procurou 
no seu canto para fazer o amor (aquele amor que Pedro Bala proibira no trapiche), Almiro lhe disse:  
– Tou com uma coceira danada.  
Mostrou os braços já cheios de bolhas a Barandão:  



 

(19:55 AS 20:45) 
PROFª. FLÂVIA LÊDA 

 

– Parece que também tou queimando de febre.  
[...]  
Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos do lugar onde estava Almiro. Este começou a soluçar. 
Pedro Bala não tinha chegado ainda. Professor, o Gato e João Grande também andavam por fora. Daí ter sido o Sem-
Pernas quem dominou a situação. O Sem-Pernas nestes últimos tempos andava cada vez mais arredio, quase não falava 
com ninguém. Fazia espantosas burlas de todo mundo, por tudo puxava uma briga, [...]  
Barandão o olhou assustado. Depois, Sem-Pernas falou para todos, apontando Almiro com o dedo:  
– Ninguém aqui vai ficar bexiguento só por causa deste fresco.  
Todos o olhavam, esperando o que ele diria. Almiro soluçava, as mãos no rosto, encolhido na parede. Sem-pernas falava:  
– Ele vai sair daqui agorinha mesmo. Vai se meter em qualquer canto da rua até que os mata-cachorro da saúde pegue 
ele e leve pro lazareto.  
– Não. Não – rugiu Almiro.  
AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.  
 
O narrador explora a fluidez da linguagem popular para estabelecer sua sintaxe, operando na ligação de frases ou de 
porções textuais com marcador discursivo, típico da oralidade, a exemplo de : 
   
a) “Professor, o Gato e João Grande também andavam por fora”.  
b) “O Sem-Pernas nestes últimos tempos andava cada vez mais arredio, [...]”  
c) “Daí ter sido o Sem-Pernas quem dominou a situação”.  
d) “Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos [...]”  
e) “Fazia espantosas burlas de todo mundo, por tudo puxava uma briga, [...]”  
 
 
2. 
 
 



 

 
 
  
Desabafo 
  
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta 
é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seis recados para 
serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. 
Estou zangado. 
  
CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento).  
  
3. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, 
de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou 
expressiva, pois  
  



 

a) O discurso do enunciador tem como foco o próprio código.  
b) A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.  
c) O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.  
d) O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.  
e) O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. 
 
4.  [ADAPTADO] 
  
BALADA DAS TRÊS MULHERES DO SABONETE ARAXÁ 
Manuel Bandeira 
  
As três mulheres do sabonete Araxá me invocam, me 
bouleversam, me hipnotizam. 
Oh, as três mulheres do sabonete Araxá às 4 horas da 
tarde! 
O meu reino pelas três mulheres do sabonete Araxá. 
Que outros, não eu, a pedra cortem 
Para brutais vos adorarem, 
Ó brancaranas azedas, 
Mulatas cor da lua vêm saindo cor de prata 
Ou celestes africanas: 
Que eu vivo, padeço e morro só pelas três mulheres 
do sabonete Araxá! 
São amigas, são irmãs, são amantes as três mulheres 
do sabonete Araxá? 
 
A função de linguagem, além da função poética, que predomina no poema é: 
  
a) Emotiva. 
b) Poética. 
c) Conativa. 
d) Referencial. 
e) Fática. 
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Circuito Elétrico 

1.(Udesc)  Um resistor de resistência 1R 10   é ligado em série com um resistor de resistência 2R 35 .   Uma fonte 

de tensão de 9 V  é ligada a esta associação. 

 

Assinale a alternativa que corresponder à corrente elétrica no resistor 1R  e a diferença de potencial elétrico entre as 

extremidades do resistor 2R ,  respectivamente.  



 

 a) 0,2 A  e 1,4 V     

b) 1,2 A  e 4,2 V     

c) 0,5 A  e 1,8 V     

d) 0,2 A  e 7,0 V     

e) 1,2 A  e 1,4 V     

 

2. (Fatec)  Um circuito eletrônico utilizado pelos alunos da FATEC possui resistores, medidos em ohm, e uma ddp de 12 V  

entre os pontos A B,  conforme a figura. 

 

 
 
O valor da corrente elétrica da associação de resistores no circuito apresentado na figura, em ampère, é  

a) 6     

b) 5     

c) 4     

d) 3     

e) 2     
 
3. (Uece)  Considere um ferro elétrico de passar roupas. De modo simplificado, ele pode ser tratado como um resistor ligado 
a uma fonte de tensão. Há também no circuito os condutores que conectam o ferro de passar à tomada. Como não se trata 
de cabos feitos de material supercondutor, há também a resistência do cabo. Do ponto de vista prático, é como se as 
resistências do ferro e do cabo fossem ligadas em série à fonte de tensão. 
 



 

Para geração de calor pelo ferro com maior eficiência, é recomendável que a resistência do cabo seja  
a) Muito maior do que a resistência elétrica do ferro de passar.     
b) Proporcional à corrente elétrica na rede.     
c) Proporcional à tensão elétrica na rede.    
d) Muito menor do que a resistência elétrica do ferro de passar.     
 

4. (Ufrgs)  Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 V  tem resistência interna de 5 .  A fonte está ligada em 

série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica 

que atravessa o resistor é de 0,20 A,  e que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 V.  

 
Nessa circunstância, as resistências elétricas da lâmpada e do resistor valem, respectivamente,  

a) 0,8   e 50 .     

b) 20   e 50 .     

c) 0,8   e 55 .     

d) 20   e 55 .     

e) 20   e 70 .     

  

5. (Pucrj)  Um circuito tem 3  resistores idênticos, dois deles colocados em paralelo entre si, e ligados em série com o 

terceiro resistor e com uma fonte de 12 V.  A corrente que passa pela fonte é de 5,0 mA.  

 

Qual é a resistência de cada resistor, em k ?   

a) 0,60     

b) 0,80     

c) 1,2     

d) 1,6     

e) 2,4     
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Expressão simbólica: 
simbolismo, fauvismo, art 

nouveau e art déco 

1. 



 

 
ARTE 

3ª FEIRA 
(19:20 ÀS 19:45) 

PROF. ADEILDO SILVA 

 
 
 
 
Nesta obra Klimt utilizou pequenas áreas de cor e tinta feita de ouro para esconder o corpo da modelo, formando uma 
espécie de manto que deixa visível apenas o rosto, os ombros e as mãos. Estes desenhos que se repetem como em um 
mosaico nas obras de Klimt acompanham as tendências do movimento: 
a) Art Déco. 
b) Futurismo. 
c) Art Nouveau. 
d) Neoclassicismo. 

2- 

 



 

 

A principal característica do movimento liderado por Henri Matisse (1869-1954) foi a utilização de tons puros manipulados 
livremente, sem preocupação com a verossimilhança, para delimitar espaços e criar volume, relevo e perspectiva. 

Como afirma Matisse a respeito de A Dança (1910): "para o céu um belo azul, o mais azul dos azuis, e o mesmo vale para 
o verde da terra, para o vermelhão vibrante dos corpos". 

 

A caracterização acima refere-se ao 
a) Impressionismo. 
b) Simbolismo. 
c) Fauvismo. 
d) Expressionismo. 
e) Cubismo. 

3. 



 

 

A partir do texto e da imagem apresentada, é correto afirmar que 
a) Os edifícios Art Nouveau foram construídos em muitas cidades europeias, como Paris, Viena, Londres, mas nenhum na 

América do Sul. 
b) Na Espanha, onde recebeu a denominação de Modernísme, esse movimento floresceu somente a partir dos anos 1920 

com a construção da Catedral de Barcelona projetada por Gaudi. 
c) Os criadores do Art Nouveau buscavam um desenho frequentemente inspirado em formas orgânicas vegetais, e, via de 

regra, existia uma grande unidade nas formas arquitetônicas, no mobiliário e nos elementos visuais incorporados a elas. 
UtiIizou-se com profusão o ferro forjado na confecção de elementos estruturais e ornamentais 

d) O sucesso do Art Nouveau contou com Victor Horta, Van de Velde e Van Doesburg, que foram arquitetos importantes 
desse movimento cujas origens podem ser buscadas no movimento inglês Arts and Crafts, sobretudo na crença 
evangelizadora de William Morris. 



 

e) A intensa força do movimento, seu sucesso e sua popularidade foram também a razão de sua decadência, em virtude 
de que numa etapa tardia aderiram a ele muitos artistas de criatividade duvidosa e que contribuíram para sua derrocada. 
Em uma etapa subsequente foi substituído por outro movimento chamado Art Déco, que propunha um retorno aos 
valores estéticos da Antiguidade. 

 
4. A Art Déco é um estilo artístico de caráter decorativo que surgiu na Europa na década de 1920. Este estilo esteve 
presente na arquitetura, design industrial, mobiliário, moda e decoração. Sobre as características da Art Déco, analise. 
 
I. Sofreu influência do Neoclassicismo, Maneirismo e Expressionismo. 
II. Uso de linhas circulares ou retas estilizadas. 
III. Trabalha com imagens de animais e esboços femininos. 
IV.Uso de figuras geométricas e do desenho de natureza abstrata. 
 
Estão corretas as características 
 
a) A-I, II, III e IV. 
b) B-I e IV, apenas. 
c) C-I, II e III, apenas. 
d) D-II, III e IV, apenas. 
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1. (C2 H6) Já faz 21 anos desde que a sombra de um conflito nuclear pairou sobre a humanidade. O fim da Guerra Fria 
trouxe a aproximação, e até mesmo a reestruturação, entre nações pelo mundo todo, que deixaram de lado antigos conflitos 
ideológicos e passaram a pensar, juntamente com o resto do mundo globalizado, a reconstrução de suas economias. 
Entretanto, durante os quase 46 anos de Guerra Fria, muito se cogitou sobre ataques nucleares vindos da antiga União 
Soviética e que atingiriam os Estados Unidos e vice-versa. 
No coração do conflito, o cenário envolvia o disparo de uma grande quantidade de mísseis sobre o Polo Norte, fato que 
leva a cogitar sobre qual seria a rota tomada por esses mísseis, pois, analisando a superfície terrestre, caso um míssil 
balístico intercontinental venha a ser disparado, o caminho mais curto entre Moscou e Washington é sobre o topo, e não 
em volta do globo. 



 

(19:55 AS 20:45) 
PROF. MARCELO LIMA 
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Portanto, além do uso primordial da navegação via satélite, motivo principal pelo qual, em 1978, os americanos criaram o 
Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, pode também ser levado em consideração o uso de uma projeção mais 
adequada para calcular o trajeto que daria cabo a esse intento, que seria 
a)  A projeção plana ou azimutal. 
b)  A projeção cônica ou disforme. 
c)  A projeção cilíndrica de Peters. 
d)  A projeção cilíndrica de Mercator. 
e)  A projeção descontínua de Goode. 
 
2. (C2 H6) Coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias que servem para auxiliar na localização de um 
ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. 



 

 
As coordenadas geográficas dos pontos A e C são, respectivamente, 
a)  2° de latitude sul e 4° de longitude leste – 4° 30' de latitude sul e 2° de longitude leste. 
b)  4° de latitude leste e 2° de longitude sul – 2° de latitude leste e 3° 30' de longitude norte. 
c)  2° de longitude leste e 4° de latitude norte – 3° 30' de longitude leste e 2° de latitude norte. 
d)  2° de latitude sul e 4° de longitude leste – 3° 30' de latitude sul e 2° de longitude leste. 
e)  4° de longitude oeste e 2° de latitude norte – 2° de longitude oeste e 4° 30' de latitude norte. 
 
3. (C2 H6) O piloto de um helicóptero deverá realizar três entregas de produtos seguindo as orientações do operador de 
uma torre de comando e   fazendo uso de um mapa representado por números e letras, como mostra a figura. 



 

 
                                                                 Instruções do operador da torre de comando 
 
Saindo do ponto 13, o piloto deve deslocar-se uma casa para o norte e ali fará sua primeira entrega. Seguindo na direção 
oeste, desloca-se duas casas, ponto no qual fará a segunda entrega. Para efetuar a terceira entrega, desloca-se três 
casas na direção sudeste, finalizando o seu serviço. 
 
Sabendo que as entregas foram todas realizadas por volta das 17h e levando em consideração as orientações dadas pelo 
operador da torre de comando, os pontos que representam as paradas para a primeira, a segunda e a terceira entrega são, 
respectivamente, 
a)  8, 7 e B. 
b)  11, 6 e E. 
c)  12, 2 e A. 
d)  14, 4 e F. 
e)  18, 23 e H. 
 
4 . (C2 H6)  



 

 
Disponível em: https://suportegeografico77.blogspot.com/ Acesso: 10 fev. 2020 

 
A partir das informações contidas na imagem, a melhor definição para escala é 
a)  Indica a posição de pontos (paralelos e meridianos) sobre a superfície. 
b)  Expressa, por meio de símbolos e cores, os elementos dispostos no mapa. 
c)  Indica a origem, a autoria e a data dos dados apresentados no mapa. 
d)  Expressa a relação da dimensão gráfica e a dimensão real do terreno. 
e)  Decifra os símbolos e representações apresentadas no mapa. 

 
5. (C2 H6) A representação espacial está cada vez mais precisa em virtude da evolução tecnológica pela qual a Cartografia 
vem passando. Porém, desde o homem pré-histórico, a humanidade tem necessidade de fazer representações por meio 
de mapas e desenhos. A evolução das técnicas e instrumentos cartográficos e de localização foram determinantes para o 
progresso científico da humanidade e para a capacidade de deslocamento dos grupos humanos sobre a superfície terrestre 
de forma mais precisa.  

 
Disponível em: https://www.preceden.com/timelines/ Acesso: 10 fev. 2020 

https://suportegeografico77.blogspot.com/
https://www.preceden.com/timelines/


 

A respeito da evolução da Cartografia e dos meios de orientação, conclui-se que 
a)  Foram limitadas as contribuições da Teoria Heliocêntrica na produção dos mapas a partir do século XVI, período das 
grandes navegações. 
b) Somente os egípcios, na antiguidade clássica, dedicaram fortes estudos às observações astronômicas, principalmente 
para as fases da Lua. 
c)  As civilizações mais antigas, como forma de orientação, utilizavam elementos da própria natureza, por exemplo, o Sol, 
a Lua e algumas estrelas. 
d)  A bússola continua sendo extremamente utilizada para a orientação, pois, assim como o GPS, é um instrumento preciso 
de localização e de fácil entendimento. 
e)  A rosa dos ventos, extremamente utilizada durante as Grandes Navegações, tem como princípio básico o movimento 
de translação da Terra, que dura, aproximadamente, 24 horas. 
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Matemática financeira 
 

1. Numa cidade de 50.000 habitantes, 42.000 têm menos de 40 anos de idade. Qual é a porcentagem dos que têm 40 
anos ou mais?  
 
2. Sabe-se que R$ 500,00 representam x% de R$ 2.500,00, que 12 gramas são y% de 96 gramas e que 1.200 m² 
equivalem a z% de 60km². Os valores de x, y e z são, respectivamente:  
a) 10, 12; 2  
b) 20, 12,5; 0,2  
c) 20; 12,5; 0,002  
d) 2; 12; 0,002  
e) 20; 12; 0,002  
 
3. Em uma promoção numa revenda de carros, está sendo dado um desconto de 18% para pagamento à vista. Se um 
carro é anunciado por R$ 16.000,00, então o preço para pagamento à vista desse carro será:  
a) R$ 13.120,00  
b) R$ 13.220,00  
c) R$ 13.320,00  
d) R$ 13.420,00  
e) R$ 13.520,00 
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Text and vocabulary 
 

 



 

 
 
Ask a mayor of a developing country city about his or her most pressing problems, and solid waste management generally 
will be high on the list. For many cities, solid waste management is their single largest budget item and largest employer. 
It is also a critical matter of public health, environmental quality, quality of life, and economic development. A city that cannot 
effectively manage its waste is rarely able to manage more complex services such as health, education or transportation. 
And no one wants to live in a city surrounded by garbage. 
As the world urbanizes, the situation is becoming more acute. More people mean more garbage, especially in fast growing 
cities where the bulk of waste is generated. We estimate that cities currently generate roughly 1.3 billion tonnes of solid 
waste per year; with current urbanization trends, this figure will grow to 2.2 billion tonnes per year by 2025 – an increase of 
70 percent.  
Managing waste will also become more expensive. Expenditures that today total $205 billion will grow to $375 billion. The 
cost impacts will be most severe in low income countries already struggling to meet basic social and infrastructure needs, 
particularly for their poorest residents. 
Because it is such a major issue, waste management also represents a great opportunity for cities. Managed well, solid 
waste management practices can reduce greenhouse gas emission levels in a city, including short-lived climate pollutants 
that are far more potent than carbon dioxide. A city’s ability to keep solid waste out of drainage ditches can also influence 
whether a neighborhood floods after a heavy storm. 

(www.worldbank.org. Adaptado.) 
  
1. Analise os itens I e II de acordo com o texto acima e depois marque a única alternativa correta com relação a sequência 
de resposta para cada item: 
 
I) De acordo com o texto, o aumento na produção de resíduos sólidos ocorre, principalmente, devido:  
 
a) Aos custos.    
b) À pobreza.    
c) À educação.    
d) À infraestrutura.    
e) À urbanização.    
 



 

II) De acordo com o texto, quando há uma boa gestão de resíduos sólidos, 
   
a) A água dos mananciais fica mais limpa.    
b) As oportunidades de trabalho podem se diversificar.    
c) Os gases que causam o efeito estufa podem diminuir.    
d) O clima entra em equilíbrio, com redução de secas e inundações.    
e) O teor de dióxido de carbono na atmosfera tende a aumentar.   
 
Marque a única alternativa que apresenta a sequência de resposta correta para os itens i e ii: 
  
a) l- C    ll- D 
b) l- E    ll- D 
c) l- C     ll- E 
d) l- D    ll- D 
e) l- E     ll- C 
 

 
 
 

SOCIOLOGIA 
4ª FEIRA 

(20:20 AS 20:45) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 
 

26/08 
Escola de Frankfurt e 

industrial cultural no Brasil 

1.O que defendia a Escola de Frankfurt? 

2.Qual a relação existente entre Escola de Frankfurt e a indústria cultural? 

3.Explique as diferenças entre cultura Erudita e cultura Popular.  

 
 

QUÍMICA 
5ª FEIRA 

(18:30 AS19:20) 
PROF. JURANDIR 

SOARES 
 

 
 
 

27/08 

 
 
 
 

Reações de eliminação 
 

1. Os álcoois, por desidratação intramolecular e intermolecular, respectivamente, dão origem a: 
a) Éster e éter. 
b) Éter e aldeído. 
c) Alcano e éster. 
d) Alcano e ácido carboxílico. 
e) Alceno e éter. 
 
2. A transformação do PROPANO-1-OL, CH3-CH2-CH2-OH, em PROPENO, CH3 - CH = CH2, constitui reação de: 
 
a) Hidratação.  
b) Desidratação.  
c) Hidrogenação.  
d) Halogenação.  
e) Descarboxilação. 
 
3. A desidratação intramolecular de um álcool produz: 



 

a) Éster 
b) Alcano 
c) Alceno 
d) Cetona 
e) Aldeído 
  
4. O etanol é o álcool industrial mais importante, sendo utilizado como ingrediente em bebidas fermentadas, solvente, 
antisséptico tópico etc. 
A desidratação intermolecular do etanol realizada a 130°C produz um importante produto orgânico: 
 
a) Eteno 
b) Etanal 
c) Éter etílico 
d) Ácido etanoico 
e) Etanonitrila 
 
5. Considere a reação: 

 
 
A reação é classificada como: 
a) Adição de água 
b) Desidratação intramolecular 
c) Eliminação de halogênio 
d) Desidrogenação 
e) Hidratação de alceno 
 

 
BIOLOGIA 
5ª FEIRA 

27/08 
Desequilíbrios ambientais 

 

1. Que tipos de resíduos biológicos são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente? 

a) Mercúrio, lâmpadas, termômetros, medicamentos vencidos; 
b) Resíduos de cozinha, restos de alimentos, entulho de obras; 



 

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

c) Bolsas de sangue, material perfurocortante, sangues, etc. 
 

2. Qual a importância da reciclagem? 

a) Não contribuir para natureza; 
b) Ter um planeta saudável; 
c) Derramar mercúrio na água. 
 

3. O que causa, com maior frequência, a contaminação do lençol freático? 

a) Poluição no ar; 
b) Poluição sonora; 
c) Poluição do solo. 
 

4. O que são rejeitos radioativos? 

a) São resíduos produzidos pela decomposição orgânica; 
b) É o resultado da contaminação do solo; 
c) É toda e qualquer matéria resultante de atividade humana que contenha radionuclídeos. 
 

5. Aumenta a probabilidade de ocorrer a desertificação? 

a) Desmatamento e imprudência no trato com o solo; 
b) Mau trato do solo e aumento de chorume em hospitais; 
c) Aumento populacional e mortalidade infantil. 

1.  

2. 6. O que é desequilíbrio ambiental? 

a) Interação com o meio, tornando-o produtivo; 
b) Emissão desenfreada de gases, crescimento populacional, lixo, resíduos radioativos, ameaça nuclear 
c) É benéfico para atmosfera terrestre. 

3.  

4. 7. O que é Desenvolvimento Sustentável? 

a) Capacidade de interagir com o meio no presente contribuindo com o futuro; 
b) Capacidade de expandir-se no meio esquecendo do futuro; 
c) Incapacidade de interagir com o meio e sustentar o futuro. 
 



 

5. 8. O que significa o método dos três "Rs"? 

a) Reduzir, Reutilizar, Reaproveitar; 
b) Reduzir, Reutilizar, Reciclar; 
c) Reduzir, Revisar, Reciclar. 
 

6. 9.Quais são as formas de degradação da Terra? 

a) Água tratada, aterros clandestinos, pesticidas, meio ambiente; 
b) Queimadas, desmatamentos, industrias, aterros clandestinos, pesticidas, veículos movidos a combustíveis fósseis; 
c) Indústrias, pesticidas, água tratada, queimadas, saneamento, lixo reciclado. 
 

7. 10. Quais os grupos de resíduos encontrados nos Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS)? 

a) Biológicos, comuns, chorume, radioativos, químicos; 
b) Luminosos, químicos radioativos; 
c) Radioativos, químicos, comuns, biológicos. 

 
 

FILOSOFIA 
5ª FEIRA 

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

27/08 Ética e moral 
1. Explique a diferença entre moral, imoral e amoral. 
2. O que são os problemas morais? 
3. O que são os problemas éticos? 

 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
6ª FEIRA 

(18:30 AS 19:20) 
PROFª. KEURELENE 

SANTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

28/08 
Ditadura militar no brasil 

(1964-1985) 
Redemocratização 

1.Em 2014 completou 50 anos do Golpe que depôs o governo de João Goulart e instalou o Regime Militar no Brasil. A 
Ditadura permaneceu por mais de vinte anos não permitindo eleições livres para presidente e controlando muito de perto 
os sindicatos, movimentos sociais e outros grupos que questionavam a falta de democracia e a truculência do Regime por 
meio dos aparatos de repressão. 
Sobre esse período é INCORRETO afirmar que: 
 
a) O pluripartidarismo foi extinto no Ato Institucional n. 2 que permitiu apenas dois partidos – ARENA e MDB. 
b) O Ato Institucional n. 5 limitou ainda mais os direitos políticos no Brasil cassando políticos considerados pelo Regime 

como subversivos. 
c) A censura foi imposta logo após o Golpe Militar e teve como o Serviço Nacional de Informações (SNI) seu órgão mais 

atuante. 
d) A propaganda pró-regime militar usou slogans como Brasil – ame-o ou deixe-o. 
e) O último presidente militar, Costa e Silva, prometeu uma abertura política para a democracia de forma lenta e gradual. 
 
2.O Regime Militar Brasileiro (1964-1988) foi marcado por uma bipolarização no âmbito da política e da arte, entre os que 
apoiavam e os que criticavam o regime. 



 

Dentro do segundo grupo, destacaram-se os músicos que produziram canções de protesto, algumas das quais vinham 
envoltas em metáforas, além de outros recursos estilísticos, no intuito de ocultar à Censura sua mensagem subliminar. 
Dentre essas músicas, pode-se identificar a “Canção da despedida”, de Geraldo Vandré no seguinte trecho: 
“Já vou embora, mas sei que vou voltar/ Amor não chora, se eu volto é pra ficar/ Amor não chora, que a hora é de deixar/ 
O amor de agora, pra sempre ele ficar.// Eu quis ficar aqui, mas não podia/ O meu caminho a ti, não conduzia/ Um rei mal 
coroado,/ Não queria/ O amor em seu reinado/ Pois sabia/ Não ia ser amado... ” 
Com base na crítica retratada pela letra da música, é CORRETO afirmar que: 
 
a) No âmbito da arte, a crítica a esse Regime se restringiu à esfera musical. 
b) Aquele período parecia um conto de fadas, com estórias de reis e amores impossíveis. 
c) A difícil experiência do exílio forçado foi vivenciada durante o período. 
d) Geraldo Vandré costumava musicar suas desilusões amorosas. 
e) A tranquilidade vivenciada pela sociedade permitia a composição de canções de amor. 
 
3.(Enem/2014) A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniu representantes de comissões estaduais e de várias 
instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com quatro organizações. O 
coordenador da CNV estima que, até o momento, a comissão examinou, "por baixo", cerca de 30 milhões de páginas de 
documentos e fez centenas de entrevistas. 
 
A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil diante de 
eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é: 
a) Anular a anistia concedida aos chefes militares. 
b) Rever as condenações judiciais aos presos políticos. 
c) Perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas. 
d) Comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas. 
e) Esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. 
 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6º FEIRA 

(19:20 AS 19:45) 
PROFª. GEORGIA 

SOARES 
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Distúrbios alimentares 

 
1.No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta 
uma enorme repercussão, especialmente, se considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na 
cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com 
seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com “seu próprio corpo”.  
SILVA, A. M. Corpo, ciência e mercado: reflexões acerca da gestação de um novo arquétipo da felicidade. Campinas: 
Autores Associados; Florianópolis: UFSC, 2001.  
 
A preocupação excessiva com o “peso” corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à 
imagem do corpo, tais como: 
a) Anorexia e bulimia.  
b) Ortorexia e vigorexia.  
c) Ansiedade e depressão.  
d) Sobrepeso e fobia social.  



 

e) Sedentarismo e obesidade. 
 
2. Várias alterações do apetite e perturbações da imagem corporal podem ocorrer nas crianças em idade escolar, embora 
os quadros mais típicos de transtornos alimentares sejam mais raros. Apesar de cerca de 45% das crianças de ambos os 
sexos em idade escolar quererem ser mais magras e 37% tentarem perder peso,6 somente uma pequena proporção delas 
desenvolvem um transtorno alimentar. Vale ressaltar, no entanto, que alguns traços presentes na idade escolar são 
considerados fatores de risco para o surgimento dos transtornos alimentares na adolescência, alertando o profissional de 
saúde que atende crianças para reconhecer e investigar estes traços ainda insipientes. Segundo o texto assinale a 
alternativa correta sobre este distúrbio alimentar: 
 
a) Bulimia 
b) Ortorexia 
c) Anorexia 
d) Obesidade 
e) TOC 
 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
REDAÇÃO 
6º FEIRA 

(19:55 AS 20:45) 
PROFª. FLÁVIA LEDA 
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Texto dissertativo – tema 
e título 

 
1.A dissertação é um __________ textual no qual se desenvolve ou se explica um assunto. Tal definição subdivide-se, 
ainda, em dois: ______________ e ______________. No primeiro prevalece a apresentação de um (a) _________ ; no 
segundo, a (o) __________________ almejando a persuasão do interlocutor.  
A alternativa que completa adequadamente os espaços em branco da definição acima é:  
 
a) Tipo – expositivo – argumentativo – tese – ideia do autor.  
b) Gênero – argumentativo – expositivo – tese – ideia do autor.  
c) Gênero – expositivo – argumentativo – saber teórico – defesa de um ponto de vista.  
d) Tipo – argumentativo – expositivo – tese – defesa de um ponto de vista.  
e) Tipo – expositivo – argumentativo – saber teórico – defesa de um ponto de vista. 
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Leia o poema a seguir e responda às questões propostas. 
                 
Retrato 



 

 
LITERATURA 

2ª FEIRA 
(18:30 ÀS 18:55) 

PROFª. LUIZ ROMERO 
 

 
31/08 

 
Segunda Geração do 

Modernismo – POESIA: 
 

 Vinícius de Moraes. 

 Cecília Meireles. 
 

 
Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro,  
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo. 

 
Eu não tinha estas mãos sem força,  
tão paradas e frias e mortas;  
eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 
 
Eu não dei por esta mudança, 
Tão simples, tão certa, tão fácil: 
– Em que espelho ficou perdida 
A minha face? 

              
(MEIRELES, C. Poesia completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994, p.112-3) 
 
1.Esse famoso poema – “Retrato” –, de Cecília Meireles (poetisa do Segundo Momento do nosso Modernismo: 1930-1945) 
apresenta uma característica marcante de sua obra lírica: 

 
a) O sofrimento causado pela fome. 
b) O retrato de quem tem câncer. 
c) A fugacidade do tempo. 
d) O sofrimento dos retirantes. 
e) O desespero causado pela guerra. 
 
2.A figura de linguagem dos versos: 2º da primeira estrofe e 2º da terceira estrofe é: 
a) Eufemismo 
b) Metáfora 
c) Hipérbole 
d) Anáfora 
e) Prosopopeia 

 
3.Exercite sua competência leitora e sua habilidade de leitura com o poema apresentado e aponta uma característica 
marcante da obra lírica de Cecília Meireles: 

 
a) O sofrimento causado pela fome. 
b) O retrato de quem tem câncer. 
c) A fugacidade do tempo. 
d) O sofrimento dos retirantes. 



 

e) O desespero causado pela guerra. 
               
 
Leia o texto e a seguir responda à questão proposta. 
 
Essa negra Fulô! 
Ora, se deu que chegou  
(isso já faz muito tempo) 
No banguê dum meu avô 
Uma negra bonitinha 
Chamada negra fulô 
[ . . . ] 
Ó Fulô? Ó Fulô ? 
Cadê, cadê teu Sinhô  
Que nosso Senhor me mandou? 
Ah! Foi você que roubou, 
Foi você, negra Fulô 
 

 
4. As estrofes são do poema “Essa negra fulô”, de Jorge de Lima, poeta brasileiro do Segundo Momento do Modernismo 
(1930-1945). O poema aborda uma das questões fundamentais na formação do povo brasileiro: 

 
a) A mestiçagem. 
b) O latifúndio. 
c) A questão agrária. 
d) A bandidagem. 
e) O cangaço. 
 
 
 
 
 
SONETO DE FIDELIDADE 
 
De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vive-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 



 

E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento  
 
E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não se imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
 
(MORAES, Vinícius. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998, p.289) 
 
 
5.No amor há sempre um misto de alegria e de tristeza. Assinale a expressão do poeta Vinícius de Moraes que procura 
traduzir essa verdade: 
a) “Ao meu amor serei atento”. 
b) “Dele se encante mais meu pensamento”. 
c) “Quero vivê-lo em cada vão contentamento”. 
d) “Ao seu pesar ou seu contentamento”. 
e) “Assim quando mais tarde me procure”. 
 
6. Aponte palavras que indicam um crescimento de intenções de afetividade do autor: 
a) De tudo – antes 
b) E sempre – e tanto 
c) Louvor – canto 
d) Infinito – dure 
e) Momento – zelo 

 
7.A pessoa amada tem a prioridade temporal em nosso pensamento. Qual é a melhor expressão com a qual podemos 
confirmar essa realidade amorosa? 
a) “E em seu louvor hei de espalhar meu canto”. 
b) “Quero vive-lo em cada vão momento”. 
c) “Dele se encante mais meu pensamento”. 
d) “.. o amor (que tive)”. 
e) “E rir meu riso...”. 

 
8. Vinícius de Moraes confessa-se poeta. Assinale o verso em que evidencia tal afirmação. 
a) “E em seu louvor hei de espalhar meu canto”. 
b) “Eu possa me dizer do amor (que tive)”. 
c) “E rir meu riso e derramar meu pranto”. 



 

d) “Dele se encante mais meu pensamento”. 
e) “Que seja imortal, posto que é chama”. 

 
9. Antítese é o emprego de palavras antônimas que realçam o valor estilístico da frase. Assinale uma antítese. 
a) De tudo – antes 
b) Morte – angústia 
c) Imortal – chama 
d) Amor – zele 
e) Pesar – contentamento 
 
 

 
 

 
 

MATEMÁTICA 
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Probabilidade 

 

1.Considerando todos os divisores positivos do numero 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso, um número 

primo. 

2.Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine 

a probabilidade de se retirar uma bola com número par. 
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Funções da linguagem - 

referencial e 
metalinguística 

Funções da linguagem – 
conativa e fática 

 
 
1.A função conativa da linguagem é centrada no receptor. Nesse caso, o autor da mensagem procura provocar no 
decodificador uma reação, usando estratégias sedutoras. Examinem-se algumas mensagens publicitárias a seguir. 

 



 

 

 

 
Com relação à função conativa, afirma-se que 
 
a) Em todas as mensagens apresentadas, o interlocutor (você), presente ou identificado pelas formas verbais, é marca forte 
dessa função. 
b) Em todas as mensagens reproduzidas foi dada prioridade ao referente com adjetivação verbal e adjetivação não verbal. 
c) As mensagens referidas dispensam o interlocutor, centrando-se em si mesmas, na sua própria elaboração artística. 
d) Nessas mensagens a explicação dos termos estrangeiros é a grande exploração da função conativa. 
e) Nas mensagens reproduzidas, o autor centra-se, com foco exclusivo, no produto divulgado. 
 
2. 
 

A metalinguagem é usada quando se deseja falar da própria linguagem usada na comunicação, ou seja, quando a 
preocupação do emissor está voltada para o próprio código ou linguagem. O dicionário e a gramática são um exemplo. O 
uso do termo, no entanto, ampliou-se e passou a ser usada em outras linguagens como a música e o cinema, por exemplo. 
Para exemplificar, quando uma música fala de si mesma, está usando a metalinguagem. Tem-se como exemplo a música 
“Samba de uma nota só” que diz: “Eis aqui este sambinha feito numa nota só”, referindo-se à própria música.  

PETRIN, Natália. Metalinguagem. Estudo Prático. Disponível em: http://www.estudopratico.com.br. Acesso em: 23 fev. 
2015. 

Pode-se dizer que tal fenômeno ocorre em: 

http://www.estudopratico.com.br/


 

a)  

b)  

c)  

d)  

 



 

e)  

 
3. 
 
Uma nova estrada para o turismo de natureza 
 
“Existe um paraíso escondido no interior do país com potencial para tornar-se uma segunda Transpantaneira - a rodovia MT-
060. A nova rota é conhecida como Estrada Turística e fica próxima da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Cáceres, no 
Mato Grosso. O desafio dessa região é similar ao de muitas áreas naturais do Brasil: implementar o turismo de natureza para 
gerar desenvolvimento socioeconômico e o empoderamento das comunidades locais. Seria possível trilhar esse sonho em 
uma região tão distante dos grandes centros urbanos? 
O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo.  O Pantanal, com seus 250 
mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos.  Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o líder em 
um ranking de 140 países em belezas naturais. (...)”. 
 

Revista Época. Acesso no dia 11/09/14.  
Disponível em http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs. Acesso em: 10 ago. 2020. 

a) Função conativa. 
b) Função metalinguística. 
c) Função emotiva. 
d) Função referencial. 
e) Função fática. 
 
4. [ADAPTADO] 
 
Leia as informações acerca das funções da linguagem e faça a associação entre as colunas. 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs.


 

1. Ênfase no emissor (lª pessoa) e na expressão direta de suas emoções e atitudes. 
2. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos. É a linguagem da comunicação. 
3. Busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. 
4. Ênfase no canal para checar sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. 
5. Visa à tradução do código ou à elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. 
6. Voltada para o processo de estruturação da mensagem e para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um 
efeito estético. 
 
(     ) Função metalinguística. 
(     ) Função poética. 
(     ) Função referencial. 
(     ) Função fática. 
(     ) Função conativa. 
(     ) Função emotiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


