
 

SÉRIE: 2ª SÉRIE 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 10/08 A 14/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

 
FILOSOFIA 

2º FEIRA 
(08:00 ÀS 08:30) 

PROF. MACDOWELL 
LEITE 

10/08 

Introdução à ética: 
reflexão sobre os valores 

humanos. 
Atividade Complementar 

 
01.Explique a origem etimológica do termo ética. 

02.Dê uma definição filosófica de ética. 

03.Responder às questões propostas nos slides. 

SOCIOLOGIA 
2ª FEIRA 

(08:30 ÀS 09:00) 
PROF. MACDOWELL 

LEITE 

10/08 

O conceito de trabalho 
nas diferentes sociedades: 

introdução. 
Atividade Complementar. 

 
01.O que é trabalho (enquanto atividade humana)? 

02.O que Thomas Piketty defende no seu livro o capital do século XXI? 

03.Comente sobre a desigualdade de renda no Brasil. 

04.O que é estratificação social? 

05.Exemplifique, com dados, as desigualdades da estratificação social brasileira. 

 

 
GEOGRAFIA 

2ª FEIRA 
(09:10 ÀS 10:10) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

10/08 
Impactos ambientais no 

Brasil 
Atividade Complementar. 

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



 

 
 
Considerando conhecimentos de preservação ambiental, uma medida para minimizar os impactos da situação 
representada pelas figuras é  
 
a) o combate à prática de biopirataria.     
b) a criação de um cinturão agrícola.     
c) a adoção do sistema de terraceamento.     
d) o remanejamento de espécies ameaçadas.    
e) a implantação de corredores ecológicos.     
 
02. (Famema 2020)  Para cumprir os objetivos ratificados pelo Acordo de Paris, o Brasil, entre outras medidas, deve 
 
a) restaurar e reflorestar hectares de florestas.    
b) reduzir o descarte inadequado de resíduos sólidos.    
c) diminuir o uso sustentável de bioenergia.    
d) expandir a capacidade dos centros de reciclagem.     
e) ampliar as fontes energéticas não renováveis.     



 

 
03.  (Ufms 2020)  Leia o texto a seguir. 
 
“Tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento 
socioeconômico com a conservação ambiental, logo este mecanismo de gestão ambiental consiste na delimitação 
de regiões ambientais e atribuição de usos e atividades compatíveis segundo as características (potencialidades e 
restrições) de cada uma delas”. 
 

(Disponível em: https://www.oeco.org.br. Acesso em: 31 out.2019. Adaptado). 
 
O texto presente no enunciado é referente ao:  
 
a) Plano de recuperação de áreas degradadas.    
b) Plano diretor ambiental.    
c) Zoneamento ecológico-econômico.    
d) Plano de desenvolvimento ambiental.    
e) Estudo de impacto ambiental.    
 
04. (Unesp 2020)  As abelhas são responsáveis pela maior parte da polinização em nosso planeta. Mesmo assim, 
estão sendo eliminadas, colocando em risco a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar na Terra. 
Dentre as práticas que acirram o extermínio de abelhas, pode-se citar  
 
a) o terraceamento e o avanço da biotecnologia.     
b) a transgenia e a expansão de plantas silvestres.     
c) a rotação de culturas e a mecanização do campo.     
d) o uso de sementes crioulas e a silvicultura.     
e) a monocultura e o uso de agrotóxicos.     
 
05. (Enem 2019) O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está 
investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e Minas Gerias. 
Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-
se de um problema de escala mundial, presente, inclusive, em países do chamado primeiro mundo, e que traz, 
como consequência, grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. 
 

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

Qual solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna?  



 

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

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

 

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

b) regulamentar o mercado de crédito de carbono, de maneira a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.     
c) garantir o desenvolvimento sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações.     
d) discutir os impactos da sociedade de consumo e da urbanização para o desenvolvimento sustentável.     
e) reduzir, com a produção de biomassa, as emissões de gases derivados da queima de combustíveis fósseis.     

 

FÍSICA 
2ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. DANILO 

GALDINO 

10/08 
Introdução à óptica 

geométrica. 
Atividade Complementar. 

Aula 01 

01. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. 
 
a) Fósforo, Sol, Lua 
b) Lua, Júpiter, Sol 
c) Vela acesa, Sol, Lua 
d) Estrelas, Fósforo aceso, Sol 
e) Estrelas, pilha de lanterna e Sol. 
 
02. (FMABC SP) As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar 

um bebê na cadeirinha no banco de trás – o espelho retrovisor para bebê. Para que os pais possam ver o filho 
sentado na cadeirinha, fixada no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro, o 
espelho deve ser fixado no encosto de cabeça do banco traseiro, defronte ao bebê. Assim, os pais, ao olharem para 



 

o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. O princípio da óptica geométrica 
que permite que isso seja possível é 

 
a) refração luminosa. 
b) dispersão luminosa. 
c) independência dos raios luminosos. 
d) reversibilidade dos raios luminosos. 
 

 
Aula 02 

 
Vídeo sobre eclipse 
https://youtu.be/Ujy6xcuecK4 
 
 

https://youtu.be/Ujy6xcuecK4


 

ARTE 
3ª FEIRA 

(08:00 ÀS 09:00) 
PROF MADSON 

COELHO 

11/08 
Revisão geral. 

Atividade Complementar 

 
01. 
 

 
 
Disponível em: http://lounge.obviousmag.org/pauta_para_o_cha_das_4h/assets_c/2014/11/duchamp-with-bicycle-
wheel-1913-thumb-800x1004-81240.jpg Acesso em: 20 set. 2018. 
 
O artista Marcel Duchamp inaugurou um modo de fazer arte que consiste em introduzir objetos da vida cotidiana 
no campo das artes plásticas. Com essa proposta o artista usa sua obra para 

 
a) unificar os conceitos de arte. 
b) transformar todos os objetos industriais em arte. 
c) perceber somente os objetos como obra de arte. 
d) criticar os princípios que determinam o que é um a obra de arte. 
e) mostrar que somente a arte do século XX tem o caráter o abstrato. 



 

 
02. Segundo o historiador e crítico de Arte Giulio Carlo Argan, um preconceito grave que impede uma boa análise 
da obra de arte é julgar que a obra é uma representação de algo e que bastaria comparar a obra com este algo 
para se saber se a representação é bem sucedida.  

 
A partir desta colocação, o que mais se distancia deste preconceito é: 
a) Uma obra de arte só tem mérito se representar fielmente a natureza.  

b) Uma obra de arte significa uma intenção e pode ser avaliada como boa ou má.  

c) Uma obra de arte é um signo de um único e específico elemento do mundo físico.  

d) Uma obra de arte significa uma ideia, sempre inapreensível e comunicável apenas pela fala.  

e) Uma obra de arte acolhe uma infinidade de significados, em que cada elemento é significativo de si e de outra 

coisa 

 
03. 
 

 

 
 
Disponivel em: http://obviousmag.org/archives/uploads/2012/05/14/05_Number_1A_05.jpg Acesso em: 20 set. 
2018 
 
...Com a tela no chão, Pollock não só se colocava, mas sentia-se dentro do quadro, caminhando sobre ele e 
pintando em redor – em várias obras encontram-se resíduos de sangue de seus pés, cortados acidentalmente. A 



 

sua inserção em sua produção é tamanha que levou Hans Namuth, fotógrafo alemão a filmá-lo e fotografá-lo 
durante  o processo... 
 
Disponível 
em:: http://obviousmag.org/archives/2012/05/pollock_um_homem_no_centro_de_sua_tela.html#ixzz5RgGAY13N  
Acesso em: 20 set. 2018. 
 
Uma das principais marcas desse estilo é a (o) 

 
a) ação performática.  

b) o tamanho da obra. 

c) é a mistura de tintas. 

d) é a pintura expressionista. 

e) o reconhecimento do tema. 

 
04. 

 

 
 
www.pinterest.com- 

http://obviousmag.org/archives/2012/05/pollock_um_homem_no_centro_de_sua_tela.html#ixzz5RgGAY13N


 

 
Historicamente o Cubismo originou-se nas obras de Paul Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas 
da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. 
De acordo com a imagem e as informações acima, sobre o Cubismo:   
 
a) No Cubismo os objetos aparecem abertos, como se estivessem cortados em um plano frontal em relação ao 

observador.   
b) Os artistas cubistas tinham compromisso em representar com fidelidade a aparência real das coisas.   
c) O Cubismo foi dividido em duas tendências: Cubismo real e Cubismo irreal.   
d) Pablo Picasso foi o artista fauvista que ficou mais conhecido mundialmente.    
e) Foi o movimento de maior alcance, pois sua mensagem era rápida e fácil de ser captada  

 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

(09:10 ÀS 10:10) 
PROF. RAPHAEL 

MARQUES 

11/08 
Resolução de Sistema 

Linear. 
Atividade Complementar 

01.Quais são os valores de p e q? 

{
𝑞 − 𝑝 = 4
𝑞 + 𝑝 = 12

 

 
02.Num quintal existem galinhas e coelhos, ao todo são 26 cabeças e 70 patas. Quantas galinhas e coelhos existem 
nesse quintal? 
 
03.Em um escritório de advocacia trabalham apenas dois advogados e uma secretária. Como o Dr. André e o Dr. 
Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretaria Cláudia coloca 1 grampo em cada processo do Dr. 
André e 2 grampos em cada processo do Dr. Carlos, para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabendo-se que , 
ao  todo, são 78 processos nos quais foram usados 110 grampos. Calcule o número de processos do Dr. Carlos. 
 

BIOLOGIA 
3ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. THÁRCIO 
VASCONCELOS 

11/08 
Morfologia vegetal: raiz e 

caule; 
Atividade Complementar. 

 
- Observar as plantas em sua região e indicar os tipos de caule e raízes que apresentam. 
- Pode tirar fotos para visualizar e confirmar os tipos de raízes e caule. 
 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE  
- Observar em casa, na escola, as plantas que são típicas da região e relacionar os tipos de raiz e caule que 
apresentam. 

MATEMÁTICA 
4ª FEIRA 

(8:00 ÀS 9:00) 
PROF. ALEXASANDRO 

KESLLER 

12/08 

Geometria Espacial I-
(Poliedros) 

(Definição e elementos). 
Atividade Complementar. 

 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02. Qual das figuras abaixo não é um poliedro?  
 
a) 

         
 
b) 

FIGURA I FIGURA II FIGURA III 

FIGURA IV FIGURA V 



 

        
 
c) 

     
 
d)      

 
 
e) 



 

  
 
03. Observe as caixas cúbicas empilhadas. 

 
 

a) Quantas já foram colocadas? 
b) Quantas faltam na segunda camada? E na terceira? 
c) Quantas caixas faltam ser colocadas para construir um bloco retangular de 5 camadas?  

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



 

 
 

a) Na figura, há: 
 
• Quantas faces? 
• Quantas arestas? 
• Quantos vértices? 
• Quantos triângulos e quadriláteros? 

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

 

HISTÓRIA 
4ª FEIRA 

( 9:10 ÀS 10:10) 
PROFª. FLÁVIO COELHO 

12/08 
A Era Napoleônica. 

Atividade Complementar 

 
Vídeo do History Channel sobre Napoleão. 
Análise geral sobre os feitos do grande general francês, que viria a ser Imperador e abalar com todas as estruturas 
políticas da Europa no início do século XIX. 
 
Obs.: O vídeo está disponível no You Tube no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eyWCkH1rudg 
 

ESPANHOL 
4ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. LISZT PAIVA 

12/08 
Presente de subjuntivo 

regular. 
Atividade Complementar. 

Responde a la pregunta abajo sobre  un texto de Torquato Neto que vas al leer: 
 
Go Back  
Titãs 

Composição: Sérgio Britto e  
Torquato Neto (Poesia de Pablo Neruda)  
 
Aunque me llames 
Aunque vayamos al cine 

https://www.youtube.com/watch?v=eyWCkH1rudg


 

Aunque reclames 
Aunque ese amor no camine 
Aunque eran planes y hoy yo lo siento 
Si casi nada quedó 
Fue sólo un cuento 
Fue nuestra historia de amor 
Y no te voy a decir si fue lo mejor 
Pues 
Sólo quiero saber lo que puede dar cierto 
No tengo tiempo a perder 
 
01. Tras la lectura del texto es posible afirmar que el autor 
 

a) se encuentra feliz con el fin de una relación amorosa. 
b) No quiere más seguir intentando rescatar un amor. 
c) Se preocupa con lo los otros van a decir. 
a) Tiene prisa en encontrar una nueva relación 
b) Es pesimista con el por venir.  
  
Responde a la pregunta abajo sobre  un texto de Torquato Neto que vas al leer: 
 
Go Back  
Titãs 

Composição: Sérgio Britto e  
Torquato Neto (Poesia de Pablo Neruda)  
 
Aunque me llames 
Aunque vayamos al cine 
Aunque reclames 
Aunque ese amor no camine 
Aunque eran planes y hoy yo lo siento 
Si casi nada quedó 
Fue sólo un cuento 
Fue nuestra historia de amor 
Y no te voy a decir si fue lo mejor 
Pues 
Sólo quiero saber lo que puede dar cierto 



 

No tengo tiempo a perder 
 
02. El uso del subjuntivo en el texto demuestra 
 
a) Negación  
b) Hipótesis  
c) Afirmación  
d) Certidumbre  
e) optimismo 
 
Responde a la pregunta abajo sobre  un texto de Pablo Neruda que vas al leer: 
 
Go Back  
Titãs 

Composição: Sérgio Britto e  
Torquato Neto (Poesia de Pablo Neruda) 
 
Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos 
Ya no se endulzará junto a ti mi dolor 
Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada 
Y hacia donde camines llevarás mi dolor 
Fui tuyo, fuiste mía 
¿Qué más? Juntos hicimos un recuerdo en la ruta donde el amor pasó 
Fui tuyo, fuiste mía. 
Tú serás del que te ame 
Del que corte en tu huerto lo que he sembrado. 
Me voy, Estoy triste. 
Pero siempre estoy triste. 
Vengo desde tus brazos. 
No sé hacia donde voy. 
...Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. 
 
03. El uso del subjuntivo en el texto demuestra que  las acciones 
 
a) Son negativas 
b) Están subordinadas a algo 
c) Expresan probabilidad.  



 

d) Indican duda.  
e) Demuestran optimismo 
 
Responde a la pregunta abajo sobre  un texto de Pablo Neruda que vas al leer: 
 
Go Back  
Titãs 

Composição: Sérgio Britto e  
Torquato Neto (Poesia de Pablo Neruda) 
 
Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos 
Ya no se endulzará junto a ti mi dolor 
Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada 
Y hacia donde camines llevarás mi dolor 
Fui tuyo, fuiste mía 
¿Qué más? Juntos hicimos un recuerdo en la ruta donde el amor pasó 
Fui tuyo, fuiste mía. 
Tú serás del que te ame 
Del que corte en tu huerto lo que he sembrado. 
Me voy, Estoy triste. 
Pero siempre estoy triste. 
Vengo desde tus brazos. 
No sé hacia donde voy. 
...Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. 
 
04. El uso del subjuntivo en el texto demuestra que  las acciones 
 
a) Son negativas 
b) Están subordinadas a algo 
c) Expresan hipótesis.  
d) Indican duda.  
e) Demuestran optimismo 
 
Responde a la pregunta abajo sobre  un texto de Pablo Neruda que vas al leer: 
 
Go Back  
Titãs 



 

Composição: Sérgio Britto e  
Torquato Neto (Poesia de Pablo Neruda) 
 
Aunque me llames 
Aunque vayamos al cine 
Aunque reclames 
Aunque ese amor no ________ 
Aunque eran planes y hoy yo lo siento 
 
05.Marca la forma verbal, en presente de subjuntivo, que completa correctamente el trecho del texto: 
 
a) Camino 
b) Caminas 
c) Camine 
d) Camines 
e) Caminemos  
 

QUÍMICA 
5ª FEIRA 

(8:00 ÀS 9:00) 
PROF. FELIPE ROSAL 

13/08 

Radioatividade 
Radioatividade, 

Importância e efeitos 
Nocivos da Radiação, 

bem como a relação do 
meio ambiente. 

Atividade Complementar. 

01.   Escrever as equações das reações nucleares: 

 
a) rádio (Ra, Z=88, A=223) transmutando-se em radônio (Rn), pela emissão de uma partícula alfa. 
b) chumbo (Pb, Z=82, A=212) transmutando-se em bismuto (Bi) pela emissão de uma partícula alfa.  

  
02.  Assinale a alternativa que indica o isótopo do elemento X  que completa a reação de fusão nuclear: 

   
 92U235 +  0n1    38Sr90  +  X  + 3 0n1  

 
a) 53 I 145    
b) 53 I 143    
c) 51 Sb 145    
d) 54 Xe 144    
e) 54 Xe 143    

  
03. Neptúnio, de símbolo Np, foi o primeiro elemento transurânico preparado em laboratório. Esse elemento foi 

obtido através das reações nucleares: 
 
 92 U 238  +   0 n 1      92 U x 

 



 

92 U x    93 Np 239  +  y 

 
a) Complete as equações. Forneça o valor de x e identifique a partícula y. 
b) O neptúnio-239 tem tempo de meia-vida de 2 dias. Discuta o significado do tempo de meia-vida do Np.  

 

OFICINA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5ª FEIRA 
(9:10 ÀS 09:40) 

PROFª. FLÁVIA LEDA 

13/08 
Resenha. 

Atividade Complementar. 

Para produzir uma boa resenha, é muito importante: 
 
 Ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. De preferência, faça duas ou três leituras prévias. 
 Fazer anotações no texto original durante os processos de leitura. 
 Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. Dos resumos, costumam-

se excluir exemplos ou repetições de conceitos. 
 Construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzida – descritiva ou opinativa – e acrescentar 

tais apontamentos junto aos resumos já produzidos. 
 Revisar o texto final da resenha, verificando se, de fato, todas as informações importantes foram resumidas, e 

se os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas. 
 
Proposta de produção de resenha crítica 
 
Escreva uma RESENHA, de até 25 linhas, sobre ALGUM FILME QUE VOCÊ JÁ ASSISTIU e achou interessante. 

Se puder, assista-o novamente prestando atenção na história, nos personagens, cenário, costumes, efeitos 
espaciais, tempo, etc. 

 
Siga as seguintes orientações: 
 
01.  Na introdução apresente o filme (título, ano, diretor, gênero: ação, comédia, drama, etc.). Em seguida faça um 

resumo da história, apresentando os personagens, o problema, o desfecho etc. 
 
02.  Dê sua opinião a respeito do que você observou no filme, citando: 
 

 Pontos positivos e negativos; 

 Destaques; 

 Momentos mais interessantes; 

 Atuação dos atores; 

 Características do cenário, do figurino etc.; 

 
03. Cite alguma curiosidade a respeito do filme ou dos seus bastidores que você tenha descoberto na sua pesquisa. 



 

 
4.  Na conclusão, retome e reforce sua opinião. 
 

 Dê um título a sua resenha. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
REDAÇÃO 
5ª FEIRA 

(9:40 ÀS 10:10) 
PROFª. PATRÍCIA LIMA 

13/08 

Critérios de avaliação da 
Redação no Enem : 

Competência II – parte 01 
(Tese e Repertório 

SocioculturalPprodutivo ). 
Atividade Complementar. 

 
01.Para cada proposta de redação para elaboração de texto dissertativo-argumentativo, redija uma tese: 

 
a) A persistência de epidemias na atual sociedade brasileira. 
b) Entraves para a vacinação do povo brasileiro. 
c) Dificuldades para o hábito alimentar saudável do povo brasileiro. 
d) Desafios para combater a evasão escolar no Brasil. 
e) Combate ao consumo de cigarro entre os jovens brasileiros. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
LITERATURA  

5ª FEIRA 
(10:20 ÀS 10:50) 

PROF. LUIZ ROMERO 

13/08 

Introdução aos estudos do 
período da Literatura 

Brasileira conhecido por 
Pré-Modernismo. 

Atividade Complementar. 

 
“O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. 
     A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o 
desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. 
    É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. 
O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros 
desarticulados”. 
                                       
                     (CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Martin Claret, 2016, p.133) 

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

um determinado tipo social brasileiro: 
 
a) o índio. 
b) o mestiço. 
c) o negro. 
d) o branco. 
e) o amarelo. 
 
02. O sertanejo encontrou em Euclides da Cunha a sua melhor definição de imagem: Hércules-Quasímodo. Qual 
a mais adequada alternativa para essa compreensão? 
 



 

a) síntese e contraste na descrição do sertanejo. 
b) o sertanejo resume em si a atitude bestial e idiota. 
c) o sertanejo resume em si qualidades de superação da fome. 
d) o autor manifesta a ideia de desprezo pelo sertanejo. 
e) é uma imagem somente de distorção e de grotesco. 
 
03. A imagem Hércules-Quasímodo conduz o leitor para uma obra de muito sucesso, e para outra área do 
conhecimento: 

 
a) Literatura e Geografia. 
b) Geografia e História. 
c) Literatura e Mitologia. 
d) Mitologia e Política. 
e) Política e Literatura. 

 
04. O contraste sertão x litoral é fundamental no livro e demonstra clara intenção de: 

 
a) encobrir um Brasil desconhecido que existia no litoral. 
b) revelar um Brasil esquisito, estranho e atrasado dominado pelos mestiços. 
c) “descobrir” o Brasil desconhecido que existia no interior do país. 
d) revelar o Brasil do litoral porque o Brasil do interior todos conheciam. 
e) dizer que não há diferenças no Brasil. O país é um só. 

 
05. Depreende-se da obra Os Sertões: 
 
a) Canudos: miséria, fanatismo e violência. 
b) Canudos: catolicismo, protestantismo. 
c) Antônio Conselheiro: padre banido pela Igreja. 
d) Canudos: protestantismo e republicanismo. 
e) Antônio Conselheiro: beato consagrado pela Igreja. 

 
06. Nas duas primeiras décadas de nosso século XX, as obras de Euclides da Cunha e de Lima Barreto, tão 
diferentes entre si, têm como elemento comum 
a) a intenção de retratar o Brasil de modo otimista e idealizante. 
b) a adoção da linguagem coloquial das camadas populares do sertão. 
c) a expressão de aspectos até então negligenciados da realidade brasileira. 
d) a prática de um experimentalismo linguístico radical. 



 

e) o estilo conservador do antigo regionalismo romântico. 
 

07. Dentre os famosos escritores do Pré-Modernismo, ele se destaca em atitudes de revolta contra o preconceito 
de cor de que foi vítima, a discriminação social do negro e do mulato. Essa abordagem está presente nos 
escritos de 

 
a) Euclides da Cunha. 
b) Augusto dos Anjos. 
c) Lima Barreto. 
d) Monteiro Lobato. 
e) Da Costa e Silva. 
 

 

OFICINA DE 
MATEMÁTICA 

5ª FEIRA 
(10:50 ÀS 11:20) 

PROF. ALEXSANDRO 
KESLLER 

13/08 

Matemática Financeira 
(Porcentagens e 

aplicações). 
Atividade Complementar. 

01. Associe cada uma das frases abaixo com a letra que indica a porcentagem correspondente a ela. 
 

 
 

I. 7 em cada 10 alunos estudam Matemática todos os dias. 
II. 3 em cada 8 torcedores paulistas são corintianos. 
III. 32 em cada 50 pessoas entrevistadas assistem a novelas. 
IV. 17 em cada 20 alunos têm máquina de calcular. 
 
02. Uma família tem rendimento mensal de R$ 1.400,00 e gasta: 
 
a) 25% em alimentos 
b) 14% em aluguel 
c) 17% em transporte 
d) 8% em saúde 



 

e) 5% em roupas 
f) 10% em outros itens 
 
03. Quanto essa família gasta em cada um dos itens? 
 

INGLÊS 
6ª FEIRA 

(08:00 ÀS 9:00) 
PROF. LAWDO NATELL 

14/08 

Texto e Vocabulário 
Prático - Estudo dos 

cognatos/ falsos cognatos. 
Atividade Complementar. 

ATIVIDADE 01 

 
Falsos cognatos, também chamados de falsos amigos ou falsos conhecidos, são palavras normalmente derivadas 
do latim que aparecem em diferentes idiomas com ortografia semelhante e que têm portanto a mesma origem, mas 
que, ao longo dos tempos, acabaram adquirindo significados diferentes.SOURCE:Internet 
De acordo com a definição extraída de um sitio da internet, verifique a tradução correta para as palavras que 
seguem a definição. 
 
01. 
 

  



 

E como seria “atualmente” em inglês? 
 
02. 

 
 

 
 
03. 

 

 
 
ATIVIDADE 02 

 
MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA. 



 

 
01. (IFGO-Adaptada) About the sentence “help build more facilities adapted for disabled people”, É corretto afirmar, 

de acordo com o estudo dos falsos cognatas: 
a) the words “help” and “facilities” are false cognates. 
b) the prefix “di-” in the word “disabled” expresses the idea of two. 
c) the word “adapted” is a cognate. 
d) the word “disabled” refers to “facilities”. 
e) the word “build” is the subject of the sentence. 
 
02. (PUC) O velhinho navegador e o buscador da Internet 
Perto dos 50 anos, Ramiro não suspeitava que um dia iria se render ao computador. Corria o ano de 1989 e ele 
jurava que nenhuma novidade substituiria sua velha Olivetti. Mas veio o inevitável: ele acabou descobrindo o Word, 
o e-mail, a internet... e adeus, máquina de escrever. 
 
Mas sua grande descoberta foi mesmo o buscador. (...) 
(Valdomiro Carrão, inédito) 
 
"ele acabou descobrindo o Word", corresponde, em inglês, a: 
 
a) he finished discovering Word. 
b) he ended to discover Word. 
c) he eventually found out Word. 
d) he eventually discovered Word. 
e) he finished to find out Word. 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6ª FEIRA 

(9:10 ÀS 10:10) 
PROFª. LAURYANNA 

SILVA 

14/08 

Atletismo e atletas de 
destaque no Brasil 

Esportes de destaque no 
Piauí. 

Atividade Complementar. 

01. Quais as provas oficiais de lançamentos do atletismo? 
02. Qual a diferença do lançamento e arremesso no atletismo? 
03. Leia as afirmativas a seguir e coloque V se alternativa for verdadeira e F se falsa. 
I. No atletismo, dentre as provas de arremesso e lançamentos, existem os seguintes tipos: lançamento de peso 

e lançamento de martelo, apenas.  
II. Nenhuma criança tem o direito à igualdade de condições para o acesso à escola. 
III. Nas provas do Atletismo, as bolas utilizadas nas provas feminino e masculino são do mesmo tamanho e peso. 
IV. O atletismo adaptado é regulamentado pelo International Paralympic Committee (IPC) e coordenado pelo 

comitê técnico esportivo do IPC Athletics. Além de ser a modalidade paralímpica com maior número de 
praticantes, destina-se aos paratletas com quaisquer tipos de deficiências – física, visual, cognitiva. 



 

 

SÉRIE: 2ª SÉRIE 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 17/08 A 21/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

FILOSOFIA 
2º FEIRA 

(08:00 ÀS 08:30) 
PROF. MACDOWELL 

LEITE 

17/08 Ética antiga 

01. Explique a diferença entre ética e moral. 

 
02. Por que o homem grego não tinha na religião o elemento norteador da sua vida moral ou ética? 

 

03. Qual o escopo, o objetivo da ética grega? 

 

SOCIOLOGIA 
2ª FEIRA 

(08:30 ÀS 09:00) 
PROF. MACDOWELL 

LEITE 

17/08 

Desigualdades sociais: 
estamentos, castas, 
classes sociais. 
 

01. Diante das disparidades sociais o que acontece com as classes sociais diante de graves crises econômicas? 
 
02. Dê exemplos da enorme desigualdade de rendas no brasil, segundo a oxfam. 
 
03. Explique a diferença entre a sociologia e o direito na abordagem das desigualdades sociais. 

LÍNGUA PORTUGUESA-
GRAMÁTICA 

6ª FEIRA 
(10:20 ÀS 11:20) 

PROF. FERNANDO 
SANTOS 

14/08 
Colocação pronominal. 

Atividade Complementar. 

01. Encontra-se em evidência o poema de Oswald de Andrade. Sua tarefa consistirá em analisá-lo e responder ao 
que se pede: 
 
Pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
01. Em se tratando da gramática normativa em relação à colocação pronominal, qual foi a intenção do autor diante 
de sua criação? 

 
02. Observando o padrão culto do idioma, analise o último verso quanto ao emprego do pronome oblíquo átono 
ME. 



 

 

GEOGRAFIA 
2ª FEIRA 

(09:10 ÀS 10:10) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

17/08 
Complexos 
geoeconômicos do Brasil; 

 

01. A respeito da Região Centro-Oeste do Brasil, assinale o que for correto. 
a) A Região Centro-Oeste é composta pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também pelo Distrito 

Federal. 
b) O Distrito Federal situa-se no estado de Goiás, que é o menos populoso da Região Centro-Oeste. 
c) A Região Centro-Oeste tem o maior rebanho bovino do país e se destaca na agroindústria e no cultivo de algodão 

e soja. 
d) O Distrito Federal, que é composto por Brasília e várias cidades de Goiás , tem no setor de serviços o destaque 

da sua força de trabalho, da qual a maior parte é centrada na administração pública. 
e) Na Região Centro-Oeste situam-se quatro grandes chapadas: a Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos 

Guimarães, a Chapada Diamantina e a Chapada do Araripe. 
 
02. O Centro-Oeste brasileiro tem registrado, segundo vários estudos, elevada produtividade e rentabilidade nas 
lavouras agrícolas. Para entender tal dinâmica, os estudos sobre a sojicultora são exemplares, já que esse cultivo 
é implementado em alguns estados da região, como em Mato Grosso, com base na intensa utilização de insumos 
como fertilizantes e agrotóxicos, e de máquinas e implementos modernos. 
 
Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta corretamente os impactos socioeconômicos e ambientais 
da expansão da sojicultura no Centro-Oeste. 
a) Valorização das terras, utilização intensiva de mão de obra migrante nordestina e desconcentração fundiária. 

b) Aumento da utilização da mão de obra barata do migrante nordestino e preservação do meio físico-biótico. 

c) Ampliação de novas dinâmicas socioeconômicas em todas as cidades regionais, a partir da diversificação das 

atividades geradas pela agricultura moderna. 

d) Alteração no meio físico-biótico, forte presença de agroindústrias e predominância de pequenas e médias 

propriedades. 

e) Valorização das terras favoráveis à mecanização, alterações no meio físico-biótico e (re) concentração fundiária. 

 
03- Observe o mapa: 
 



 

 
 
Temos a representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode perceber, com a leitura do mapa, 
é: 
 
a) a dinâmica homogênea da industrialização brasileira. 
b) o peso que a Zona Franca de Manaus possui graças ao fato de ela, sozinha, ser equivalente a toda produção 
industrial do centro-sul do país. 
c) a herança histórica da concentração industrial ocorrida na região Sudeste do país. 
d) o elevado processo de devastação de áreas naturais para a construção de zonas industriais. 
e) que o Rio Grande do Sul é a Unidade Federativa mais industrializada do país. 
 
04. Em relação ao povoamento e à ocupação da terra na região Sul do Brasil, podemos afirmar: 



 

 
a) A região da encosta do Rio Grande do Sul, coberta por matas, foi ocupada por imigrantes alemães e italianos, 

estabelecidos em pequenas e médias propriedades policultoras. 
b) A campanha foi ocupada já no século XX pelos descendentes dos imigrantes alemães e italianos, que se 

dedicaram à pecuária extensiva em grandes propriedades. 
c) O norte do Paraná teve seu povoamento iniciado no século XIX por imigrantes oriundos do Nordeste para 

trabalharem nas grandes propriedades agrícolas dedicadas ao plantio da soja. 
d) O oeste de Santa Catarina é uma área de ocupação antiga, feita por luso-brasileiros, em áreas de floresta 

tropical, que se dedicaram ao cultivo do café em grandes propriedades. 
e) O planalto Paranaense foi ocupado, no século passado, por imigrantes japoneses, que se dedicaram à 

agricultura em grandes propriedades, cultivando principalmente cana-de- açúcar. 
 
05. Supondo que um passageiro saia às 6h da manhã de Fernando de Noronha (PE) com destino a Campo Grande 
(MS) para uma reunião e sabendo-se que a viagem teve duração de 6 horas e 30 minutos, assinale a alternativa 
que apresenta, corretamente, o horário local em que o passageiro deve chegar a Campo Grande (MS). 
 
a) 05h30min 
b) 09h30min 
c) 10h30min 
d) 11h30min 
e) 13h30min 

 



 

FÍSICA 
2ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. DANILO GALDINO 

17/08 
Introdução à óptica 

geométrica. 

01. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. 

a) Fósforo, Sol, Lua 
b) Lua, Júpiter, Sol 
c) Vela acesa, Sol, Lua 
d) Estrelas, Fósforo aceso, Sol 
e) Estrelas, pilha de lanterna e Sol. 
 
02. (FMABC SP) As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar 

um bebê na cadeirinha no banco de trás – o espelho retrovisor para bebê. Para que os pais possam ver o filho 
sentado na cadeirinha, fixada no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro, o 
espelho deve ser fixado no encosto de cabeça do banco traseiro, defronte ao bebê. Assim, os pais, ao olharem 
para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. O princípio da óptica 
geométrica que permite que isso seja possível é 



 

 
 

a) refração luminosa. 
b) dispersão luminosa. 
c) independência dos raios luminosos. 
d) reversibilidade dos raios luminosos. 
 

ARTE 
3ª FEIRA 

(08:00 ÀS 09:00) 
PROF MADSON COELHO 

18/08 
Revisão geral. 

Atividade Complementar 

 



 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

(09:10 ÀS 10:10) 
PROF. RAPHAEL 

MARQUES 

18/08 
Princípio Fundamental da 

Contagem 

01. De quantas maneiras 6 pessoas podem sentar-se num banco de 6 lugares de modo que duas delas fiquem 

sempre juntas, em qualquer ordem? 

 
02. Um casal e seus quatro filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar 

entre os pais, de quantos modos distintos os seis podem posar para tirar a foto? 

 

03. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de Geometria, 2 de Álgebra e 3 de Análise. O número de maneiras 

pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto 

permaneçam juntos, é: 

 
a) 288 
b) 296 
c) 864 
d) 1728 
e) 2130 

 

BIOLOGIA 
3ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. THÁRCIO 
VASCONCELOS 

18/08 Morfologia da folha e flor 

Instruções: Pode tirar fotos para visualizar e confirmar os tipos de folhas e flores. 
01. Observar em casa, na escola, as plantas que são típicas da região e relacionar os tipos de folhas e flores que 

apresentam. 
02. Observar as plantas em sua região e indicar os tipos de folhas e flores que apresentam. 

MATEMÁTICA 
4ª FEIRA 

(8:00 ÀS 9:00) 
PROF. ALEXASANDRO 

KESLLER 

19/08 
Geometria Espacial I-

Poliedros 

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

 
 



 

O número de vértices deste poliedro é: 

 
a) 12  
b) 14  
c) 16  
d) 20  
e) 22 

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

embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. 
 

 
 

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

 
a) 10    
b) 12    
c) 14    
d) 15    
e) 16    
 
03. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal 
em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 



 

20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos 
polígonos correspondentes às faces. 
Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces utilizadas 
na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a  
 
a) 10    
b) 12    
c) 25    
d) 42    
e) 50    

 

HISTÓRIA 
4ª FEIRA 

( 9:10 ÀS 10:10) 
PROFª. FLÁVIO COELHO 

19/08 
A Família Real portuguesa 
no Brasil; 

 

01. Explique o que era o Bloqueio Continental. 

 

02. Exponha duas ações tomadas por Dom João VI assim que chegou a terras brasileiras. 

 

03. Leia texto a seguir e responda: 

 “... quando o príncipe regente português, D. João, chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um 

grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal era a própria encarnação do rei (...) que aqui desembarcava. 

D. João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio 

dos Vice-Reis”. (Lilia Schwarcz. As Barbas do Imperador.) 

O que significou, resumidamente, a chegada de D. João VI ao Rio de Janeiro? 

 

04. (UNICAMP 2009) Sobre a transferência da Corte de D. João VI para o Brasil, o historiador Kenneth Maxwell 

afirma: Novas instituições foram criadas pela coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, 

que, assim, assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada 

no sentido administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, em 1817. Mas, no final, o 

poder central foi mantido. (Adaptado de Kenneth Maxwell, “Para Maxwell, país não permite leituras convencionais”. 

Entrevista concedida a Marcos Strecker. Folha de São Paulo, 25/11/2007, Mais, p. 5.) 



 

Segundo o texto, QUAIS as mudanças suscitadas pela transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro 

em 1808? 

 

05. (PUC-RJ) "O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. 

Traçarei uma breve descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. [...] O comércio 

[...] progrediu muito depois que a cidade tornou-se residência real [...] Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio 

de Janeiro, uma novidade, que tenho certeza, será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade 

vem passando por transformações e recebendo melhorias. 

Conde Thomas O Neill, 1809. Apud Jean Marcel Carvalho França. "Outras visões do Rio de Janeiro Colonial - 

Antologia de Textos". Rio de Janeiro, José Olympio, 2000. Pp: 310-320. 

 

A descrição do inglês Thomas O Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da Corte 

portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808. 

 

Explique por que, a partir da abertura dos portos (1808), ocorreu a preponderância dos ingleses nas transações 

comerciais com o Brasil. 

ESPANHOL 
4ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. LISZT PAIVA 

19/08 
Presente de subjuntivo 
irregular; 

01. (CEV) “Ojalá Juliana ______________ (poder) ir contigo al cine para que no vayas sólo.” La forma en paréntesis 
para poner en el Presente de Subjuntivo queda. 
a) puedan 
b) puede 
c) pueda 
d) pueden 
e) puedas 
 
02. “Tal vez los políticos ______________ (tener) una noción del que está ocurriendo en nuestro país.” Sabiendo 
que el verbo tener es un verbo irregular ¿Cómo queda la conjugación de estos verbos en el Presente de Subjuntivo? 
a) tena 
b) tiengo 
c) tengan 



 

d) tenga 
e) tengo 
 
03. (CEV) “Mario anda muy contento y por eso, no se queja más por lo de su ex novia: a lo mejor está saliendo 
con otra chica”. Maque la alternativa que contenga una idea que corresponda a la idea destacada. 

a) afortunadamente está saliendo con otra chica. 
b) espero que esté saliendo con otra chica. 
c) quizás esté saliendo con otra chica. 
d) seguro está saliendo con otra chica. 
e) No esté saliendo con otra chica. 
 
04. (CEV) “No entiendo por qué Flavio y Luis todavía no llegaron. ¿Qué le habrá pasado con ellos hasta 
ahora?” De acuerdo con la situación expuesta en la oración arriba cuál respuesta adecuada para esta situación. 

a) A lo mejor tiene problemas con el coche. 
b) Espero que sólo tiene problemas con el coche. 
c) Creo que haya tenido problemas con el coche. 
d) Tal vez tenga problemas con el coche. 
e) Voy a viajar con ellos y no sé cuándo. 
 
05. (CEV) “____________ María ya sepa el resultado de los exámenes. Espero que ella tenga sido aprobada.” El 
conectivo que tiene la utilización para indicar una idea de deseo es. 
a) Quizá 
b) Tal vez 
c) para que 
d) no 
e) Ojalá. 
 

QUÍMICA 
5ª FEIRA 

(8:00 ÀS 9:00) 
PROF. FELIPE ROSAL 

20/08 

Radioatividade: 
Importância, Efeitos 
Nocivos da Radiação, bem 
como a relação do meio 
ambiente; 

01. Escrever as equações das reações nucleares: 

a) rádio (Ra, Z=88, A=223) transmutando-se em radônio (Rn), pela emissão de uma partícula alfa. 

b) chumbo (Pb, Z=82, A=212) transmutando-se em bismuto (Bi) pela emissão de uma partícula alfa.  

  
02. Assinale a alternativa que indica o isótopo do elemento X  que completa a reação de fusão nuclear: 

   

 92U235 +  0n1    38Sr90  +  X  + 3 0n1  

a) 53 I 145    
b) 53 I 143    



 

c) 51 Sb 145    
d) 54 Xe 144    
e) 54 Xe 143    
  
03. Em 1902, Rutherford e Soddy descobriram a ocorrência da transmutação radioativa investigando o processo 

espontâneo: 

 

 88 Ra 226    86 Rn 222  +  x 

 

A partícula X corresponde a um:  

a) núcleo de hélio.    
b) átomo de hidrogênio.    
c) próton.    
d) nêutron.    
e) elétron.    

 

OFICINA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5ª FEIRA 
(9:10 ÀS 09:40) 

PROFª. FLÁVIA LEDA 

20/08 
Resenha. 

Atividade Complementar. 

Leia a resenha crítica para responder as questões de 1 a 3. 
 
Resenha Crítica: Sempre ao seu lado 

 
Andressa da Silva Nascimento, 8° ano 
 F. Maurício Araújo 
 

O filme americano do diretor Lasse Hallstrom conta uma história baseada em fatos verídicos vividos por 
um cachorro japonês da raça akita. O diretor Lasse lançou 6 filmes, mas o que lhe proporcionou um lucro 
significativo foi o “Sempre ao Seu Lado”. 
           O conflito começa quando Parker encontra um cãozinho abandonado numa estação de trem e durante muito 
tempo, ele tenta encontrar seu verdadeiro dono. Mas seus esforços foram inúteis e ele acaba decidindo ficar com 
o animal.                 

A mulher do professor Parker não aceitava o Hachiko em sua casa, por causa de outro cachorro que havia 
morrido, mas Parker acaba convencendo-a, argumentando que o cão traria um pouco de alegria para sua casa, 
além disso, a mulher acaba concordando que o cachorro fique porque ela percebe que seu esposo já estava muito 
apegado ao animal. 

O tempo vai passando e o filme mostra uma intensa amizade entre o cão e o seu dono. Durante vários 
dias, Hachiko acompanha Parker até uma estação de trem onde seu dono vai para o trabalho. O filme é uma história 



 

muito comovente que deixa o telespectador envolvido desde o início do enredo. Ele tenta mostrar que até um 
cachorro pode se tornar o verdadeiro amigo do homem, basta existir um relacionamento de afeto e lealdade. 

Para a tristeza do telespectador, quase no final do filme, Parker morre em seu trabalho enquanto dá aulas 
de balé. Uma morte muito silenciosa. Hachiko, seu cão fiel, o aguarda durante muito tempo. A esperança alimentava 
o cão em reencontrar seu dono, mas todo seu esforço era em vão. Hachiko ainda tem um sonho muito 
impressionante com seu dono e ele ainda acredita que ele vai voltar. 
       A cena que arranca lágrimas de muita gente é quando mesmo depois de anos, já velho, Hachiko ainda é visto 
pelas pessoas no mesmo horário na estação de trem, observando cada passageiro desembarcando, ainda na 
esperança de reencontrar Parker. 
      O verdadeiro Hachiko nasceu em Odacom em 1923, no Japão, e o seu verdadeiro dono, o Dr. Eisaburo Ueno, 
professor de universidade, morreu em 1925.  Nos anos seguintes, o cão voltou à estação de trem para aguardar o 
seu dono. Hachiko morreu no mês de março em 1935. Atualmente, existe uma estátua dele na estação de trem 
Shibuya. 
        O filme é maravilhoso e recomendo para toda família, pois além de pertencer a uma classificação livre, ele 
mostra uma linda história de amor e fidelidade com brilhantes atuações e fortes emoções.  
 

Nascimento, A. 
01. A finalidade do texto é 

 
a) apresentar uma história de fidelidade de um cão e a bravura do seu dono. 
b) apresentar um resumo e um ponto de vista sobre uma obra cultural. 
c) criticar determinadas atitudes humanas com seus animais de estimação. 
d) noticiar um filme que em breve será lançado no cinema. 
e) analisar a relação entre homens e animais. 
 
02. Segundo o texto, 

 
a) a história é baseada em fatos verídicos, onde um cão proporcionou lucros ao diretor do filme. 
b) o conflito tem início quando a mulher do professor Parker decide aceitar o animal. 
c) Parker encontra o um cão abandonado numa estação de trem e logo decide adotá-lo. 
d) a frustração de Parker contribuiu para adotar o Hachiko. 
e) a raça de Hachiko é muito dócil e de fácil sociabilidade. 
 
03. No trecho: “O diretor Lasse lançou 6 filmes, mas o que lhe proporcionou um lucro significativo foi o “Sempre ao 

Seu Lado”.”, a palavra grifada introduz uma ideia de 
 
a) alternância. 



 

b) oposição. 
c) adição. 
d) conclusão. 
e) conformidade. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
REDAÇÃO 
5ª FEIRA 

(9:40 ÀS 10:10) 
PROFª. PATRÍCIA LIMA 

20/08 
Texto Dissertativo-

Argumentativo 

01. Analise os parágrafos de introdução de texto dissertativo-argumentativo abaixo e destaque a TESE : 
a) Que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental”. Do trecho do poema “Receita de Mulher”, de Vinícius 

de Moraes, pode-se inferir que evidencia a imposição de uma ditadura da beleza na sociedade brasileira. Isso 
ocorre devido a muitos fatores, entre eles, o sistema capitalista vigente no país que impõe, por meio da mídia, 
um padrão estético a ser seguido pelos brasileiros. 

b) O premiado filme Tropa de Elite tornou –se, muito além da ficção, um retrato do estado de violência no qual o 
Brasil está inserido. Fora das telas, são inúmeros os casos de morte violenta, assaltos, agressões de todos os 
tipos que a população enfrenta cotidianamente. Esse contexto, muitas vezes, leva a ação individual de 
justiçamento por parte de muitos brasileiro, fato que alimenta ainda mais a gravidade do problema. Isso ocorre 
devido, principalmente, à falha segurança pública ofertada aliada à ausência de interesse do poder público.   

c) O documentário “Meninas”, dirigido por Sandra Werneck, retrata a vida de adolescentes grávidas no ambiente 
periférico do Rio de Janeiro em 2004. Mais de uma década depois, a realidade das garotas do filme é a mesma 
de muitas outras no pais. Nesse sentido, o crescente número de mães muito jovens traz consequências 
econômicas e sociais que precisam ser revistas. Essa problemática é potencializada, principalmente, pela baixa 
qualidade educacional no âmbito da educação sexual e das falhas políticas públicas existentes. 

d) “Pane no sistema alguém me desconfigurou”. O trecho da música Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, 
evidencia uma crítica aos impactos negativos desencadeados pelos avanços tecnológicos às diversas relações 
humanas. Nesse contexto, na sociedade brasileira, é possível perceber um movimento de afastamento entre 
os indivíduos que procuram companhias virtuais em detrimento das reais. Tal problemática ocorre devido, 
principalmente, ao mau uso da tecnologia aliado a uma formação crítica deficiente.  

e) Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pensamento machista 
consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista, de maneira mais intensa na transição entre a Idade 
Moderna e a Contemporânea, como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década 
de 1930, com a chegada da Era Vargas. Com isso, surge a problemática da violência de gênero dessa lógica 
excludente que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela 
lenta mudança de mentalidade social. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
LITERATURA  

5ª FEIRA 
(10:20 ÀS 10:50) 

PROF. LUIZ ROMERO 

20/08 

Euclides da Cunha e seu 
monumental livro Os 
Sertões (1902); 

Atividade Complementar. 

01. Recomendação para o aluno assistir ao filme “Canudos” e produzir uma resenha crítica sobre o contexto 

histórico do final do século XIX. 

02. O aluno deve interagir com os professores de História e de Sociologia sobre esse momento trágico da vida 

brasileira. 



 

03. Comentar com o professor de Literatura porque a obra é estudada como obra de Literatura. 

04. Na abertura da obra, Euclides da Cunha diz: “Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. 

E foi, na significação integral da palavra um crime. 
Denunciemo-lo”. 

OFICINA DE MATEMÁTICA 
5ª FEIRA 

(10:50 ÀS 11:20) 
PROF. ALEXSANDRO 

KESLLER 

20/08 

Matemática Financeira 
(Porcentagens e 

aplicações). 
Atividade Complementar. 

01. Utilize o dispositivo prático e calcule o valor das porcentagens abaixo: 
a) 25% de 200 

b) 15% de 150 

c) 50% de 1200 

d) 38% de 389 

e) 12% de 275 

f) 11,5% de 250 

g) 75% de 345 

h) 124% de 450 

 
02. Nilson decidiu compra um sítio e vai dar como entrada 25% do preço total, que corresponde a     R$ 

28.000,00. Qual é o preço do sítio? 
 
03. Ricardo comprou um terreno e, por ter pagado à vista, ganhou 15% de desconto, fazendo uma economia 

de R$ 2.250,00. Determine o preço do terreno. 

INGLÊS 
6ª FEIRA 

(08:00 ÀS 9:00) 
PROF. LAWDO NATELL 

21/08 

Texto e Vocabulário 
Prático - Estudo dos 

cognatos/ falsos cognatos. 
Atividade Complementar. 

INSTRUÇÕES:       
 

 São duas atividades  

 Conteúdo: voices of the verb (vozes do verbo: ativa, passiva e reflexiva)  

 A atividade consiste no reconhecimento estrutural de cada voz verbal. 

 Cada atividade consta com 02 questões gabaritadas 
 

Atividade 1 
 

Na gramática , a voz de um verbo descreve a relação entre a ação (ou estado) que o verbo expressa e os 
participantes identificados por seus argumentos (sujeito, objeto, etc.). Quando o sujeito é o agente ou executor da 
ação, o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito é o paciente, alvo ou sujeito da ação, diz-se que o verbo está na 
voz passiva. A voz às vezes é chamada de diátese. SOURCE:INTERNET 



 

 
Por exemplo, na frase: 
 
The cat ate the mouse. 
 
O gato comeu o rato. 
 
o verbo "ate" está na voz ativa. No entanto, na frase: 
 
The mouse was eaten by the cat. 
 
O rato foi comido pelo gato. 
 
a frase verbal "foi comido" é passiva.. 
 
De acordo com a definição extraída de um sitio da internet, Identifique a voz verbal em: ativa, reflexiva ou passiva. 
 
01. 
 



 

 
 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
02. 
 
 

 



 

 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 2 
 
Responda o que se pede: 
 

 
 
01. Que voz verbal está presente na segunda parte da sentença? 
 



 

___________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 

 

 

 
 
02. Passe a sentença da imagem do primeiro quadro, voz do garfield, para a voz passiva (Passive Voice) 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6ª FEIRA 

(9:10 ÀS 10:10) 
PROFª. LAURYANNA 

SILVA 

21/08 Jogos Paralímpicos. 

01. Qual desses esportes não é Paralímpico?  
a) judô 
b) remo 
c) vôlei 
d) atletismo 
e) tênis de mesa 
 
02. Nos Estados Unidos surgiram as primeiras competições de esporte adaptado, por iniciativa da PVA (Paralyzed 

Veterans of América). Quais esportes foram iniciados? 
a) a)Futebol, Atletismo e Triatlo 
b) b)Atletismo e Tiro com arco 
c) c)Levantamento de peso, Basquete em cadeiras de rodas e Natação 

)Natação e Tiro com arco 



 

d) Basquete em Cadeiras de Rodas, Atletismo e Natação 
 
03. Na sua opinião qual o papel do esporte na vida das pessoas com deficiência? 
 

LÍNGUA PORTUGUESA-
GRAMÁTICA 

6ª FEIRA 
(10:20 ÀS 11:20) 

PROF. FERNANDO 
SANTOS 

21/08 Colocação pronominal  

01. Observe a colocação dos pronomes oblíquos átonos e assinale com “C “o que estiver correto e com “I” os 
incorretos: 
 
a) (    ) O presente é a bigorna onde se forja o futuro.  
b) (    ) Nossa vocação molda-se às necessidades. 
c) (    ) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia. 
d) (    ) Macacos me mordam! 
e) (    ) Caro amigo, muito agradeço-lhe o favor. 

 

 
 

SÉRIE: 2ª SÉRIE 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 24/08 A 28/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

FILOSOFIA 
2º FEIRA 

(08:00 ÀS 08:30) 
PROF. MACDOWELL 

LEITE 

24/08 
Ética antiga: Sócrates I. 
 

01. Por que a ética grega tem uma estrutura dual? 
 

02. O que significa dizer que o homem antigo buscava na ética uma estética da existência (foucault)? 

SOCIOLOGIA 
2ª FEIRA 

(08:30 ÀS 09:00) 
PROF. MACDOWELL 

LEITE 

24/08 
Os modos de produção: 
tribal. 

01. O que é estratificação social? 
02. De que forma, para Max Weber, os grupos se diferenciam socialmente? 
03. Explique os principais tipos de estratificação. 

GEOGRAFIA 
2ª FEIRA 

(09:10 ÀS 10:10) 
24/08 Complexos Regionais II 

 
01. Observe o mapa de divisão regional do Brasil e, em seguida, assinale a proposição correta: 



 

PROF. ADRIANO 
RAMALHO 

 
 

a) O número 5 assinala a região Sul, onde se concentram numerosos descendentes de 
europeus, que utilizaram a terra mantendo a cobertura vegetal original, adotando um 
sistema de agricultura extensiva e de autoconsumo. 

b) O número 1 corresponde à região de maior área, onde as condições naturais permitiram o 
estabelecimento de uma floresta temperada homogênea e que vem apresentando crescente 
extensão de áreas devastadas, porque ainda não utiliza modelos de desenvolvimento 
sustentável. 

c) O número 2 indica a região que teve menor importância econômico-social no período 
colonial e que, após o período áureo da mineração, voltou às condições de pobreza dos 
primeiros séculos de colonização. 

d) O número 4 identifica a região que apresenta maior índice de industrialização, com destaque 
para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que polarizam as demais regiões brasileiras. 



 

e) O número 3 assinala a região Centro-Oeste, que passou a crescer após a construção de 
Brasília, mesmo apresentando condições naturais adversas, advindas da presença do bioma 
caatinga. 

 
02. O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja, aqueles horários oficialmente 
adotados para as diferentes localidades. Essa característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro e um 
aspecto geofísico da Terra, que são, respectivamente: 
 
a) Ampla extensão longitudinal – movimento de rotação 
b) Posição territorial específica – formato geoide do planeta 
c) Longa distanciação norte-sul – movimento em torno do sol 
d) Expansão colonial interna – transformações geomorfológicas 
e) Fragmentação sociopolítica – deslocamento aparente do sol 
 
 
03. A Região Nordeste apresenta aspectos bem diferenciados no seu espaço geográfico, como... 
 
a) Agreste, zona localizada entre a Zona da Mata e o meio norte, que é uma área de transição com elevada densidade 

demográfica e grande urbanização. 
b) A Zona da Mata que apresenta devastação florestal, entretanto, o intenso reflorestamento impede a degradação da floresta 

original. 
c) O Sertão, área pobre, seca, tem baixas densidades demográficas, mas com intensa mecanização na agricultura, que é sua 

principal atividade. 
d) A faixa litorânea, área mais importante da região, onde estão os principais centros urbanos, aglomerados industriais e zonas 

portuárias. 

e) Meio-norte que engloba Maranhão e Piauí, área de latifúndios, pastagens naturais e intensa atividade agrícola. 
 
04. Julgue os itens a seguir destacando aquele que não corresponde às finalidades da Zona Franca de Manaus. 
a) Promover o desenvolvimento da região Norte se tornando o maior parque industrial do Brasil  
b) Promover a integração da região Norte com o restante do país. 
c) Preservar a soberania nacional com a defesa na exploração mineral. 
d) Estimular a ocupação do território da região Norte e intensificar as ações de preservação ambiental. 
e) Promover o desenvolvimento apenas do estado Pará. 
 



 

05. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades 
a impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é: 
a) A agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias. 
b) O agronegócio, com predomínio de latifúndios. 
c) A agricultura sustentável, com práticas extrativistas. 
d) A agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo 
e) A agricultura familiar, com elevado capital externo 

 

FÍSICA 
2ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. DANILO 

GALDINO 

25/08 
Introdução a óptica 
geométrica 

01.Assitam o filme de acordo com o link abaixo e faça uma análise da posição dos astros quando ocorre o eclipse. 
 
Vídeo sobre eclipse 
https://youtu.be/Ujy6xcuecK4 

ARTE 
3ª FEIRA 

(08:00 ÀS 09:00) 
PROF MADSON 

COELHO 

25/08 Arte sec. Xx 2ª parte 

 
 
01.    
 

 
 

Disponível em: https://imagens.brasil.elpais.com/resizer/0M9KInbhJilJm3cSVOZulZtUCIo=/768x0/arc-anglerfish-eu-
central-1-prod-prisa.s3.amazonaws.com/public/NOREPPJ5LJVUSO7IBTFIQOJKCM.jpg  Acesso em: 15 ago. 2020. 

 

https://youtu.be/Ujy6xcuecK4


 

O pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973), um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos 
financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo 
nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando 
aos EUA e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos 
identificados pelo: 

a) Painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando 
à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. 

b) Horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o 
espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. 

c) Uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com 
o volume, a perpespectiva e a sensação escultórica. 

d) Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a 
serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. 

e) Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de 
forma fotográfica livre de sentimentalismo. 

 
02. (ENEM) 



 

 
 

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/7/76/579px-Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg Acesso em: 
15 ago. 2020. 

   
Picasso, P. Les Demoiselles d’Avignon. Nova York, 1907. ARGAN, G. C. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos 
contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
  
O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a 
revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela: 
 
a) Pintura de modelos em planos irregulares. 
b) Mulher como temática central da obra. 
c) Cena representada por vários modelos. 
d) Oposição entre tons claros e escuros. 
e) Nudez explorada como objeto de arte. 
  
  



 

03. (ENEM 2012) 
  

   
 
“... Nessa estranha dignidade e nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado 
que se pode considerar mágico. Daí sua “vida inquietante e absurda...” Tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto 
de zombaria. Sua realidade intrínseca foi anulada. JAFFÉ, A. O simbolismo nas artes plásticas. In: JUNG, C. G. (org.). 
O homem e os seus simbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 
  
A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de um artista 
contemporâneo. Neste caso, a obra apresenta características: 
a) Funcionais e de sofisticação decorativa. 
b) Futuristas e do abstrato geométrico, 
c) Construtivistas e de estruturas modulares. 
d) Abstracionistas e de releitura do objeto. 
e) Figurativas e de representação do cotidiano. 
  
04.Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início 
do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, 
mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura 
brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas: 
a) Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os 
temas nacionais. 
b) Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística 
nacional. 
c) Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. 
d) Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição 
acadêmica. 



 

e) Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados.  
 
05.A grande exposição que marcou o Modernismo no Brasil foi:   
a) Semana de teatro moderno de 1922 
b) Semana musical moderna de 1922.  
c) Semana de arte moderna de 1932.  
d) Semana de arte moderna de 1922. 
e) Semana de arte moderada de 1912. 

 

MATEMÁTICA 
3ª FEIRA 

(09:10 ÀS 10:10) 
PROF. RAPHAEL 

MARQUES 

25/08 
Princípio Aditivo e 
Multiplicativo 

01.Uma adolescente recebe uma quantia em dinheiro e terá que optar em ir a um parque de diversões para brincar 
em apenas um dos oito brinquedos existentes ou assistir a um dos três filmes em cartaz. 
De quantas maneiras diferentes a adolescente poderá se divertir? 
 
02.Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre o vermelho e o azul, 30 entrevistados responderam que 
preferem a cor vermelha e 50 responderam que preferem a cor azul. Calcule o número total de entrevistados. 
 
03.De quantas maneiras é possível subir ao 8° andar de um prédio que possui duas entradas e com a possibilidade 
de utilização de três elevadores? 

BIOLOGIA 
3ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. THÁRCIO 
VASCONCELOS 

25/08 Morfologia do Fruto 

 
01. Observar as plantas em sua região e indicar os tipos de frutos que apresentam. 
02. Pode tirar fotos para visualizar e confirmar os tipos de folhas e flores. 

MATEMÁTICA 
4ª FEIRA 

(8:00 ÀS 9:00) 
PROF. ALEXASANDRO 

KESLLER 

26/08 
Geometria Espacial - 
Poliedros 

01. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual o 
número de faces do poliedro?  

 

02. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Qual o 
número de faces? 

 
03. Um poliedro convexo tem seis faces triangulares e cinco faces quadrangulares. O número de arestas e de 
vértices do poliedro é, respectivamente: 
a) 34 e 10 
b) 19 e 10 
c) 34 e 20 



 

d) 12 e 10 
e) 19 e 12 

 

HISTÓRIA 
4ª FEIRA 

( 9:10 ÀS 10:10) 
PROFª. FLÁVIO COELHO 

26/08 
Processo de 
Independência do Brasil 
 

01. Sobre a transferência da Corte de D. João VI para o Brasil, o historiador Kenneth Maxwell afirma: Novas 
instituições foram criadas pela coroa portuguesa, e a maioria delas foi estabelecida no Rio de Janeiro, que, assim, 
assumiu um papel centralizador dentro de uma América portuguesa que antes era muito fragmentada no sentido 
administrativo. Houve resistência a isso, principalmente em Pernambuco, em 1817. Mas, no final, o poder central foi 
mantido.  
(Adaptado de Kenneth Maxwell, “Para Maxwell, país não permite leituras convencionais”. Entrevista concedida a 
Marcos Strecker. Folha de São Paulo, 25/11/2007, Mais, p. 5.)  
Segundo o texto, QUAIS as mudanças suscitadas pela transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 
1808?  

02. “O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. Traçarei 
uma breve descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. […] O comércio […] progrediu 
muito depois que a cidade tornou-se residência real […] Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma 
novidade, que tenho certeza, será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por 
transformações e recebendo melhorias.  
Conde Thomas O Neill, 1809. Apud Jean Marcel Carvalho França. “Outras visões do Rio de Janeiro Colonial – 
Antologia de Textos”. Rio de Janeiro, José Olympio, 2000. Pp: 310-320.  
A descrição do inglês Thomas O Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da Corte 
portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808.  
Cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o Período Joanino (1808-1821). 
 
03. A Independência do Brasil, em 1822, foi fruto de uma série de fatores cujo ponto de partida se pode localizar na 
vinda da família real para o Brasil, em 1808. Com a Corte no Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, 
deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma “colônia de uma colônia sua”. A tentativa 
de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais 
contundente através da: 
a) Inconfidência Mineira, de 1789. 
b) Revolução do Porto, de 1820. 
c) Revolução Pernambucana, de 1817. 
d) Revolução Francesa, de 1789. 
e) Revolução Praieira, de 1848. 

 



 

ESPANHOL 
4ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. LISZT PAIVA 

26/08 
Presente de subjuntivo 
irregular 
 

Actividad Extra lengua Española 2 Ano (data da aula 26 de agosto 2020) 
 
01. (CEV) “Ojalá Juliana ______________ (poder) ir contigo al cine para que no vayas sólo.” La forma en paréntesis 
para poner en el Presente de Subjuntivo queda. 
a) Puedan 
b) Puede 
c) Pueda 
d) Pueden 
e) Puedas 
 
02. “Tal vez los políticos ______________ (tener) una noción del que está ocurriendo en nuestro país.” Sabiendo que 
el verbo tener es un verbo irregular ¿Cómo queda la conjugación de estos verbos en el Presente de Subjuntivo? 
a) Tena 
b) Tiengo 
c) Tengan 
d) Tenga 
e) Tengo 
 
03. (CEV) “Mario anda muy contento y por eso, no se queja más por lo de su ex novia: a lo mejor está saliendo con 
otra chica”. Maque la alternativa que contenga una idea que corresponda a la idea destacada. 

a) Afortunadamente está saliendo con otra chica. 
b) Espero que esté saliendo con otra chica. 
c) Quizás esté saliendo con otra chica. 
d) Seguro está saliendo con otra chica. 
e) No esté saliendo con otra chica. 
 
04. (CEV) “No entiendo por qué Flavio y Luis todavía no llegaron. ¿Qué le habrá pasado con ellos hasta ahora?” 

De acuerdo con la situación expuesta en la oración arriba cuál respuesta adecuada para esta situación. 
a) A lo mejor tiene problemas con el coche. 
b) Espero que sólo tiene problemas con el coche. 
c) Creo que haya tenido problemas con el coche. 
d) Tal vez tenga problemas con el coche. 
e) Voy a viajar con ellos y no sé cuándo. 
 
05. (CEV) “____________ María ya sepa el resultado de los exámenes. Espero que ella tenga sido aprobada.” El 
conectivo que tiene la utilización para indicar una idea de deseo es. 
a) Quizá 



 

b) Tal vez 
c) para que 
d) no 
e) Ojalá. 
 

 

QUÍMICA 
5ª FEIRA 

(8:00 ÀS 9:00) 
PROF. FELIPE ROSAL 

27/08 

Radioatividade, 
Importância, Efeitos 
Nocivos da Radiação, 
bem como a relação do 
meio ambiente. 
 

01. O radioisótopo 27Co60, usado na terapia de câncer, desintegra-se com o tempo de meia vida t= 2,7x106 minutos, 

para produzir 28Ni60. A velocidade de desintegração de uma amostra contendo 27Co60 como único isótopo radioativo é 

de 240 átomos.minuto-1. 

 

a) Escrever a equação do processo nuclear que ocorre. 

b) Sabendo-se que a constante de velocidade desintegração, ë, relaciona-se com t através da equação t = 0,693/ë, 

calcular o número de átomos de 27Co60 presentes nessa amostra.  

  
02. Escrever as equações das reações nucleares: 

 

a) Rádio (Ra, Z=88, A=223) transmutando-se em radônio (Rn), pela emissão de uma partícula alfa. 

b) Chumbo (Pb, Z=82, A=212) transmutando-se em bismuto (Bi) pela emissão de uma partícula alfa.  

  
03. Uma das etapas do decaimento natural do plutônio envolve a passagem de rádio (Ra:Z=88, A=225) para actínio 

(Ac:Z=89, A=225). Este processo ocorre com tempo de meia-vida de 15 dias. Pede-se: 

 
a) Escrever a reação nuclear balanceada para o processo de desintegração, fornecendo o nome da partícula emitida. 
Os núcleos de rádio e actínio que participaram desta reação são isótopos, isóbaros ou isótonos? Justificar. 
b) Calcular  tempo necessário para que uma massa inicial de 1 miligrama do núcleo de rádio se reduza a 0,125 
miligramas, por meio do processo de desintegração indicado.  
  

OFICINA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

5ª FEIRA 
(9:10 ÀS 09:40) 

PROFª. FLÁVIA LEDA 

27/08 

Leitura e interpretação de 
sinopse 
 

 

Leia a sinopse para responder as questões de 1 a 3. 
 
FILME: O PRESENTE 
 
          Jason Stevens tinha um relacionamento muito simples com seu milionário avô, Howard Red Stevens. Ele o 
odiava. Sem conversas francas, sem momentos de carinho, apenas o dinheiro ligava os dois. Então Jason imaginava 
que quando seu avô faleceu tudo que lhe sobraria seria outra simples transação de dinheiro, que a fortuna de seu avô 



 

lhe permitiria continuar a ter o estilo de vida que ele acostumou-se a ter. Mas ele acaba descobrindo que, como parte 
de sua herança, seu avô lhe deixou doze tarefas, as quais ele chama de presentes, cada uma desafiando Jason de 
uma maneira improvável. Cumprindo as tarefas ele irá aprender a repensar sua vida e compreender qual é a relação 
entre riqueza e felicidade. 
 
01.Jason recebeu 12 presentes e estes trouxeram melhorias para sua vida. Explique quais foram essas melhorias. 
 
 
02. Os doze presentes foram colocados abaixo aleatoriamente. Reescreva-os conforme forem mais importantes para 
você. (do mais importante para o menos importante). 
 
a) O presente do (a) (Resposta Pessoal) 
Conhecimento             
Amigo                                           
Trabalho                                       
Dinheiro                                     
Gratidão                                       
Família                                         
Alegria                                       
Problemas                                  
Amor                                             
Dia perfeito                                 
Doação                                         
Sonhos                                       
 
b) Agora, explique o porquê de sua escolha para o primeiro presente de sua lista e o último. (Resposta Pessoal) 
 
 
03.O que o presente dos problemas pode causar numa vida? 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA- 

REDAÇÃO 
5ª FEIRA 

(9:40 ÀS 10:10) 
PROFª. PATRÍCIA LIMA 

27/08 
Texto dissertativo-
argumentativo 

01.Analise os parágrafos de introdução de texto dissertativo-argumentativo que atingiram nota mil no Enem e 
destaque a TESE : 
 
a)"No   longa-metragem   ganhador   do   Oscar   “A   invenção   de   Hugo   Cabret”,   narra-se   o   cotidiano   de   
um    jovem   garoto   órfão   que,   apesar   de   viver   -   sob   precárias   condições    -   em   uma   estação   de   



 

trem   parisiense,   frequenta,   clandestinamente,   uma   sala    de  cinema  próxima  ao  seu  lar  como  uma  forma  
de  afastar-se  de  sua  infeliz  realidade.Tal  obra  fictícia,  além  de  expor  um  dos  benefícios  da  ida  a  esse  tipo  
de  estabelecimento,  também  denuncia  a  desigualdade  do  acesso  à  arte cinematográfica,  semelhantemente  ao  
que  ocorre  no  Brasil  contemporâneo.  Nesse âmbito,  faz-se  necessário  analisar  dois  entraves  acerca  do  óbice  
social  apresentado:  os elevados  custos  para  a  entrada  em  cinemas  -  incompatíveis  com  a  condição financeira  
de  camadas  populares  -  e  a  falta  de  mobilização  cidadã  em  prol  da equidade dos direitos relacionados a essa 
situação. 
 
b)"Os   filmes,   além   de   proverem   entretenimento,   têm   uma   função   social   muito   importante:   a   de    denúncia.   
O   movimento   do   Cinema   Marginal,   por   exemplo,   ocorrido  na  segunda  metade  do  século  XX,  tornou-se  
único  por  retratar  as  mais diversas  desigualdades  de  nosso  país.  Por  conta  desse  caráter  tão  plural, 
democratizar  o  acesso  à  Sétima  Arte  no  Brasil  se  faz  extremamente necessário.  Contudo,  quanto  a  isso,  
existem  vários  desafios,  sendo  os principais:  a  desuniforme  distribuição  do  parque  exibidor  e  o  alto  preço 
cobrado   pelos   ingressos.   
 
c)"A   questão   do   acesso   ao   cinema,   apesar   de   não   ser   amplamente   discutida,   é   um   problema    muito   
expressivo   no   Brasil   atualmente.   A   gravidade   do   quadro  é  evidenciada  pelos  dados  do  site  Meio  e  
Mensagem:  83%  da   população  brasileira  não  frequentam  tal  ambiente.  Nesse  contexto, percebe-se  que  o  
acesso  ao  cinema  não  é  democratizado  e  convém analisar   as   causas   e   impactos   negativos   dessa   situação   
na   sociedade.   
 
d)"O   cinema,   considerado   a   sétima   arte,   é   um    importante   meio   de   difusão   do   conhecimento,   
entretenimento   e   cultura.   Por   oferecer   tamanha   carga   intelectual,   ele   deveria    ser  de  fácil  acesso  a  
todos.  No  Brasil,  entretanto,  percebe-se  que,  no decorrer  dos  anos,  o  acesso  a  essa  arte  tornou-se  pouco  
democrático devido  a  fatores  históricos  e  à  reduzida  a  atuação  estatal  para  resolver  essa problemática.   
 
e)"A   primeira   exibição   pública   do   cinema   ocorreu   no   ano   de   1895   na   França   e,   aos   poucos,   
difundiu-se   para    todas   as   nações,   sendo   ainda   uma   grande   fonte   de   entretenimento,    inclusive  no  
Brasil.  Além  disso,  é  notória  sua  função  social  ao  proporcionar  aos espectadores  tanto  uma  atividade  de  
lazer  quanto  uma  propagação  de informações  e  de  conhecimentos,  como  os  documentários  e  os  filmes  
contendo alusões  históricas.  Nesse  viés,  a  Constituição  brasileira  de  1988  determina  o direito  ao  entretenimento  
a  todos  os  cidadãos,  assegurando  o  princípio  da isonomia.  Entretanto,  o  acesso  aos  cinemas  no  país  vem  
deixando,  grandemente, de  ser  democrático,  sobretudo  devido  à  segregação  espacial  e  aos  elevados  custos, 
ferindo   o   decreto,   o   que   demanda   ação   pontual.   
 

 



 

LÍNGUA PORTUGUESA- 
LITERATURA  

5ª FEIRA 
(10:20 ÀS 10:50) 

PROF. LUIZ ROMERO 

27/08 

A literatura urbana e 
suburbana de Lima 
Barreto. Comentários da 
obra máxima Triste Fim 
de Policarpo Quaresma; 

 

- Recomendação para o aluno assistir ao filme “Policarpo Quaresma, herói do Brasil”.  

- Recomendação para o aluno produzir uma resenha crítica sobre a loucura (quixotismo) do personagem e seu 

nacionalismo exagerado. 

- Resolução de questões sobre o romance. 

 
 
01. O fragmento a seguir, escolhido por Lima Barreto como epígrafe para introduzir sua obra, Triste Fim de Policarpo 
Quaresma (1911), comenta o confronto entre o ideal e o real: 

 
“O grande inconveniente da vida real e o que a torna insuportável ao homem superior é que, se transportamos para 
ela os princípios do ideal, as qualidades passam a ser defeitos, de tal modo que, na maioria das vezes, o homem 
íntegro não consegue se sair tão bem quanto aquele que tem por estímulo o egoísmo ou a rotina vulgar” (Ernest 
Renan – Marco Aurélio). 

 
Aponte um episódio a seguir em que o comportamento idealista de Policarpo Quaresma é ridicularizado por outras 
personagens: 

 
a) Tornar a língua tupi-guarani o idioma oficial do Brasil. 
b) Derrubar o governo de Floriano Peixoto. 
c) Juntar-se a Antônio Conselheiro na Bahia. 
d) Voltar a viver o Brasil Imperial. 
e) Não comemorar os Cem anos da Independência. 

 
Leia o fragmento a seguir e responda à questão proposta. 
 
“A pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem 
a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. [. . .] E, bem pensando, mesmo na sua pureza, o 
que vinha ser a Pátria? Não teria levado toda a sua vida norteada por uma ilusão?” 
 
02. As reflexões acima são de um famoso personagem do escritor Lima Barreto: 
a) Policarpo Quaresma. 
b) Pica-pau Amarelo. 
c) Boneca Emília. 
d) Jeca Tatu. 
e) Antônio Conselheiro. 
 



 

 
03. Considerando-se a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, pode-se afirmar que o romance: 

 
a) Apresenta características de um realismo documental, enquanto representação de uma sociedade bem localizada 
nos seus tipos sociais, na sua circunstância histórica e ambiental. 
b) Insere o caráter quixotesco de personagem central, em sua trágica solidão e suicídio, numa vertente intimista e 
metafísica. 
c) Prenuncia o romance experimental, colocando em discussão a própria representação ficcional e alterando as 
direções da técnica narrativa de seu tempo. 
d) Apresenta a crise de uma personagem que não tem nenhum meio para se comunicar com os outros. 
e) Mostra como a sociedade se encontra fora do contexto da realidade nacional, e a personagem se revela mascarada 
de loucura. 
 
04. Lima Barreto é um autor que se caracterizou por criar tipos: 
a) Rústicos, ligados ao campo. 
b) Aristocratas, ligados ao campo. 
c) Aristocratas, ligados à cidade. 
d) Burgueses, ligados à cidade. 
e) Populares, ligados ao subúrbio. 

 

OFICINA DE 
MATEMÁTICA 

5ª FEIRA 
(10:50 ÀS 11:20) 

PROF. ALEXSANDRO 
KESLLER 

27/08 Matemática Financeira 

 
01. 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?  
 
02. 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  
 
03. 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 

 

 

INGLÊS 
6ª FEIRA 

(08:00 ÀS 9:00) 
PROF. LAWDO NATELL 

28/08 Text Study 

 
If You Can't Master English, Try Globish 

 
     PARIS — It happens all the time: during an airport delay the man to the left, a Korean perhaps, starts talking to the 
man opposite, who might be Colombian, and soon they are chatting away in what seems to be English. But the native 
English speaker sitting between them cannot understand a word. 
   They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, the latest addition to the 6,800 
languages that are said to be spoken across the world. Not that its inventor, Jean-Paul Nerrière, considers it a proper 
language. 
   "It is not a language, it is a tool," he says. "A language is the vehicle of a culture. Globish doesn't want to be that at 
all. It is a means of communication." 
   Nerrière doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Kosmos, Volapuk, Novial or staunch 
Esperanto. Nor should it be confused with barbaric Algol (for Algorithmic language). It is a sort of English lite: a means 
of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. 
BLUME, M. Disponível em: <www.nytimes.com>. Acesso em: 28 out. 2013. 
 
1.Considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish (Global English) é uma variedade da língua inglesa que 
a)  Tem status de língua por refletir uma cultura global. 
b)  Facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. 
c)  Tem as mesmas características de projetos utópicos como o esperanto. 
d)  Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. 
e)  Apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
6ª FEIRA 

(9:10 ÀS 10:10) 
PROFª. LAURYANNA 

SILVA 

28/08 Esportes 

1. O que são os esportes adaptados? 
 
2. Porque os esportes adaptados são importantes para pessoas com deficiência? 

 



 

LÍNGUA PORTUGUESA-
GRAMÁTICA 

6ª FEIRA 
(10:20 ÀS 11:20) 

PROF. FERNANDO 
SANTOS 

28/08 Estudo sobre verbo 

 
 

 

01. As formas nominais de um verbo derivam do tema (radical + vogal temática) acrescido das seguintes desinências: 
- R para o infinitivo: cantar, trabalhar, viver, sair 
-NDO para o gerúndio: cantando, trabalhando, vivendo, saindo 
- DO para o particípio: cantado, trabalhado, vivido, saído 

 
A. Identifique a forma nominal presente no anúncio das havaianas. 
 
B. A linguagem dos anúncios publicitários geralmente se adapta ao perfil do público ao qual eles se destinam e ao 
suporte ou veículo em que eles são publicados. 
 
A linguagem empregada no anúncio é formal ou informal? Comprove sua resposta com uma palavra do texto. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
SÉRIE: 2ª SÉRIE 
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL 
BIMESTRE: 3º BIMESTRE 
PERÍODO: 31/08 A 31/08/2020 

DISCIPLINA/DIA 
HORÁRIO/PROFESSOR 

DATA CONTEÚDO PROPOSTA 

FILOSOFIA 
2º FEIRA 

(08:00 ÀS 08:30) 
PROF. MACDOWELL 

LEITE 

31/08 Ética Grega: Sócrates 
01. Explique as duas formas mais antigas da ética grega. 
02. Como Sócrates explica a origem do erro? 

SOCIOLOGIA 
2ª FEIRA 

(08:30 ÀS 09:00) 
PROF. MACDOWELL 

LEITE 

31/08 Estratificação Social 
01. Explique a estratificação social casta. 
02. Explique a estratificação social estamento. 

GEOGRAFIA 
2ª FEIRA 

(09:10 ÀS 10:10) 
PROF. ADRIANO 

RAMALHO 

31/08 Regiões Brasileiras 

01. [ 192459 ]. (Uel 2020) Analise a charge a seguir. 

 

 
 
Defina o domínio morfoclimático brasileiro representado na charge e aponte quatro de suas características.  



 

 
02. [ 190969 ]. (G1 - CFTRJ 2020) Leia a imagem e o texto: 

 

 
 
TEXTO 
 
O tempo seco e a falta de chuvas são um dos principais fatores que influenciam no aumento do número de queimadas 
no inverno. No mês de julho de 2019, segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, foram registrados 209 
casos de queimadas e incêndios na região. O período de estiagem que ocorre nesta época do ano contribui para o 
aumento no número de queimadas. Normalmente os registros de incêndios ocorrem em lotes vagos, e são feitos para 
acabar com a vegetação. Os ocupantes colocam o fogo para limpar o terreno e acabam perdendo o controle, fazendo 
com que as chamas se alastrem.  

Disponível em: http://g1 .globo.com/mg/noticia/2016/08/queimadas-e-incendios-passam-de-200-em-julho.html. 
Acesso: 15 de setembro de 2019. (Adaptado) 

 
Considerando-se a imagem e o texto, a macrorregião do IBGE afetada regularmente pelo problema citado 
corresponde ao seguinte mapa:  
a)  



 

 
    
b)  

 
    
c)  



 

 
    
d)  

 
    
  
3 [ 191425 ]. (Ufsc 2020)   



 

 
 
Sobre a figura acima, que representa a região Sul do Brasil, é correto afirmar que:  
01) a formação socioespacial do Brasil Meridional teve início com a chegada dos primeiros imigrantes europeus à 
região ainda na primeira metade do século XIX.    
02) os estados do Paraná (1), de Santa Catarina (2) e do Rio Grande do Sul (3) integram a região Sul, uma das cinco 
regiões do Brasil de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).    
04) a região Sul coincide com a proposta de regionalização que considera as trocas do meio técnico-científico-
informacional, de capital financeiro e de mercadorias.     
08) a região Sul tem uma concentração populacional maior, no Rio Grande do Sul, em torno de Porto Alegre; no 
Paraná, na região de Curitiba; e, em Santa Catarina, no Nordeste, no vale do Itajaí-Açu e na Grande Florianópolis.     



 

16) a região Sul, a segunda mais industrializada do país, apresenta uma economia cuja diversificação é destaque 
nacional, especialmente no caso da agroindústria, da indústria automobilística e da mineração.     
32) a configuração do relevo e as chuvas frontais, resultantes do encontro das massas de ar Tropical atlântica e 
Tropical continental, são responsáveis pelas catástrofes ambientais em determinadas áreas da região Sul.    
64) a linha que corta os três estados na figura representa as serras Geral e do Mar, grandes divisores das bacias 
hidrográficas que se lançam para o litoral do Atlântico e de rios que se dirigem para o interior dos estados como 
integrantes da bacia Platina.     
  
04. [ 192404 ]. (Uel 2020) Da segunda metade do século XIX até a década de 1930, o café foi o principal produto 

econômico brasileiro sendo sua produção voltada, principalmente, à exportação. No Norte do Paraná, a cafeicultura 
permaneceu vigorosa até meados dos anos 1970. Em relação à expansão cafeeira, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) 

às afirmativas a seguir. 
(    ) A ocupação do norte do estado do Paraná, considerando o vazio demográfico de populações nativas na região, 

ocorreu de forma pacífica e esteve associada à expansão econômica dos Campos Gerais. 

(   ) A Estrada de Ferro São Paulo-Paraná, nos anos 1930, permitiu o escoamento da produção econômica regional 

para o Porto de Santos, proveniente do trabalho agrícola realizado por mão de obra migrante. 

(    ) A Companhia de Terras Norte do Paraná enfrentou dificuldades para a aquisição das terras no processo de 

expansão da cafeicultura no norte paranaense, em função do seu alto custo. 

(   ) A região cafeeira norte-paranaense apresenta solos férteis, do tipo latossolos, e estações climáticas bem definidas, 

com verões quentes e invernos frios, com risco de geadas severas. 

(  ) A implantação da cultura cafeeira no norte paranaense gerou problemas ambientais, como o desflorestamento da 

vegetação nativa, o assoreamento dos cursos d’água e a contaminação do solo por agrotóxicos. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  
a) V, V, V, F, F.    
b) V, F, F, V, F.    
c) V, F, F, F, V.    
d) F, V, V, F, V.    
e) F, V, F, V, V.    
  
05. [ 189257 ]. (Unioeste 2019) No início de julho de 2018, um fato chamou a atenção no noticiário global: doze 

meninos e o treinador do time de futebol Javalis Selvagens ficaram presos na caverna Tham Luan, no Norte da 
Tailândia. E tal fato revelou algumas peculiaridades sobre as cavidades naturais subterrâneas. 
 
Segundo o decreto n. 6.640 de 07/11/2008, uma “cavidade natural subterrânea é todo e qualquer espaço subterrâneo 



 

acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta, lapa, 
toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e 
o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, 
independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante”. 
As cavernas tendem a ocorrer, principalmente, nos denominados terrenos cársticos, ou seja, áreas onde a litologia 
predominante compreende rochas solúveis ou carbonáticas. 
 

(Fonte: ICMBio/MMA, IV Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental. 2013). 
 
Sobre a ocorrência de cavidades naturais subterrâneas no estado do Paraná, assinale a alternativa CORRETA.  
a) A ocorrência de grutas e cavernas é verificada em toda a extensão do território paranaense já que todo o estado é 
formado por rochas sedimentares.     
b) No Paraná, não há registro de cavernas, pois seu território é constituído por rochas recentes.     
c) O Primeiro Planalto Paranaense é onde ocorre a maior concentração de cavernas devido à presença de rochas 
metamórficas do tipo carbonáticas.     
d) No Segundo Planalto Paranaense, formado por rochas sedimentares, não há ocorrência de grutas ou cavernas 
devido à instabilidade deste tipo rochoso.     
e) A maior concentração de cavernas no Paraná ocorre no Terceiro Planalto, já que as rochas basálticas propiciam a 
formação de cavidades nos degraus entre os derrames do Trapp.    
  
06. [ 182153 ]. (Unesp 2019)   



 

 
 
O bioma esquematizado e a relevância das vegetações destacadas pelo número 1 correspondem  
a) Ao Cerrado e à preservação dos fitoplânctons.     
b) Ao Cerrado e à proteção ao assoreamento.     
c) Ao Pampa e ao combate à arenização.     
d) Ao Pantanal e à proteção às inundações.     
e) Ao Pampa e ao combate à eutrofização.     
  
07. [ 182635 ]. (Udesc 2019) O bioma Cerrado, no Brasil, foi bastante destruído devido às atividades agropastoris. 

 
Analise as proposições. 
I. Os Cerrados têm um aspecto característico, marcado por árvores, geralmente, tortuosas e espaçadas. 

II. Apesar do aspecto xeromórfico no cerrado, não há escassez de água, mesmo nas estações mais secas. Os 

cerrados brasileiros, em comparação com as savanas africanas, são úmidos, apesar da sazonalidade da umidade. 

III. O Cerrado está presente nos estados de minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, 



 

São Paulo e paraná. 

IV. Até os 1970 acreditava-se que o solo do cerrado era improdutivo, mas novas tecnologias e novos tratamentos de 

solo fizeram desta região uma das mais produtivas do Brasil. 

V. Os incêndios nos cerrados são a principal ameaça, atualmente. 

 
Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.     
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.     
  
08. [ 190145 ]. (Enem PPL 2019) No litoral sudeste, especialmente na região de Cabo Frio (RJ), ocorre, por vezes, 

um fenômeno interessante, que abaixa a temperatura da água do mar a até 14 C, nos meses de janeiro e fevereiro. 

Isso acontece devido ao vento, que, no verão, sopra constantemente da direção nordeste. Assim, esse vento 
constante empurra as águas da superfície, que haviam sofrido insolação e, portanto, estavam aquecidas (em torno 

de 26 C),  para o oceano aberto. Origina-se, então, uma lacuna de água junto à costa, que é preenchida por águas 

profundas, bem mais frias, que sobem e atingem a superfície. A ascensão das águas frias é chamada de ressurgência. 
 

VIEIRA, A. C. M.; ALVES, D. S. C.; MATSCHINSKE, E. G. Influência das correntes oceânicas no clima do Brasil. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 10 out. 2015. 

 
Uma importância econômica do fenômeno apresentado reside no fato de que ele favorece o surgimento de  
a) Recifes de corais, atraindo o turismo.    
b) Áreas de cardumes, beneficiando a pesca.    
c) Zonas de calmaria, facilitando a navegação.    
d) Locais de águas límpidas, favorecendo o mergulho.    
e) Campos de sedimentos orgânicos, formando o petróleo.    
  
09. [ 186953 ]. (Fatec 2019) Poucos anos após a Independência do Brasil, o Império brasileiro estimulou a vinda de 

famílias europeias para o sul do país, principalmente para áreas onde hoje se situam os estados do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina. 
 
As famílias de imigrantes, que foram enviadas para o sul do país, no contexto citado, foram assentadas em  



 

a) Colônias adquiridas por cooperativas agrícolas estrangeiras, para introduzir a cultura do algodão, em sistema de 
colonato.    
b) Pequenas propriedades doadas pelo governo, para garantir a soberania nacional em um território pouco povoado.    
c) Grandes latifúndios controlados pela elite estrangeira, para trabalhar nas lavouras de café destinadas à exportação.    
d) Minifúndios monocultores de cana-de-açúcar, para substituir a mão de obra de pessoas escravizadas.    
e) Sesmarias controladas pelo governo imperial, para atuar na implantação da cultura da soja no Brasil.    
  

10. [ 189469 ]. (Enem 2019) Localizado a160 km  da cidade de Porto Velho (capital do estado de Rondônia), nos 

limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e Terra Indígena Karipunas, o povoado de União Bandeirantes surgiu em 
2000 a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros que, à revelia do ordenamento 
territorial e diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terras na área rural fundando a vila. 
Atualmente, constitui-se na região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo, 
inclusive, alimentos para a Hidrelétrica de Jirau. 

SILVA, R. G. C. Amazônia globalizada – o exemplo de Rondônia. Confins, n. 23, 2015 (adaptado). 
 
A dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente da  
a) Mecanização do processo produtivo.     
b) Adoção da colonização dirigida.     
c) Realização de reforma agrária.     
d) Ampliação de franjas urbanas.     
e) Expansão de frentes pioneiras.     
  
11. [ 184227 ]. (Upf 2019) As charges que seguem dizem respeito às condições do sistema de transporte no Rio 

Grande do Sul e no Brasil. 
 



 

 
 



 

 
 
Usando essas informações e seus conhecimentos sobre o tema, analise as afirmações e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

 
(  ) Ao privilegiar investimentos públicos no setor de transporte rodoviário, o governo JK (1956-1961) favoreceu a 

dependência em relação ao petróleo, um dos motivos do alto custo do transporte rodoviário. 

(    ) A matriz de transporte utilizada no Rio Grande do Sul está predominantemente centrada no transporte rodoviário, 

cuja utilização é superior à média brasileira. 

(   ) O transporte ferroviário, que já foi o mais utilizado no Rio Grande do Sul e no Brasil, hoje é superado, em volume 

de mercadorias transportadas, por modais como o transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário. 

(   ) O transporte rodoviário é priorizado no Brasil por ser mais econômico, mais rápido e menos poluente em relação 

às demais modalidades de transporte. 

(  ) A rede ferroviária do Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século passado, atendia às atividades 

econômicas de diversas regiões gaúchas, ligando-as a Porto Alegre e ao porto de Rio Grande, favorecendo a região 

pastoril da Campanha. 

 



 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – F – F – V – V.    
b) F – F – V – V – F.     
c) F – V – V – F – F.     
d) V – F – V – F – F.     
e) V – V – F – F – V.     
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2ª FEIRA 

(10:20 ÀS 11:20) 
PROF. DANILO 
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31/08 Reflexo da luz 

01.  O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80º. Qual é 
o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? 
 
02. (PUC – SP) O ângulo de incidência, em um espelho plano, é de 30º. Qual o valor do ângulo formado entre o raio 
refletido e a superfície? 
 
03. Determine a altura h indicada na figura abaixo: 

 
 
 


