
 

 

SÉRIE: 9º ANO 

TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 

BIMESTRE: 2º BIMESTRE 

PERÍODO: 01/09 A 30/09/2020 

DISCIPLINA/DIA 

HORÁRIO/PROFESSOR 
DATA Conteúdo PROPOSTA 

CIÊNCIAS  

2º FEIRA 

(14:40 ÀS 15:40) 

PROF. JURANDIR 

31/08 

Revisão de Conteúdo 

(Resolução de Exercício) 

 

01. “Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidad e. O  g ran d e 

salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses.  

Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos  e d en tad uras , 

nos ossos da mandíbula e do maxilar.”  

Jornal do Brasil, outubro 1996.  

Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será:  

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2  

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 

 
02. O número de elétrons da camada de valência do átomo de CÁLCIO (Z = 20), no estado fundamental, é:  

a) 1.  

b) 2.  

c) 6.  

d) 8.  

e) 10. 

 

03. Um elemento químico X apresenta configuração eletrônica 1s2 2s2 2p4 . Podemos afirmar que, na tabela periódica, 

esse elemento químico está localizado no  

a) 2° período, família 6A.  

b) 3° período, família 6A.  

c) 2° período, família 7A.  

d) 3° período, família 7A.  

e) 4° período, família 5A. 

 

04. Nos elementos representativos, o elétron de diferenciação (o mais energético) se localiza no:  
a) subnível “s”, da última camada.  

b) subnível “p”, da penúltima camada.  

c) subnível “f”, da antepenúltima camada.  

d) subnível “d”, da antepenúltima camada.  

e) subnível “f”, da penúltima camada. 

 

05. Na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1A e 2A são denominados, respectivamente:  

a) Halogênios e metais alcalinos.  



 

 

b) Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos.  

c) Halogênios e calcogênios.  

d) Metais alcalinos e halogênios.  

e) Halogênios e gases nobres. 

 

07/09 Feriado FERIADO 

14/09 
Ligações Químicas 

 

01. Assinale V (verdadeiro) para as propriedades pertencentes aos compostos iônicos e F (falso) para aquelas que não 

correspondem a essa classe. 

(    ) sólidos cristalinos à temperatura ambiente 

(    ) insolúveis em água 

(    ) elevadas temperaturas de fusão e ebulição 

(    ) não condutores de eletricidade 

(    ) duros e quebradiços 

 

02. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? 

a) NaCl 

b) Mg(Cl)2 

c) CaO 
d) HCl 

e) Na2O 

 

03. Para que um átomo neutro de cálcio se transforme em Ca2+, ele deve: 

a) receber dois elétrons. 

b) receber dois prótons. 

c) perder dois elétrons. 

d) perder dois prótons. 

e) perder um próton. 

 

04. A propriedade que todo metal possui de conduzir calor deve-se: 

a) à ruptura das ligações metálicas. 

b) à existência de elétrons livres. 

c) à existência de prótons livres. 

d) ao núcleo dos átomos dos metais, que possui um número muito grande de prótons. 

e) ao ponto de fusão baixo. 
 

05. Um elemento X possui número atômico igual a 1 e outro elemento Y possui número 17. Qual será a fórmula molecular 

formada pela ligação covalente entre esses dois elementos? 

a) X2Y 

b) XY 

c) XY2 

d) YX 

e) X2Y2 



 

 

21/09 
Estudo da Célula 

 

01. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. De acordo com essa teoria, qual dos 

organismos a seguir não pode ser considerado um ser vivo? 

a) Homem. 

b) Musgos. 

c) HIV. 

d) Levedura. 
e) Vermes. 

 

02. As células eucariontes possuem um envoltório nuclear, e as procariontes possuem material genético disperso no 

citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? 

a) Mamíferos. 

b) Lactobacilos. 

c) Fungos. 

d) Levedura. 

e) Protozoários. 

 

03. A Teoria Celular pode ser resumida, atualmente, em três pontos principais. Analise e marque a alternativa que não 

apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria. 

a) Todos os seres vivos são formadas por uma ou mais células. 

b) Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. 

c) As células são as unidades funcionais dos organismos vivos. 

d) Uma célula só pode originar-se de outra existente. 
 

04. Em algumas células encontramos organelas denominadas plastos, que dentre algumas de suas funções relacionam-se 

com a produção de aminoácidos e ácidos graxos. Essas organelas são encontradas em: 

a) células animais. 

b) células vegetais. 

c) todas as células eucarióticas. 

d) todas as células procarióticas. 

e) todas as células bacterianas. 

 

05. Quais das estruturas apresentadas abaixo são comuns no citoplasma de células procariontes e eucariontes.  

a) Mitocôndria e ribossomo 

b) Núcleo e lisossomos 

c) Cloroplasto e complexo de Golgi 

d) Somente o ribossomo 

e) Plasmídio e ribossomo 

 

28/09 
Seleção Natural 

 

 

01. Sabemos que a seleção natural é um importante mecanismo da evolução. De acordo com essa teoria, podemos afirmar 

que: 

a) os organismos mais fortes de um ambiente sobrevivem. 



 

 

b) os organismos vivem em uma luta constante pela sobrevivência, assim, somente o melhor predador sobrevive. 

c) os organismos mais aptos sobrevivem e reproduzem-se. 

d) os organismos mais aptos morrem, e os mais fortes sobrevivem. 

e) os organismos que apresentam melhores técnicas de luta sobrevivem. 

 

02. Analise as alternativas a seguir e selecione aquela que possui o nome correto do autor da seleção natural. 
a) Mendel. 

b) Pasteur. 

c) Haldane. 

d) Darwin. 

e) Lamarck. 

 

03. Certos insetos apresentam um aspecto que os assemelha bastante, na cor e às vezes até na forma, com ramos e 

folhas de algumas plantas. Esse fato é de extremo valor para o inseto, já que o protege contra o ataque de seus 

predadores. Esse fenômeno, analisado à luz da Teoria da Evolução, pode ser explicado: 

a) Pela lei do uso e desuso, enunciada por Lamarck. 

b) Pela deriva genética, comum em certas populações. 

c) Pelo isolamento geográfico, que acontece com certas espécies de insetos. 

d) Pela seleção natural, que favorece características adaptativas adequadas para cada ambiente específico.  

e) Por uma mutação de amplo espectro, que ocorre em uma determinada espécie. 

 

04. Marque o único, entre os fatores a seguir, que não colabora para a seleção natural. 
a) Variabilidade entre os indivíduos. 

b) Reprodução diferenciada. 

c) Reprodução assexuada sem mutação. 

d) Hereditariedade. 

 

05. A ideia da seleção natural proposta por Charles Darwin foi, sem dúvida, um grande avanço para a biologia. Segundo 

Darwin, esse processo: 

a) era responsável pela sobrevivência do mais forte. 

b) permitiria que o mais forte fosse selecionado pelo meio. 

c) garantia a sobrevivência dos mais aptos. 

d) selecionava os que apresentavam as características mais desfavoráveis. 

e) permitia que determinado organismo se adaptasse ao meio, através do uso de algumas partes de seu corpo.  

 

ENSINO RELIGIOSO 

2º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. MARCIANO 

31/08 

Dimensão Escatológica 

das Tradições Religiosas 

Ocidentais: Islamismo 

 
As noções de “Fim do Mundo”, “Juízo Final”, “Paraíso”, “Inferno” e “Ressurreição” são iguais nas 3 religiões monoteístas 

estudadas até agora (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo)? Qual sua opinião? 

 

01. Desenvolva um texto de, no mínimo, 10 linhas, destacando os pontos em comuns e divergências entre as visões 

escatológicas do Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 

 



 

 

• Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes 

selecionadas pelo estudante. 

 

07/09 Feriado FERIADO 

14/09 

Dimensão Escatológica 

das Tradições Religiosas 

Ocidentais: Espiritismo 

Kardecista. 

 

O “Espiritismo Kardecista” expõe uma espécie de releitura de diversos “Dogmas” e “Verdades de Fé” do Cristianismo. No 

âmbito da Escatologia, o “Espiritismo Kardecista” possui uma própria concepção de Purgatório:  

 

Dores físicas e morais: o tempo da expiação. Quase sempre, na Terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos 

obriga a expiar as vossas faltas.  

 (Livro dos Espíritos, 1013) 

 

01. Qual é a diferença fundamental entre a noções de “Purgatório” no Espiritismo e no Cristianismo Católico?  

Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes selecionadas 
pelo estudante. 

 

21/09 

Dimensão Escatológica 

das Tradições Religiosas 

Orientais 

 

No “Mundo Ocidental”, a dimensão escatológica está relacionada ao esquema: Ação – Julgamento – Punição (Céu) ou 

Recompensa (Inferno). No Oriente, há uma ênfase na libertação pessoal do eterno ciclo da reencarnação da alma.  

 

No Oriente, a “Reencarnação” é a resposta possível para a morte mais difundida. Por outro lado, no Ocidente, a ênfase se 

encontra na “Ressurreição”.  

 

01. “Reencarnação” e “Ressurreição” são duas respostas diferentes para o que ocorre com a pessoa humana após a 

morte. Pesquise e registre as principais divergências entre elas.  

 

✓ Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes 

selecionadas pelo estudante. 
 

28/09 

Dimensão Escatológica 

das Tradições Religiosas 

Orientais: Budismo 

 

PESQUISA 

 

Certas coisas que pensamos ou fizemos no passado nos afetam mais tarde. Os budistas creem que também o que 

fazemos numa vida passada nos atinge nessa vida presente; ou noutra vida futura. É a denominada “Lei do Carma”: a lei 

do retorno. 

 

Popularmente, a crença a “Lei do Carma” é muito difundida na sociedade em provérbios como: Você colhe aquilo que 

planta. 

 

01. Pesquise e registre provérbios e ditados populares cuja essência seja a “Lei do Carma” ou “Lei do  Retorno”. 

 

• Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes 



 

 

selecionadas pelo estudante. Também é uma pesquisa de campo. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 3º FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 

PROF. GEÓRGIA 

01/09 Dança Histórico 

 

Resumo da história da dança 
Questionário 

Desenho 

01. Faça um texto resumido da história da dança. 

02. Elabore um questionário contendo 10 questões sobre o histórico da dança. 

03. Pesquise na internet alguma imagem de dança medieval e tente fazer um desenho que represente esta dança. 

04. Apresente a sua escola e aos demais colegas, se puder envie para nós do canal educação.  Através das redes sociais, 

também pode enviar para a professora. 

 

 

08/09 Dança Moderna 

 

Descreva as principais características da dança moderna 

 

15/09 Dança Latina 

 

01. Assista ao vídeo e tente observar os passos mais marcantes de cada ritmo, passo básico. 

 Link: https://youtu.be/uVXCMXILvrM 

02. Quais os sentimentos que é observado na música e na dança. 

03. Quais as sensações que a dança transmite para você? 

 

22/09 Dança Folclórica 

 

Escolha uma dança folclórica do Brasil e descreva as principais características. 

 

29/09 Dança Clássica 

 

Assista ao vídeo e escreva as sensações, e descreva os passos que você consegue identificar, e um pouco da história.  

Link:     https://www.youtube.com/watch?v=fhlwBJUl_R8 
 

HISTÓRIA  

 3º FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. FLÁVIO COELHO 

01/09 Os EUA nos Anos 1920 

 

01. [...] foi um modelo de comportamento surgido nos Estados Unidos após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais.  

Este modo de viver passava pelo consumismo, a padronização social e a crença nos valores democráticos liberais.  

A ideia de uma vida feliz, vitoriosa e onde há liberdade definem este jeito de vida americano. Esta felicidade alcançada 

pelos meios materiais tornou-se a válvula de escape para esquecer os horrores da Primeira e da Segunda Guerra. [...]  

foi possível por conta da superioridade tecnológica americana, do poderio do seu exército e do arsenal de guerra 

desenvolvido após os conflitos. 

A fabricação em massa possibilitou o consumo em grande escala e com o crédito barato, os americanos aproveitaram para 

comprar bens, muitas vezes supérfluos. 

O automóvel vira um objeto de desejo, especialmente a partir do seu baratamento realizado pelo empresário Henry Ford.  

Fonte: site todamatéria 

 

https://youtu.be/uVXCMXILvrM
https://www.youtube.com/watch?v=fhlwBJUl_R8


 

 

O fragmento faz referência a que? 

 

02. Analise a imagem. 

 
Originalmente o Corolário Roosevelt foi a diplomacia dos EUA para América Latina e Caribe no final do século XIX e início 

do XX. Como ficou mundialmente conhecida essa política externa? 

 

03. A expressão american way of life (“estilo de vida americano”) marcou um determinado período da História 

contemporânea. 

Em relação às questões que contribuem para o entendimento dessa expressão e ao período a que se referem, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) Refere-se ao consumismo acelerado e ao crescimento industrial norte-americano, estimulados pelo forte protecionismo a 

partir da década de 1920. 

b) Durante a Guerra Fria serviu como modo de divulgar o que se poderia alcançar com o capitalismo. 

c) O cinema e os programas de TV americanos foram importantes veículos do american way of life. Assim, as pessoas de 

diferentes lugares do mundo conheceram as casas da classe média americana com seus modernos carros e 

eletrodomésticos. 

d) O estilo americano de vida, sobretudo o poder de consumo, espalhou-se aos diferentes lugares do mundo, sendo 

adotado e adaptado pelas mais diferentes culturas, inclusive a brasileira. 

e) Expressão usada para se referir à Guerra da Secessão Americana. 

 

08/09 
Crise de 1929 

 

01. O Brasil também foi afetado pela crise, uma vez que o Estados Unidos era o maior comprador de café brasileiro. Foi a 

partir desse momento que a industria brasileira começou a se desenvolver, pois os cafeicultures começaram a investir nas 

industrias. Ou seja, uma das consequências da crise de 1929 no Brasil foi o crescimento do setor industrial brasileiro, 
especialmente em São Paulo. 

Cite uma consequência no âmbito político da Crise de 1929 que tenha atingido o Brasil. 



 

 

02. Em linhas gerais, pode-se dizer que a Grande Depressão (1929) resultou principalmente: 

a) Da queda da exportação, desemprego e aumento de consumo interno. 

b) Da desvalorização da moeda, com o objetivo de elevar os preços dos gêneros agrícolas. 

c) Do fechamento temporário dos bancos e a requisição dos estoques de ouro para sanear as finanças. 

d) Da superprodução industrial e agrícola, que foi se evidenciando quando o mercado não conseguiu mais absorver a 

produção que se desenvolvera rapidamente. 
e) Da emissão de papel-moeda e o abandono do padrão-ouro que permitiram ao Banco Central financiar o seguro -

desemprego. 

 

03. “A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgo, plantador de café brasileiro, o artesão de Paris e 

o banqueiro de Lond res, todos foram atingidos.” 

Paul Raynaud – La France a sauvé l’Europe, T.I. Flamarion  

O autor se refere a crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou: 

a) o abalo do liberalismo econômico e a retração do comércio internacional. 

b) o aumento do número das sociedades acionárias e da especulação financeira. 

c) a expansão do sistema de crédito e do financiamento ao consumidor. 

d) a imediata valorização dos preços da produção industrial e fim da acumulação de estoques. 

e) o crescimento acelerado das atividades de empresas industriais e comerciais, e o pleno emprego. 

 

04. "NOVA YORK, 29 (U.P.) - Os diretores de meia dúzia das maiores instituições financeiras desta cidade, com recursos 

que somam aproximadamente sete bilhões de dólares, reun iram-se às primeiras horas da noite de ontem (... ) para discutir 

a situação da Bolsa, em face das últimas baixas das cotações dos títulos. Foi noticiado, que nessa reunião foi deliberado 
prepararem-se planos de mobilização de toda a potencialidade financeira daquelas instituições, a fim de evitar novos 

desastres. (...) A Bolsa de Títulos abriu com uma baixa de proporções sem precedentes.  

(...) BERLIM, 29 (A.B.) - A crise verificada nas praças de Nova York e Amsterdam causou nova inquietação na Bolsa de 

Berlim." "Folha da Manhã". São Paulo, 30 de outubro de 1929  

a) Cite dois fatores que contribuíram para a crise de 29 nos EUA.  

b) Explique as razões da internacionalização da crise de 29.  

 

15/09 
O New Deal e a 

recuperação dos EUA. 

01. A grave crise econômico-financeira que atingiu o mundo capitalista, na década de 30, tem suas origens nos Estados 

Unidos. A primeira medida governamental que procurou, internamente, solucionar essa crise foi o “New Deal”, adotado por 

Roosevelt, em 1933. 

Uma das medidas principais desse programa foi ao: 

a) encerramento dos investimentos governamentais em obras da infraestrutura. 

b) fim do planejamento e da intervenção do Estado na economia. 

c) imediata suspensão da emissão monetária. 
d) política de estímulo à criação de novos empregos. 

e) redução dos incentivos à produção agrícola. 

 

02.  Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova Iorque quebrou. As ações se desvalorizaram drasticamente; os estoques de 

cereais se acumularam; os preços dos produtos baixaram. Fazendeiros faliram. As grandes indústrias diminuíram 

fortemente a produção; as médias e pequenas fecharam. Grandes massas de trabalhadores ficaram desempregadas. O 



 

 

Estado, essencialmente liberal, não intervinha na produção e o mercado sozinho não controlava a crise. Para controlar a 

crise, Franklin Delano Roosevelt, democrata eleito presidente em 1932, lançou um programa de reconstrução nacional, o 

New Deal, cuja meta era promover reformas profundas na sociedade norte-americana.  

Baseando-se no texto, responda qual a diferença entre o liberalismo econômico clássico e o liberalismo praticado pelo New 

Deal? 

 
03. A Grande Depressão, iniciada em 1929, com a crise da Bolsa de Nova York, foi, possivelmente, o acontecimento do 

século XX cujas repercussões se fizeram sentir sobre um maior número de homens e mulheres em todo o planeta.  

Roosevelt, ao assumir a presidência em 1933, deu início à implementação do New Deal, um conjunto de medidas que 

visava a combater os efeitos recessivos da Grande Depressão sobre a economia norte-americana. Indique 1 (uma) dessas 

medidas.  

 

04. “O que aconteceu, como muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, era que, com os salários ficando para 

trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. Mas como a 

demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial [...] o resultado foi 

superprodução e especulação. Isso por sua vez provocou o colapso [do sistema econômico mundial]”  

 

(HOBSBAWM, E. A era dos extremos) 

 

O trecho acima se refere à crise econômica ocorrida em 1929. Considerando a avaliação apresentada, faça o que se pede. 

 

Caracterize duas medidas tomadas pelo governo americano no combate à crise. 
 

22/09 
Nazifascismo (Origens) 

 

01. Em 1933, Hitler exercia um fascínio alucinado na população alemã. Não era para menos: uma ideologia simplista 

devolvia aos alemães o prestígio ufanista que a derrota na Primeira Guerra Mundial havia tirado. O respaldo de Hitler tinha 

suas raízes no apelo com que sua ideologia manipulava o lado emocional e místico das massas. 

 

SÁTIKO, Angélica; WUENSCH, Ana Miriam. Pensando melhor: iniciação ao filosofar. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 289. 

(Adaptado). 

 

A partir da analise do trecho e considerando outros conh ecimentos sobre o assunto, 

a) RELACIONE o desfecho da Primeira Guerra Mundial com ascensão do nazismo na Alemanha. 

b) APRESENTE duas características da política nazista. 

 

02. 

 
 



 

 

.  

Ilustração de cartaz eleitoral nazista BRENER, Jayme. Jornal do Século XX. São Paulo: Moderna, 1998.  

O cartaz acima traz implícita a ideia de que só o nacional -socialismo, o nazismo, poderia libertar a Alemanha. Dentre as 

soluções apresentadas pelo partido nazista para a sociedade alemã em crise, podemos citar:  

a) nacionalismo, expansionismo e militarismo    

b) pluripartidarismo, culto ao líder e liberalismo    

c) racismo, aliança com o comunismo e sindicalismo     

d) corporativismo, sociedade de classes e poder legislativo forte    

 

03. Os regimes totalitários, que polarizam a política européia no período entre-guerras (1919-1939), apresentavam muitos 

aspectos comuns, conservando cada um suas peculiaridades.  Cracterizam o Nazismo.  
01. Ocorreu na Alemanha.   

02. Racismo.   

04. Anti-semitismo.   

08. Internacionalismo.   

16. Antimarxismo.   

32. Ocorreu na Itália.  

 

29/09 
Nazifascismo 

 

01.EXPLIQUE o papel desempenhado pela propaganda política no regime nazista na Alemanha.   

 

02. O filme O Ovo da Serpente tem como cenário a cidade de Berlim, no ano de 1923. Trata-se, sobretudo, de uma fábula 

de advertência. Dez anos antes da subida dos nazistas ao poder, já se podia ver um fantasma rondando as vielas da 

Alemanha e pressupor que, em meio à desordem, à crise econômica e ao vácuo político, uma semente de radicalismo e 

violência estava para brotar. Como afirma um dos personagens, a vitória só chegaria em alguns anos, quando os jovens do 

país se tornassem adultos e se vissem cansados de viver em uma terra amargurada. Ao cabo da trama, sentencia-se que o 
fascismo era uma ameaça perceptível: “É como o ovo de uma serpente. Através das finas membranas, você pode 

claramente discernir o réptil já perfeito”. 



 

 

 
 

O filme O ovo da serpente retrata o contexto de crise alemã após a Primeira Guerra Mundial, que favoreceu a subida ao 

poder de Hitler, principal figura do Partido Nazista. 

Retire do texto dois problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 1933. 

Indique, também, a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas. 

 
03. Itália deseja a paz, mas não teme a guerra. Justiça sem a força é uma palavra sem sentido. Nós sonhamos com a Itália 

romana. Os três lemas acima foram amplamente divulgados durante o governo de Benito Mussolini (1922-1943) e revelam 

características centrais do fascismo italiano:  

a) a perseguição aos judeus, a liberdade de expressão e avalorização do direito romano.  

b) o culto ao corpo, o pacifismo e a ânsia de voltar ao passado.  

c) o nacionalismo, a valorização do espírito clássico e o  materialismo.  

d) a beligerância, o culto à ação e o esforço expansionista.  

e) o revanchismo, a socialização da economia industrial  e a perseguição aos estrangeiros.  

 

MATEMÁTICA  

 3º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 

01/09 

 

Função Afim 

 

Certo recipiente que contém 500L de água será esvaziado, e a função f(x) = -9x + 500 indica a quantidade de água nesse 

recipiente em função do tempo decorrido (em minutos) do processo de esvaziamento. Sendo assim, quantos litros haverá 

https://3.bp.blogspot.com/-izHOmC60Yy0/UXFysgXU0VI/AAAAAAAAAiw/VArbN4O1oUI/s1600/Cont+7.jpg


 

 

PROF. WAGNER no recipiente após 27 minutos de esvaziamento? 

• A243L 

• B257L 

• C265L 

• D273L 

08/09 

 

Gráfico de uma Função do 

1º Grau 

 

 

O valor da corrida de táxi é diretamente proporcional aos quilômetros percorridos durante o trajeto, 
além disso é cobrado uma taxa chamada de bandeira. O gráfico abaixo representa a relação preço 
pago e quilômetros rodados: 

 

Qual fórmula representa a função descrita no gráfico? 

• Af(x) = 4x + 3 

• Bf(x) = 4 + 3x 

• Cf(x) = x + 3 



 

 

• Df(x) = x + 4 

15/09 

 
Inequação do 1º Grau 

 

 

Resolva a Inequação abaixo: 

27x – 35 < 15x + 1 

• AX < 3. 

• BX > 5. 

• CX < 5. 

• DX > 3. 

22/09 

 

Exercícios envolvendo 

Inequações 

 

Entre as opções a seguir, qual é a que melhor representa a idade de Maria? 

Ana tem duas vezes a idade que Maria terá daqui a dez anos, entretanto, 

a idade de Ana não supera o quádruplo da idade de Maria. 

a) A idade de Ana é maior que a idade de Maria. 

b) A idade de Maria é menor que a idade de Ana. 

c) A idade de Ana é maior que 10 anos. 

d) A idade de Maria é maior que 10 anos. 

e) A idade de Maria é menor que 10 anos. 
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Raízes de uma Função 

Quadrática 

 
 

 

Dada a função quadrática f(x) = x² + 2x − 15, quais os valores em que f(x) = 0? 

• APara x = 2 e x = −3 

• BPara x = −2 e x = 3 

• CPara x = −5 e x = −3 

• DPara x = −5 e x = 3 

• EPara x = −3 e x = 5 

LÍNGUA PORTUGUESA 02/09 Interpretação de Texto / 01.Leia o texto e, a seguir, responda. 



 

 

 4º FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 

PROF. FERNANDO 

Transitividade Verbal  

Teresa 
Manuel Bandeira 

 

    A primeira vez que vi Teresa. 

    Achei que ela tinha pernas estúpidas. 

    Achei também que a cara parecia uma perna. 

    

    Quando vi Teresa de novo. 

    Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. 

    Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse. 

    

    Da terceira vez não vi mais nada. 

    Os céus se misturaram com a terra. 

    E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. 
 
Disponível em: http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuel bandeira01.html/>. Acesso em: 27 abr. 2016.  

 

Infere-se pela leitura da última estrofe do poema que o eu poético em relação à Teresa desenvolveu um sentimento de 

a) amor. 

b) repúdio. 

c) desilusão. 

d) compaixão. 

 

09/09 Regência Verbal 

 

Leia: 

 

Um lugar ao sol 

Chico Buarque de Hollanda 

 

 Dia desses baixei em Capri, que, segundo o cicerone, ostenta as praias mais lindas do mundo depois do Rio de Jan ei ro . 
Comovido, agradeci, dobrei a gorjeta e fui conferir. Realmente o azul do mar, com as rochas brancas e mata cheirosa, é 

um espetáculo único. Mas, ir na praia, aí é que são elas. Convenci-me que brasileiro não sabe tomar banho de mar, e ol h a 

que tive o maior empenho em aprender. 

 
ZAPPA, Regina. Para seguir minha jornada. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2011. (Fragmento).  

 

01.  Assinale a frase que foi transcrita incorretamente em relação à regência verbal: 

 

a) “Dia desses baixei em Capri, que, segundo o cicerone [...]”  
b) “Comovido, agradeci, dobre a gorjeta e fui conferir.”  

c) “Mas, ir na praia, aí é que são elas.” 

d) “[...] com as rochas brancas e mata cheirosa, é um espetáculo único. 



 

 

 

16/09 
Interpretação de Texto / 

Regência Nominal 

 

Leia o texto para responder a questão abaixo: 

 
Fim do mundo 
Carlos Drummond de Andrade 

    

 Aos sete anos de idade, imaginei que ia presenciar a morte do mundo, ou antes, que morreria com ele. Um cometa mal -

humorado visitava o espaço. Em certo dia de 1910, sua cauda tocaria a Terra; não haveria mais aulas de aritmética, nem 

missa de domingo, nem obediência aos mais velhos.[...] Havia ainda a angústia da morte, o tranco final, com a cidade 

inteira (e a cidade, para o menino, era o mundo) se despedaçando — mas isso, afinal, seria um espetáculo. Preparei-me 

para morrer, com terror e curiosidade. 
Fonte: http://portal.rpc.com.br /gazetadopovo/blog/certas/ palavras/?id=746167 

 

01.O sentimento expresso no trecho “não haveria mais aulas de aritmética, nem missa de domingo, nem o bed i ên c ia ao s  

mais velhos” era de 

 

a) êxtase porque tudo iria mudar muito no futuro. 

b) curiosidade porque não se sabia claramente como seria o futuro. 

c) surpresa com as várias mudanças previstas para o futuro. 

d) alívio porque alguns deveres não existiriam no futuro. 

 

23/09 

Interpretação de Texto / 

Conjunções 

Coordenativas e 

Subordinativas 

Leia o texto a seguir e responda. 

 

Passa a bola, pai 

    Faço parte de um grupo que há muitos anos joga basquete. Ao longo desse tempo, as coisas mudaram. 

    Os garotos que jogavam conosco cresceram, casaram, tiveram filhos, e agora vários desses jovens entram na 

cancha junto com os pais. Nenhum deles diz passa a bola, pai como sugere o título acima, e certamente não o fazem por 

constrangimento. O fato, porém, é que os pais passam a bola para os filhos. 

    Passar a bola para o filho não é o mesmo que passar a bola para um outro parceiro qualquer. É um gesto simbólico. 

Junto com a bola vão as esperanças paternas, esperanças que começaram a ser nutridas quando o  garoto estava no 

berço: vai lá, meu filho, faz uma cesta, faz uma grande cesta, prova que és um grande jogador, prova que és melhor do 

que teu pai. A paternidade é isso: um investimento afetivo no futuro, uma confiança enorme na capacidade do filho - como 

esportista, como profissional, como chefe de família ele mesmo. 

 
Moacyr Scliar. Adaptado - Zero Hora, Revista ZH, 29/11/1998. 

 

A passada de bola, de pai para filho, segundo o texto, é 

 

a) um gesto simbólico. 

b) prova de serem bons jogadores. 

c) um investimento no futuro. 



 

 

d) uma prova de confiança. 
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Conjunções 

Coordenativas e 

Subordinativas 

 

Miss Universo: "As pessoas racistas devem procurar ajuda" 

 

SÃO PAULO - Leila Lopes, de 25 anos, não é a primeira negra a receber a faixa de Miss Universo. A primazia coube a 

Janelle "Penny" Commissiong, de Trinidad e Tobago, vencedora do concurso em 1977. Depois dela vieram Chelsi Smith, 
dos Estados Unidos, em 1995; Wendy Fitzwilliam, também de Trindad e Tobago, em 1998, e Mpule Kwelagobe, de 

Botswana, em 1999. Em 1986, a gaúcha Deise Nunes, que foi a primeira negra a se eleger Miss Brasil, ficou em sexto 

lugar na classificação geral. Ainda assim a estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações 

preconceituosas como a de um site brasileiro que, às vésperas da competição, e se valendo do anonimato de quem o 

criou, emitiu opiniões do tipo "Como alguém consegue achar uma preta bonita?" Após receber o t ítulo, a mulher mais linda 

do mundo - que tem o português como língua materna e também fala fluentemente o inglês - disse o que pensa de atitudes 

como essa e também sobre como sua conquista pode ajudar os necessitados de Angola e de outros países.  

 
COSTA, D. Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 10 set 2011 (adaptado) 

 

O uso da expressão “ainda assim” presente nesse texto tem como finalidade, 

 

a) criticar o teor das informações fatuais até ali veiculadas. 

b) questionar a validade das ideias apresentadas anteriormente. 

c) comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente. 

d) introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente. 

e) enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. 

 

INGLÊS 

 4º FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. WEBSTON 

02/09 

Estudo de Léxico - 

Conectores (linking 

words) 

 

Exercício gramatical 

 

O aluno deverá fazer uso das informações sobre os CONECTORES, que foram ensinadas pelo professor, para resolver 

essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros. 
 

Sugestões de dicionários on-line: 

 

https://www.wordreference.com/enpt/ 

 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 

Indique a alternativa que contém a ideia indicada pelas conjunções coordenadas:  

 

01. He’s seventy-two, yet he still swims and runs regularly.  

 

a) alternância 

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

b) explicação 

c) oposição 

 

02. He doesn’t eat cake, nor does he eat biscuits. 

 

a) adição de duas alternativas negativas 
b) contraste 

c) explicação 

 

09/09 
Estudo de Léxico - 

Conectores (linking words 

 

O aluno deverá fazer uso das informações sobre o tópico gramatical, que foram ensinadas pelo professor, para resolver 

essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da consulta de livros.  

Sugestões de dicionários on-line: 

https://www.wordreference.com/enpt/ 

 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 

INFORME A IDEIA DOS CONECTORES DESTACADOS A SEGUIR: 

 

1. I believed her,for surely she would not lie to me. 
2. He lives in Cambridge, and studies at Harvard University. 

3. Not a building nor a tree was left standing. 

4. The child was found abandoned but unharmed. 

5. Do you want to go out, or are you tired? 

6. It's a small car, yet it is surprisingly spacious. 

7. The party was boring,so I went home. 

 

16/09 

 

 

 

Reading Comprehension 

 

Leitura e interpretação de texto 

 

O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor, para 

resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros.  

Sugestões de dicionários on-line: 

https://www.wordreference.com/enpt/ 
 

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
https://www.wordreference.com/enpt/


 

 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONDA 

 

01. Que tipo de texto é este? 

02. De onde ele foi tirado? 

03. Quem é a protagonista? 

04. Qual o gênero do filme? 

05. Relacione as colunas de acordo com o significado das palavras: 

a) Feminist 

b) The rights of the girls 

c) Miraculously survived 

d) Girl’s education  

 

(   ) A educação de uma garota 

(   ) Milagrosamente sobreviveu 

(   ) Feminista 
(   ) Os direitos das garotas 

 

 

 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

23/09 Reading Comprehension 

Leitura e interpretação de texto 

 

O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor, para 

resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de livros.  

Sugestões de dicionários on-line: 

https://www.wordreference.com/enpt/ 
 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 
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A língua Inglesa no 

Mundo 

Pesquisa 

 

O aluno deverá fazer uma pesquisa sobre a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências 

(produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial. A p esq ui sa 

vai tomar como base a aula ministrada pelo professor. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, 

além da consulta de livros. 

 

Sugestões de dicionários on-line: 

https://www.wordreference.com/enpt/ 
 

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT 

 

A língua inglesa é IMPRESCINDÍVEL nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo FUNDAMENTAL. O 

Inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, enfim, a língua da COMUNICAÇÃO co m 

todo o MUNDO. 

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT


 

 

 

Fazer uma pesquisa sobre a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências (produção, d i vul gação e 

discussão de novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial.  

 

GEOGRAFIA 

 4º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. ADRIANO 

02/09 Industrialização 

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

 

Investimento estrangeiro no Brasil caiu 12% em 2018 

21 de janeiro de 2019 

 

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

Investimentos Globais, divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). O 

fluxo de recursos no Brasil passou de US$ 68 bilhões, em 2017, para US$ 59 bilhões no ano passado. Este montante 

ficou bem abaixo das expectativas de economistas do mercado, que previam que o país iria atrair US$ 75 bilhões no 

período. Com a queda, o Brasil passou da quarta para a nona colocação entre os principais destinos de IED no mundo”.  

 

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

 

 

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

a) A queda do IED no Brasil acompanhou a redução do fluxo global de investimentos, ocasionada pela repatriação de 
ganhos estrangeiros das multinacionais norte-americanas, impactando a economia europeia.    

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

ativos já existentes no país a partir dos anos 2000.    

c) Apesar da queda geral do IED no país, a aquisição de ativos rurais no Brasil por fundos de investimento estrangei ros  –  

fenômeno conhecido como landgrabbing – cresce em ritmo acelerado.    

d) Uma das explicações para a redução do IED no país foi o crescimento dos investimentos brasileiros no exteri o r , o  q ue 

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

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

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

 

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

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

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

tantas possibilidades. A grande dificuldade é compreender que a inclusão digital não é somente aumen tar  as  ven d as  d e 

computadores ou ensinar as pessoas a acessarem as redes sociais, mas também, adotar uma nova cultura de utilização 

dos computadores e da internet. 
 
(www.unama.br. Adaptado.) 

 

Um entrave para a inclusão digital no Brasil é a  

a) industrialização tardia.     

b) compreensão espacial.     



 

 

c) hierarquia urbana.     

d) desigualdade socioeconômica.     

e) obsolescência programada.    

 

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

 

 
 

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

a) a proximidade das jazidas carboníferas.     

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

c) produção de energia eólica.     

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

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

 



 

 

09/09 Industrialização 

04. (G1 - ifce 2019)  Sobre o processo de industrialização do Brasil, é correto afirmar-se que   

a) ainda durante o século XIX a indústria se tornou a principal atividade econômica do país, com destaque para o estado de 

Minas Gerais.  

    

b) a industrialização da região Norte vem promovendo um desenvolvimento homogêneo em seus estados.     

c) a atividade industrial brasileira encontra-se atualmente descentralizada, porém ainda comandada pela região Centro-Sul  
do país.     

d) a região Nordeste apresenta-se como novo polo receptor de indústrias, com destaque para os estados d o  Maran h ão  e 

Piauí.     

e) a Revolução Industrial do Brasil é algo recente, ocorrendo somente na década de 1980 do século XX.    

 

05. (Famerp 2019) Analise o gráfico. 

 

 
 

A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que, no cenário brasileiro,  

 



 

 

a) o aumento da informalidade total no ano de 2017 é reflexo da estagnação da economia.    

b) a redução dos empregados sem contribuição no ano de 2014 é resultado do crescimento da economia.    

c) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2017 é consequência da retração da econo mia.    

d) o aumento dos trabalhadores por conta própria no ano de 2017 tem como causa o crescimento da indústria.    

e) a redução dos assalariados sem carteira no ano de 2014 reflete o aumento da qualificação profissional.    

 
06. (Ufjf-pism 2 2019)  Pesquisa diz que SP não é apenas metrópole de serviços 

 

17 de fevereiro de 2008 

 

Uma pesquisa da Fundação SEADE apontou que a anunciada fuga da indústria da Região Metropolitana de São Paulo 

para o interior é um movimento limitado a um raio de cem quilômetros. O “interior”, no caso, é uma mancha geográfica 

extremada pelas regiões de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Baixada Santista. Houve um rearranjo intern o , 

em que municípios como Campinas, Guarulhos, Osasco, barueri e São josé dos Camp os ganharam peso, en q uan to  São  

Paulo perdeu. Mas as metrópole paulista é, ainda, uma região que tem seu dinamismo econômico conferido pela indústria: 

por conta da concorrência trazida pela abertura ao comércio exterior, que obrigou o enxugamento de custos,  as indús tr i as 

passaram a priorizar seu produto principal, terceirizando inúmeras atividades de apoio. O desenvolvimento de tecno l ogi as 

de informação e comunicação viabilizou o surgimento de prestadoras de serviços organizadas de forma similar à indústria e 

que se tornaram elos de cadeias produtivas. 

 
(Texto adaptado. Disponível em: <https://saopaulo.sp.gov.br>. Acesso em: 20 ago. 2018.) 

 

 

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

 

a) O fragmento se refere ao processo de desindustrialização da Região Metropolitana de São Paulo, expresso pela 

diminuição do peso da produção da metrópole paulista frente ao crescimento do interior.    

b) Apesar de o número de trabalhadores ocupados no setor de serviços ter ultrapassado o da indústria na metrópole 

paulista, a Região Metropolitana ainda concentra as maiores plantas industriais do estado.    

c) Muitas indústrias preferem permanecer na Região Metropolitana de SP devido ao grande tamanho de seu mercado 

consumidor, o que compensaria efeitos das deseconomias de aglomeração sobre os custos.     
d) Uma das causas da fuga de indústrias da Região Metropolitana de SP para o chamado “interior” é o aumento dos custos 

com segurança devido ao crescimento da criminalidade.     

e) Apesar da transferência das unidades de produção para o interior do estado, as grandes indústrias conservam suas 

sedes administrativas e a contratação de serviços especializados na metrópole paulista.     
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01. (Upe-ssa 2 2018) Observe o organograma a seguir: 

 



 

 

 
 

Ele representa um período da industrialização brasileira, que instaurou uma política conhecida como, 

 

a) Integralismo.     

b) Toyotismo.     

c) Nacionalismo.     

d) Fordismo.     

e) Desenvolvimentismo.    

 

02. (Uefs 2018)  A estrutura das relações mercantis do estado de São Paulo com o exterior difere consideravelmente da 

dos demais estados por dois motivos: o conteúdo das exportações paulistas e o fato de a balança co merc i al  d o  es tad o  

apresentar deficit constante. 
(Regina H. Tunes. “O reforço às desigualdades regionais no Brasil no século XXI”. In: Confins, no 32, 2017. Adaptado.) 

 

Um dos conteúdos das exportações e um dos motivos do deficit da balança comercial que diferenciam São Paulo dos 

demais estados correspondem, respectivamente,  

a) ao maquinário agrícola e à dependência de produtos biotecnológicos estrangeiros.    

b) aos produtos industriais de alta tecnologia e ao poder de consumo do amplo mercado consumidor.    

c) aos produtos industriais de baixo valor agregado e ao baixo salário da mão de obra pouco especializada.    

d) aos bens de consumo intermediários e às importações de bens de consumo duráveis.    

e) às commodities de grande valor comercial e ao grande volume de importações de bens industrializados.    

 

03. (Espcex (Aman) 2018)  "A indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves, estabelecidos a partir de 

incentivos federais ou para explorar recursos minerais." 

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. 1ed. São Paulo: Atual, 2012, p. 310. 



 

 

 

 

Entre os enclaves industriais na Amazônia, destaca-se a Zona Franca de Manaus (ZFM), criada em 1967, sob a 

supervisão da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Sobre a ZFM, pode-se afirmar que 

 

I. a implantação da ZFM consistiu numa estratégia geopolítica, cuja principal meta era reforçar o poder nacional na 
considerada região "de fronteira". 

II. os capitais dominantes são transnacionais e praticamente não se utilizam matérias -primas ou insumos regionais na 

produção industrial nessa área. 

III. a balança comercial da ZFM é positiva no intercâmbio com o mercado externo, haja vista que, com a isenção de 

impostos sobre a exportação, suas mercadorias destinam-se, prioritariamente, a esse mercado. 

IV. na década de 1990, a política de abertura da economia nacional, com a redução das tarifas de importação, foi muito 

positiva para a ZFM, pois ampliou as vendas para o mercado interno e propiciou o aumento do número de empregos 

diretos e indiretos no polo industrial amazônico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.  

a) I e II    

b) I e III    

c) I e IV    

d) II e III    

e) II e IV    

 

23/09 Urbanização 

01. (Enem PPL 2019)  O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, 

contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio com a 

produção e/ou a renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura.  

SANTOS, A. R. O consumo da habitação de luxo no espaço urbano parisiense. Confins, n. 23, 2015 (adaptado). 

O conceito que define o processo descrito denomina-se  

a) escala cartográfica.    

b) conurbação metropolitana.    

c) território nacional.    

d) especulação imobiliária.    

e) paisagem natural 

 

02. (Unesp 2020)  O processo de desmetropolização, observado no Brasil desde o final do século XX, é caracterizado  

a) pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços.     

b) pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre as cidades.     
c) pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado ao das metrópoles.     

d) pela redução das manchas metropolitanas como resultado de uma saturação populacional.    

e) pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões, para otimizar recursos financeiros e administrativos.     

 

03. (Espm 2019) O gráfico representa a evolução no Brasil da: 

 



 

 

  
 

a) população masculina e feminina.     

b) taxas de natalidade e mortalidade.     

c) emigração e imigração.     

d) população rural e urbana.     

e) distribuição e concentração de renda.     

 

30/09 Urbanização 

01. (Ufrgs 2019)  Leia o trecho abaixo. 

 
(...) empreendimentos que elegem certos espaços da cidade, considerados centralidades, e que os transformam em áreas  

de investimentos públicos e privados (...) culminam na valorização imobiliária, implicando a instalação de c o mérc i os  co m 

mercadorias acessíveis às classes sociais mais altas e a impossibilidade de permanência de moradores com menores 

recursos financeiros, que assim são substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, o que resulta na elitização  d o  

local. 

 

Adaptado de: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. Introdução. De volta à cidade. São Paulo: Annablume, 2006. p.21-58. 

 

O segmento trata do conceito de  

a) conturbação.    

b) gentrificação.    

c) metropolização.    

d) urbanização.    



 

 

e) espoliação.    

 

02. (Ufrgs 2019)  Observe o gráfico abaixo. 

 

 
 

A partir do gráfico, assinale a alternativa correta sobre a situação do deficit habitacional no Brasil.  

 

a) O deficit habitacional em Santa Catarina é maior do que o número de domicílios vagos em Goiás.    

b) O número de domicílios vagos no Rio Grande do Sul supera o número de domicílios vagos no Rio de Janeiro.    

c) Maranhão, Pará e Amazonas são estados em que o deficit habitacional é maior, na comparação com os domicílios 

vagos.    

d) O grande número de domicílios vagos em São Paulo indica que não há deficit habitacional.     

e) O Distrito Federal, por ser uma cidade planejada, não apresenta deficit habitacional.     



 

 

 

03. (G1 - col. naval 2019) Observe a figura abaixo. 

 

 
 

A urbanização brasileira desenvolveu-se de maneira acelerada e provocou grande concentração da população, sobretud o 

nas áreas metropolitanas. Tal crescimento não foi acompanhado por investimentos sociais, causando g raves  p robl emas  

socioespaciais, principalmente o da habitação, ilustrado pela charge. 

 

De acordo com as condições de moradia nas cidades brasileiras, assinale a opção correta.  

 
a) As pessoas de baixo poder aquisitivo têm como alternativa de moradia ocupar os terrenos periféricos nas  metró p ol es , 

assim o direito à cidade depende da democratização do uso e da ocupação do solo.    

b) A configuração das grandes cidades brasileiras deixou de ser excludente, principalmente pelo aumento dos 

investimentos do Estado em moradia de baixa renda, exemplificados nos condomínios populares  co ns truído s em áreas  

mais valorizadas.    

c) A locomoção diária em direção ao local de trabalho associada ao problema de moradia levou os governos  es tad uai s  a 

desenvolverem urna política eficiente de transportes coletivos integrados de trens, metros e ônibus, das zonas cen trai s  às  

periferias.    

d) A ausência de movimentos sociais voltados à luta pela moradia nos  espaços públicos das regiões metropolitanas 

brasileiras contribui para o aprofundamento das contradições entre o capital e o trabalho pelo direito à cidade.    

e) Os processos de intensa segregação socioespacial nas metrópoles brasileiras são minimizados pelo mercado 

imobiliário, que destina cada vez mais recursos para empreendimentos nas periferias, formando bairros dotados de luxo.    



 

 

 

MATEMÁTICA 

 5º FEIRA 
(14:40 ÀS 15:10) 

PROF. WAGNER 

03/09 Função Afim 

 

O valor mensal recebido por um vendedor de uma loja de aparelhos de telefone celular obedece à função y = 1000 + 11 x, 
sendo x o número de aparelhos de telefone celular vendidos e y o valor recebido. O número de aparelhos de telefone 

celular que esse vendedor precisa vender para receber R$ 2.650,00 é 

• A160. 

• B150. 

• C140. 

• D130. 

• E120. 

10/09 

 

Gráfico de uma Função do 
1º Grau 

 

 

Analise o gráfico de uma função do primeiro grau. 

 

A função em questão é: 

• Ay = –2x + 6. 

• By = 3x – 2. 

• Cy = 2x – 3. 



 

 

• Dy = –3x + 6. 

17/09 

 

Estudo do Sinal de uma 

Inequação 

 

 

Quais são os resultados naturais da inequação a seguir? 

2x – 18 > 4x – 38 

a) x > 10 

b) x < 10 

c) x = 10 

d) x é um número natural 

e) x = 0, x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, x = 3, x = 5, x = 6, x = 7, x = 8 e x = 9 

 

24/09 

 

Função Quadrática 

 
 

 

Uma função é utilizada para estabelecer uma relação entre dois conjuntos distintos. Para uma função  f (x) = x² – 3x + 2, o 

valor de f (0) + f (2) é igual a: 

• A1. 

• B2. 

• C3. 

• D5. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 5º FEIRA 
03/09 

Interpretação de Texto / 

Transitividade Verbal 

 

01. 



 

 

(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. FERNANDO   

 
 

 (FM-POUSO ALEGRE) – Todas as frases abaixo apresentam verbo denotando estado, exceto: 

 

a) O chapéu e o guarda-chuva são novos. 

b) As portas estão abertas. 

c) A montanha permanecia ao longe. 

d) Minha mãe anda adoentada. 

e) Sua coragem ficará famosa. 
 

10/09 Regência Verbal 

 

01. (Fiocruz) Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. 

 

a) Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. 

b) Não assisti à missa. 

c) Os médicos assistiram os doentes durante a epidemia. 

d) O técnico assistiu os jogadores. 

 

17/09 
Interpretação de Texto / 

Regência Nominal 

 

01.Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome (termo regente) e seu respectivo complemento 

(termo regido), reescreva as orações a seguir, atribuindo -lhes a devida preposição. 
 

a) O fumo é prejudicial * saúde. 

b) Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis * população. 

c) Seu projeto é passível * reformulações. 

d) Esteja atento * tudo que acontece por aqui. 



 

 

e) Suas ideias são compatíveis * as minhas. 

 

24/09 

Interpretação de Texto / 

Conjunções 
Coordenativas e 

Subordinativas 

 

01. 

 
 

Leia a tira para responder aos itens abaixo. 

 

a) Quantas orações há na fala da personagem?  

b) Que conjunção liga as orações?   

c) O funcionário queria que o colega distraísse a onça por algum tempo. Qual é a palavra, em sua fala, que expressa a 
noção de tempo? 

 

OFICINA DE 

MATEMÁTICA   

 5º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. RAPHAELL 

03/09 Fração 

 

01. Juliana tinha R$ 245,00 e gastou 1/7 de 1/5 dessa importância. Quanto sobrou?     

 

02. Se 
3

7
 do que eu tenho são 195 reais, a quanto corresponde 

4

5
 do que eu tenho? 

 

 

10/09 Operações com Frações 

01. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das 

extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, determine a extensão total 

dessa estrada.   

 

02. Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 de seu comprimento e este ficou medindo 36 metros. Determine o 

comprimento, em metros, da peça antes da lavagem. 

 



 

 

17/09 Frações Algébricas 

 

01. Resolva as equações fracionárias abaixo. 

a) 
5

2

6
=

+a

a
  

  

b) 
𝑏+3

𝑏
=

6

5
 

 

24/09 
Simplificando Frações 

Algébricas 

 

01. Para ladrilhar 2/3 de um pátio empregaram-se 5.456 ladrilhos. Para ladrilhar 5/8 do mesmo pátio, quantos ladrilhos 

seriam necessários? 

 

02. A terça parte de um número adicionado a seus 3/5 é igual a 28. Calcule a metade desse número? 

OFICINA DE CIÊCIAS 

 6º FEIRA 

(14:40 ÀS 15:10) 
PROF. TÉRCIO 

04/09 
Mecanismos de 

Variedade Genética 

 

01. Mendel é conhecido como: 

 

a) Pai da evolução 

b) Pai do Criacionismo 

c) Fixista 
d) Pai da Genética 

e) Naturalista 

 

02. O que Mendel utilizava para fazer seus experimentos? 

 

a) Rosas 

b) Ervilhas 

c) Uvas 

d) Animais 

e) Ratos 

 

 

 

11/09 1ª Lei de Mendel 

 
01. O que é autossômico? 

 

a) Ligada ao sexo 

b) Não ligado ao sexo 

c) Uma síndrome 



 

 

d) Nenhuma das alternativas 

 

02. Quais alelos corresponde a um homozigoto dominante? 

 

a) AA 

b) Aa 
c) aA 

d) aa 

 

18/09 2º Lei de Mendel 

 

01. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma defi c i ên c i a 

na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, 

porém que possui mãe albina, qual é a probabilidade de o filho do casal nascer albino? 

 

a) 100% 

b) 75% 

c) 50% 

d) 25% 

e) 0% 

 
02. Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas, estava a de que fatores se segregam 

quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos (as):  

 

a) Cromossomos 

b) Genes 

c) RNA 

d) Espermatozoides 

e) Fenótipos 

 

25/09 

 

 
Revisão do Conteúdo e 

Resolução de Exercícios 

 

 

 

01. A Segunda Lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para duas ou mai s  

características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso . De 

acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo BBCc terá gametas: 

 

a) B, C e c 
b) BB e Cc 

c) BC e Bc 

d) BB, BC, Bc e Cc 

 

02. Um indivíduo com genótipo AabbCcDd apresenta quantos tipos diferentes de gametas? 

 

a) 10 

b) 9 



 

 

c) 8 

d) 7 

e) 6 

 

ARTE 

6º FEIRA 

(15:10 ÀS 15:40) 

PROF. MADSON 

04/09 
Palavras nas Artes 

Visuais 

 

Criação de um poemóbiles/ou/ poesia concreta 

 

Pesquise na internet as obras de augusto de campos, chamada poemóbiles. 

Inspirados no trabalho de augusto de campos, crie uma poesia com esse caráter móvel.  

Use sua criatividade para alcançar uma obra diferenciada. 

Use papel, papelão, cola, tesoura e outros elementos que você considere útil na criação dessa obra 

 

Ex: 

 



 

 

 
 

11/09 Dramaturgia 

 

01. 

 
Disponível em: https://www.smartkids.com.br/content/puzzles/images/1295/thumb/teatro_caca-palavras.png Acesso em:  21 fev. 2019. 
 

Os gêneros teatrais que estão ocultos na cruzadinha são: 

 



 

 

a) tragédia, drama, comédia, infantil e musical. 

b) tragédia, comédia, drama e e sacro. 

c)  festas, dramatizações, danças e comédia. 

d) comédia, tragédia, drama, liturgia e sacro. 

e) musical, drama, tragédia, adulto e musical. 

 
02. Dentro desse contexto de práticas teatrais, o exercício contínuo e programado deve funcionar   

a) Unicamente como meio de manutenção das atividades teatrais. 

b) Como meio de ampliação do repertório artístico. 

c) Exclusivamente como terapia ocupacional.  

d) Predominantemente no período da noite. 

e) Apenas como suporte ao artista. 

 

03. A prática é essencial para o desenvolvimento das habilidades humanas. Durante uma prática artística em conjunto, 

considera-se 

a) as capacidades de cada um. 

b) o melhor em alguma habilidade. 

c) A habilidade individual dos participantes. 

d) O grupo em geral e todas suas qualidades e defeitos. 

e) A técnica empregada. 

 

18/09 
Comunicação Verbal e 

não Verbal 

 

01. A arte de rua (urbana) é diversa e se expressa na apropriação do espaço urbano. O grafite é uma arte urbana e en ch e 

os muros e espaços das cidades com cores e palavras. Qual das imagens a seguir é um grafite? 

 

a)  



 

 

b)  c)  

d)   e)  

 

 

02. O grafite despontou no cenário artístico mundial na década de 1970. Ao fugir dos espaços clássicos de exp o s ição d a 

arte, o grafite usa outros espaços para livre expressão das artistas. Quais? 

a) Locais fechados com pouca visitação. 

b) Apenas Museus e galerias. 

c) Ruas, muros, edifícios (espaços urbanos de uma forma geral). 

d) Apenas espaços públicos. 

e) Apenas espaços abandonados e com autorização. 

 

03. Muitas polêmicas veem o grafite como vandalismo, pois esse utiliza os espaços (públicos e privados e aban d o n ado s)  

para livre expressão. Por vezes o grafite chega a ser confundido com outro tipo de manifestação artística marginalizada 

socialmente, porque ambas usam o spray e látex como materiais principais. Qual opção abaixo se relaciona a essa o utra 
expressão simular ao grafite: 

a) Surrealismo. 

b) Pichação. 

c) Teatro. 

d) Performance corporal. 



 

 

e) Body Art. 

 

25/09 Releituras 

 

Criação de Releitura de Obra Famosa 
 

Pesquise na internet e em livros, obras de artistas famosos e realize uma releitura desta obra. 

A releitura consiste numa nova visão de uma mesma obra. Como o nome diz, é uma refeitura da obra com novas 

características inseridas pelo autor. 

 

EX: 

  
 

OFICINA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

6º FEIRA 

(15:40 ÀS 16:10) 

PROF. MARÍLIA 

04/09 Editorial 

Meio ambiente e a Convenção do Clima 

 

Toda vez que se fala da Convenção do Clima na imprensa, fala-se também em desastres do meio ambiente. Efeito es tufa, 

gás carbônico em excesso na atmosfera, são sinônimos de desastre. Desastres naturais climáticos, principalmente 

enchentes, que causam enorme destruição são o transtorno visível mais direto que se usa como ameaça para tentar 

convencer aqueles que não querem passar a adotar processos energéticos mais limpos (e mais caros). O que há de 

verdade nisto tudo? Afinal, aquecimentos e resfriamentos do planeta não são novidades. Quem não ouv i u fal ar  d as  eras  

glaciais, por exemplo? Por que agora deveria ser diferente? 

A resposta é que as mudanças passadas foram naturais, e agora, o efeito é artificial, causado pelo homem, e o resultado 

de modificar o efeito estufa, de contribuir artificialmente para um aquecimento do planeta, pode trazer resultad o s  q ue são  

uma grande incógnita. Não se sabe ao certo o que pode acontecer. Os estudos ainda não são totalmente unânimes em 

prever os resultados. Mas uma coisa é certa. Vai ser um processo destrutivo que pode trazer enormes prejuízos para 

todos.  
Reduzir o efeito estufa é possível, mas passa a ser um problema econômico. Adotar processos de geração de energia mais 



 

 

limpos, e sem emissão de gás carbônico, custa caro, e poderá afetar a economia dos países, principalmente aq uel es  q ue 

precisam investir mais porque poluem mais. O Congresso Americano nomeou uma comissão para estudar o assunto. [...] 

 
Disponível em: http://www.dge.inpe.br/ozonio/kirchhoff /html/artigo11.html>. Acesso em: 7 jun. 2011. Fragmento.    

 

01. Nesse texto, o autor defende a ideia de que 

 

a) a criação da comissão para estudar o efeito estufa ajudará a amenizar a situação. 

b) a mudança climática acarretará enormes prejuízos para a humanidade. 

c) é importante serem realizadas convenções sobre o clima. 

d) é preciso evitar desastres como as enchentes. 

 

02. 

O IMPÉRIO DA VAIDADE 

 
Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e os jornais defendem os músculos torneados, as vitaminas 

milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que ninguém fal a 

do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco feias, que fazem piquenique na p rai a? 

Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para os participantes.  

O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha: namorar, tomar milk-shake, sentir o sol na pele, carregar o 

filho no colo, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça − a conversa com o 

amigo, o cheiro do jasmim, a rua vazia de madrugada −, e a humanidade sempre gostou de conviver c om eles. Comer uma 

feijoada com os amigos, tomar uma caipirinha no sábado também é uma grande pedida. Ter um momento de prazer é 

compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar, despreocupar-se, desligar-se da competição , d a ásp era 

luta pela vida − isso é prazer.  

Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se se tornou um problema. O prazer gratuito, espontâneo, está cad a vez 

mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer que se compra e se exibe, o que não deixa de ser um aspecto da 

competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos, neuróticos. As filhas 

precisam ser Xuxas, as namoradas precisam ser modelos que desfilam em Paris, os homens não podem assumir sua 

idade.  

Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário: um massacre da indústria e do comércio. Querem que sintamos culpa 
quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda, não porque querem que sejamos mais saudáveis − mas porque, se n ão  

ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais produtos dietéticos, nem produtos de beleza, 

nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, da nossa insegurança, da nossa angústia.   

O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo.  

 
LEITE, Paulo Moreira. O império da vaidade. Veja, 23 ago. 1995. p. 79. 

 

O autor pretende influenciar os leitores para que eles  

 
a) evitem todos os prazeres cuja obtenção depende de dinheiro.  

b) excluam de sua vida todas as atividadeS incentivadas pela mídia.  

c) fiquem mais em casa e voltem a fazer os programas de antigamente.  



 

 

d) sejam mais críticos em relação ao incentivo do consumo pela mídia 

 

11/09 Editorial 

 

SUSTENTABILIDADE 
 

Se todos desejarem ter o estilo de vida de alto consumo do Ocidente, o implacável crescimento no co nsumo , n o  uso  d e 

energia, na produção de resíduos e emissão de gases pode ser catastrófico. A natureza não aguentaria. Fazendo as 

contas, seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra.  

Para compreendermos melhor os conflitos no mundo onde vivemos é interessante partirmos de premissas básicas, 

simples, insofismáveis e que obedeçam às leis da física. Uma delas afirma: tudo que temos ou que consumimos  vem d o s  

recursos naturais do planeta Terra, os quais são finitos. Exemplo simples: um automóvel é a mistura de bauxita (alumíni o ) , 

minério de ferro (chapas), areia (vidros) e petróleo (borrachas e plásticos). Para o homem produzir riquezas, desde tij o l os , 

tecidos, computadores, até aviões e satélites, necessita de recursos naturais, somados à energia, trabalho e tecnologia, 

que é sinônimo de conhecimento.  
Fonte: http://textos_legais.sites.uol.com.br/sustentabilidade.htm (último acesso em 01/11/2011)  

 

01.O texto nos mostra um meio de sustentabilidade que temos com o meio ambiente. O autor se excita em informar  q ue o  

consumo alto pode ser catastrófico, que é demonstrado na frase  

 

a) “... seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra.”  

b) “... conflitos no mundo onde vivemos...”  

c) “... recursos naturais do planeta terra...”  

d) “... o homem produzir riquezas...” 

 

02.  

Consumo Consciente  

 

Consumir é necessário, mas para evitar os impactos negativos para a sociedade e meio ambiente, as pessoas precisam se 

conscientizar. Consumo consciente é tentar aumentar os impactos positivos e minimizar os negativos. É uma contri bui ção 
voluntária, cotidiana e solidária de quem quer garantir a sustentabilidade do planeta, ou seja, o equilíbrio entre a natureza e 

nossas ações.  

Fonte: http://www.brasil.gov.br/consumo-consciente (ultimo acesso em 01/11/2011)  

 

O texto aconselha de como consumir com consciência. Com isso o texto   

 

a) procura estabilizar o consumo junto com o equilíbrio.  

b) reflete de como nos comportamos diante do consumo.  

c) informa somente os impactos positivos do consumo humano.  

d) relata e critica de forma discreta e original. 

 

 

 



 

 

18/09 Editorial 

Que mudanças no clima afetaram a humanidade? 

 

Não é exagero dizer que a história da humanidade sempre esteve ligada às transformações climáticas. Sobretudo até o 

século 20, quando ainda não havia tecnologia suficiente para tornar mais toleráveis as variações bruscas ou prolongadas 

de tempo e temperatura. Essas alterações fizeram o homem descer das árvores, extinguiram civi lizações, impulsionaram 

migrações e decidiram guerras. Para exemplificar o que foi dito, vale relembrar dois fatos históricos: em 2007, a 
concentração de poluentes no ar eleva a temperatura do planeta para os níveis mais altos dos últimos 150 mil anos; em 

junho de 1944, as forças aliadas precisaram esperar semanas pelo melhor clima para o desembarque na Normandia, 

decisivo na derrota Nazista; em 1812, o inverno rigorosíssimo aniquila as tropas de Napoleão Bonaparte que haviam 

invadido a Rússia; em 1788, a seca causa a quebra de safras e espalha a fome. O fato contribui, ainda que 

secundariamente, para a Revolução Francesa em 1789, como lenda. 

 
Mundo estranho. Edição 65, julho 2007. p. 48.  

 

Um dos argumentos que sustenta a ideia defendida nesse texto é: 
 

a) mudanças climáticas decidiram guerras. 

b) até o século XX a tecnologia controlava o clima. 

c) mudanças climáticas afetam apenas a Europa. 

d) migrações e climas são fenômenos independentes. 

 

02. 

Uma nova geografia 

 

As fronteiras entre os países sempre foram estabelecidas por guerras ou por tratados diplomáticos. Em tempos atuais, são 

definidas também pelo aquecimento global. Uma nova demarcação entre Itália e França deverá ser aprovada no 

Parlamento italiano no final deste mês. Com o derretimento das geleiras, verificou-se que “nem sempre a linha do cume 

coincide com a montanha que está por baixo”, afirmou o deputado Franco Narducci, autor do projeto de lei. Onde não há 

mais neve a divisão será o topo da rocha. [...] 

Uma comissão de especialistas italianos e suíços verificou recentemente a diminuição das galerias em torno do monte 

Cervino, também chamado de Matterhorn no lado suíço. A linha exata formada pelas montanhas será estabelecida por 
imagens aéreas. O deputado Narducci irá propor a mesma negociação para França e Áustria, diz a CNN. [..] 

Revista da Semana. Ed. 83. São Paulo: Abril, abr. 2009. p. 26. 

 

De acordo com esse texto, o aquecimento global redefine fronteiras entre países da Europa por causa 

a) da linha formada pelas montanhas. 

b) das ações dos políticos dos países. 

c) do derretimento das geleiras. 

d) dos tratados diplomáticos. 

 

 

 



 

 

25/09 Editorial 

Presente sem preço 

 

Quantas vezes você já ouviu que o dinheiro compra tudo menos a felicidade? 

Na hora de buscar presentes de fim de ano, pense nisso e use a criatividade e a participação. Conversávamos sobre i sso 

[...] e surgiram várias ideias interessantes. 

Por exemplo, bombons reembalados por uma criação sua e materiais comprados em papelaria ganharão enorme 
personalidade. Um simples óleo de massagem de menos de R$10,00 pode valer muito mais se vier com a massagem, q ue 

você oferece, assim como um livro para a criança deve vir acompanhado da respectiva leitura. Que tal comprar apenas  um 

baralho, chamar os amigos e dar o conjunto (baralho + amigos) de presente para que quem o receba ganhe horas de 

diversão em boa companhia? Ou compre um DVD e acrescente no embrulho uma pipoca de micro -ondas, que vale a 

combinação de ver o filme junto? Quando você participa, o presente, como diz a propaganda, não tem preço. 

CHARLAB, Sérgio. Seleções Reader´s Digest, Dezembro 2009. p. 5.  

 

01. Nesse texto, qual é a ideia defendida pelo autor? 

a) A criatividade e a participação devem fazer parte do presente. 

b) A propaganda defende que presente tem que ser caro. 

c) O dinheiro compra tudo menos a felicidade. 

d) O livro deve vir acompanhado da respectiva leitura. 

 

02.  

Teatro de absurdos 

 
Os absurdos que provocaram a tragédia acontecida na cidade gaúcha de Santa Maria fizeram parte também das 

repercussões mundiais desse doloroso sinistro, que custou a vida de tantas pessoas, a maioria jovens.   

Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna. Não havia saídas de emergência, a 

única porta era estreita, o material que revestia o teto da boate era extremamente inflamável e a documentação não estava 

em dia.  

Há boates em todo o Brasil com alvarás vencidos. O próprio Corpo de Bombeiros admite que isso pode ocor rer  i n c lus i ve 

em Goiânia, já que a fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou solicitação.  

A legislação é rigorosa, ao exigir o cumprimento de uma série de normas que garantem a segurança dos frequentadores de 

casas noturnas. Mas de nada vale a lei se ela não for fiscalizada e se sua desobediência não for punida. 

Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas a qualquer momento, em favor da economia de 

gastos e maior lucratividade. Essa é a armadilha que se impõe contra a segurança.  

Não se pode tolerar mais que medidas só sejam tomadas depois de tragédias, que deixam um rastro eterno de sofrimento . 

Essa lição dolorosa deixada pela tragédia de Santa Maria poderia ter sido evitada com responsabilidade e fiscalização.  

  
Disponível em http://www.opopular.com.br/editorias/opiniao/editorial-1.145048/teatro-de-absurdos-1.269353, acesso em 29/01/2013.  

 

O principal argumento utilizado para defender a tese apresentada é  

 

a) “Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna.”   

b) “...a fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou solicitação.”   



 

 

c) “...de nada vale a lei se ela não for fiscalizada e se sua desobediência não for punida.”   

d) “Impunes, os infratores se sentirão livres para desrespeitar as normas a qualquer momento.” 

 

 


