SÉRIE: EJA V ETAPA (8º E 9º ANO)
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: *1º E 3º BIMESTRE
PERÍODO: 01/09 À 30/09/2020
DISCIPLINA/DIA
DATA
HORÁRIO/PROFESSOR

CONTEÚDO

PROPOSTA

01. Se um polígono tem todos os lados congruentes, então todos os seus ângulos internos são congruentes. Para mos
que essa proposição é falsa, pode-se usar como exemplo a figura denominada:
a) losango.
b) retângulo.
c) trapézio.
d) quadrado.
02. Quanto vale x no quadrado ABCD?

MATEMÁTICA
3º FEIRA
(18:30 ÀS 18:55)
PROF. ALEXSANDRO
KESLLER

01/09

Geometria Plana
(Quadriláteros:
ParalelogramosLosango)

a) 30°
b) 60°
c) 80°
d) 90°
e) 100°

08/09

Geometria Plana
(Posições relativas

01. Na figura, identifique as retas em relação à circunferência:

entre reta e
circunferência)

a) secante:
b) tangentes:
c) externas:
02. Na figura, os segmentos MN e RS e as retas a e b recebem, respectivamente, os seguintes nomes:

a) raio, corda, tangente e secante.
b) raio, diâmetro, secante e tangente.
c) corda, diâmetro, tangente e secante.

d) corda, diâmetro, secante e tangente.

01. Calcule o valor de x.

15/09

22/09

Geometria Plana
(Relações métricas
na circunferência I)

Geometria Plana
(Ângulos na
circunferência) Central e Inscrito

01. Calcule o valor de



02. Determine a medida dos ângulos indicados pelas letras.

03. O valor de x na figura é:

a) 70º
b) 80º
c) 100º
d) 160º
e) 200º

01. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 m. Um atleta treinando nessa pista deseja co
12 km diariamente. Determine, aproximadamente, o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pist
cada dia para conseguir tal desempenho.
Use π = 3.
02. Qual é o comprimento do fio vermelho?
29/09

Geometria Plana
(Comprimento da
Circunferência)

a) 2,04 m
b) 2,27 m
c) 2,67 m
d) 5,34 m
e) 6,02 m

01. O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um
objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência
real das coisas. Sobre a técnica cubista é correto afirmar que:
ARTE
3º FEIRA
(18:55 ÀS 19:20)
PROF. ADEILDO SILVA
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Movimentos artísticos
do século XX:
Cubismo e
abstracionismo

a) Representa os objetos vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os
planos e volumes.
b) As formas são representadas através de pontos coloridos superpostos de maneira que as cores se formem
sem mistura prévia na nossa retina
c) Os planos obedecem, assim como os objetos, uma perspectiva linear como a observada na natureza
d) Os contornos são pouco nítidos e as sombras são coloridas para dar mais impressão de realidade
e) Os traços são representados por pinceladas leves em camadas finas para que a imagem não se distorça
02. (Enem PPL 2012) Em 1937, Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando da força aérea da
Alemanha nazista, que apoiou os franquistas durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).

A pintura-mural de Picasso e a fotografia retratam os efeitos do bombardeio, ressaltando, respectivamente:

a)
b)
c)
d)
e)

Crítica social – conformismo político.
Percepção individual – registro histórico.
Realismo acrítico – idealização romântica.
Sofrimento humano – destruição material.
Objetividade artística – subjetividade jornalística.

03. O abstracionismo, um movimento artístico que surgiu na Europa, após o término da II Guerra Mundial, foi
marcado pelas seguintes características:
a) A maioria das pinturas era figurativa, as imagens eram delineadas por linhas escuras e preenchidas com
cores fortes, pois os artistas desejavam expressar a dor da guerra.
b) As pinturas exibiam formas obtidas pela somatória de pequenos pontos de cor e a percepção visual do
espectador ao ver a obra combinava as nuances de cor para obter o resultado.
c) A principal característica das pinturas do movimento resume-se na ausência de relação direta entre suas
formas e cores e as formas e cores de um ser ou objeto real.
d) As formas eram figurativas e os temas principais foram autorretrato, natureza morta e paisagem. As
características da pintura abstracionista podem ser resumidas no uso de tonalidades frias ou ausência de
cor, manchas e texturas.
e) As formas usadas pelos artistas do movimento se caracterizavam pela aplicação de conceitos geométricos,
matemáticos e eram criadas com uso de programas de computador.

01. (ESPM/2015) O autor foi o criador do Ready-made, termo criado para designar um tipo de objeto, por ele
inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem
critério estético e expostos como obras de arte em espaços especializados como museus e galerias. Ao
transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte.
Assinale a alternativa que mencione respectivamente o nome do artista responsável pelos trabalhos
apresentados na questão e o movimento artístico que adotava os procedimentos expostos no enunciado,
levando muitos a exclamarem: “Isso não é arte!”
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Movimentos artísticos
do século XX:
Surrealismo e
dadaísmo

Fonte: Carol Strickland. Arte Comentada.

a)Marcel Duchamp – Dadaísmo
b) Georges Braque – Expressionismo;
c) Alberto Giacometti – Surrealismo;
d) Henri Moore – Surrealismo;
e) Franz Arp – Dadaísmo.
02. Os surrealistas buscavam a representatividade explorando o universo de sonhos com imagens que atestam
uma realidade de imaginação com formas reconhecíveis, porém em situações e casos díspares. Neste caso, o
surrealismo apresenta características:
a) Onde figura e fundo se fundem em um mesmo plano e o artista trabalha apenas em duas dimensões, sem
se preocupar com a perspectiva matemática.

b) Da representação do mundo dos sonhos e do inconsciente em formas abstratas, criando composições
surpreendentes.
c) Da representação dos sentimentos e sem a preocupação com as formas clássicas, os elementos da pintura
representam o interior dos artistas.
d) Com a mistura nas telas de fragmentos surpreendentes e disparatados do mundo real, pintados com a
mesma detalhada precisão dos pintores tradicionais.
e) Do Cubismo, apresentando formas sintéticas e geometrizadas, comuns no século XX, mas que podem ser
entendidas como a expressão do ponto de vista do artista.
03. Dali, S. Aparição de rosto e fruteira numa praia. 1938. Óleo sobre tela 114,2 x 143,7 cm. (Foto: Reprodução)

Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut. Disponível em www.artistapiscoarte.com.br

“Nos sonhos, com frequência experimentamos a sensação de que as pessoas e objetos se fundem e trocam
de lugar. Nosso gato pode ser ao mesmo tempo nossa tia, e o nosso jardim pode ser a África.”
Gombrich, E.H. A História da Arte. Tradução de Álvaro Cabral,
Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos. Editora S.A. 16. ed. p. 592.

A relação observada entre o texto e a imagem permite o entendimento e a intenção do artista do século XX.
Neste caso, a obra apresenta características

a) Do Cubismo, onde figura e fundo se fundem em um mesmo plano e o artista trabalha apenas em duas
dimensões, sem se preocupar com a perspectiva matemática.
b) Do Surrealismo, pois o artista desse movimento vai representar o mundo dos sonhos e do inconsciente em
formas abstratas, criando composições surpreendentes.
c) Do Expressionismo, com a representação dos sentimentos e sem a preocupação com as formas clássicas,
os elementos da pintura representam o interior dos artistas.
d) Do Surrealismo, misturando nas telas fragmentos surpreendentes e disparatados do mundo real, pintados
com a mesma detalhada precisão dos pintores Neoclássicos.
e) Do Cubismo, apresentando formas sintéticas e geometrizadas, comuns no século XX, mas que podem ser
entendidas como a expressão do ponto de vista do artista.

01. O futurismo foi um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 1909 com a publicação do
Manifesto Futurista, pelo poeta italiano Filippo Marinetti. Os primeiros futuristas europeus exaltavam a guerra e
a violência e o movimento desenvolveu-se em todas as artes e influenciou diversos artistas que depois fundaram
outros movimentos modernistas. Sobre seus adeptos é correto afirmar:
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Movimentos artísticos
do século XX:
Futurismo e
expressionismo

a) Os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras baseavam-se fortemente na
velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX.
b) A ameaça da guerra produziu nos futuristas uma preocupação em retratar as dificuldades tecnológicas dos
países pobres em relação a Alemanha
c) Eles buscavam retratar a realidade tal qual a viam sem considerar se as imagens fossem verídicas ou não
d) As máquinas exerceram tamanho fascínio nos seus adeptos que eles só representavam as pessoas em
forma de autômatos e os objetos com motores para valorizar o movimento
e) Eles defendiam uma união total da realidade palpável com o irreal e irracional para equilibrar suas
discussões acerca das mazelas psicológicas da sociedade
02. Na pintura futurista o uso de cores vivas e contrastes e a sobreposição das imagens pretendia dar a ideia de
dinâmica, deformação e não materialização por que passam os objetos e o espaço quando ocorre a ação.
Assinale a alternativa que revela as tendências plásticas nas quais se baseou plasticamente o futurismo
a) As bases do futurismo podem ser encontradas nas representações naturalistas do neoclássico
b) A representação de máquinas e cidades futuristas com previsão tecnológica era a ênfase da imagem
futurista
c) Nem uma imagem poderia ser formada sem a ação do douramento e do excesso de linhas curvas para
enfatizar a dramaticidade
d) A pintura do futurismo foi explicitada pelo cubismo e pela abstração

e) As emoções são valorizadas ao ponto de a imagem atingir uma deformação tal que não se consegue mais
identificar a mensagem real da obra
03. Observe as imagens

Disponíveis em:
1-https://historiadoesporte.wordpress.com/2011/04/10/futurismo-um-movimento-esportivo/
2-https://jovemnerd.com.br/nerdcast/nerdcast-487-as-engrenagens-da-revolucao-industrial/
Acesso em 12-03-2019

Sobre a relação possível entre as duas imagens infere-se que:
a) Ambas se relacionam por tratar de temas parecidos já que a pintura é uma vanguarda e o filme Tempos
Modernos de Chaplin também
b) As imagens tratam de situações que falam de pessoas em cima de máquinas

c) A proposta da cena retratada no filme Tempos modernos traz uma composição circular observada na pintura
“ciclista” do futurista Geraldo Dottori
d) Tanto o futurismo, representado pela pintura dinâmica de Dottori, quanto o filme de Chaplin fazem referência
a uma sociedade onde as máquinas têm importância social e tanto a modernidade como a dinâmica são
enaltecidas na pintura e criticadas no filme.
e) A pintura retrata o movimento, fator importante para o futurismo e o filme apenas traz a máquina como
elemento secundário, reafirmando a ideologia do movimento futurista.
04. Com base na imagem do pintor expressionista James Ensor e nos conhecimentos sobre o Expressionismo,
assinale a alternativa correta.

(ENSOR, J., Intriga, 1890. 0,90 x 1,50 cm. Museu Real de Artes, Antuérpia.)

a) A pintura expressionista trabalha com partes de uma mesma imagem, recompondo-as e utilizando-as ao
mesmo tempo, a fim de criar várias perspectivas e dar a impressão de que um objeto pode ser visto ao
mesmo tempo sob todos os ângulos.
b) Pintando diretamente sobre a tela branca, utilizando somente cores puras justapostas em vez de misturálas previamente na paleta, os pintores expressionistas buscavam obter a vibração da luz; pesquisavam os
cambiantes efeitos da luz na atmosfera e nos objetos a fim de fixá-los na tela.
c) A proposta do Expressionismo é de que a arte flua livremente a partir do inconsciente, da livre associação,
com a incorporação de elementos ilógicos do sonho, da fantasia, sem se submeter a qualquer teoria vigente
e a nenhuma lógica.
d) O expressionista é inclinado a deformar a realidade de modo cruel, caricatural, muitas vezes hilário; o
exagero, a distorção e a dramaticidade das formas, linhas e cores revelam uma atitude emocional do artista.

e) O movimento expressionista propõe a construção de valores burgueses, utilizando-se do lirismo para afirmar
conceitos da sociedade; suas manifestações são intencionalmente ordenadas e objetivam conquistar a
crítica.
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Movimentos artísticos
do século XX:
Romantismo

01. O quadro acima é do pintor francês Eugène Delacroix (1798 – 1863) e é intitulado “A Liberdade guiando o
povo”, datado de 1830. Este quadro tornou-se uma das representações mais famosas da Revolução Francesa,
pois:
a) nele podemos observar todas as características do simbolismo, bem como a representação de todas as
classes que participaram da fase inicial do movimento, com destaque para a bandeira tricolor criada pelos
revolucionários, levada pela figura que lembra a participação intensa e fundamental das mulheres no
processo.
b) utiliza uma linguagem de fácil entendimento, onde é possível depreender todas as fases da Revolução
Francesa numa só imagem, situando a obra no contexto da arte impressionista.
c) tornou-se também um ícone do estilo rococó, do qual Delacroix é um dos fundadores e permite observar o
caráter violento da Revolução.

d) sintetiza, com traços pertencentes ao romantismo francês, as ideias fundamentais da revolução,
representadas pela bandeira revolucionária, levada pela mulher que constitui a personificação da liberdade,
e pela presença de personagens que representam a burguesia e os sans-culottes, linha de frente do
movimento antimonárquico.
02. A tela de Doré, ao representar o desespero de Andrômeda (princesa da mitologia grega que enfurece
Poseidon), expressa o arrebatamento sentimental que constitui a sensibilidade romântica do século XIX. Sobre
isso, pode-se afirmar:

a) O ideário romântico invade o campo político, predispondo os homens a reconhecer a liberdade dos povos
como condutora dos Estados Nacionais.
b) O romantismo não interfere nas ações políticas dos homens do século XIX, pois se restringe ao campo das
artes.
c) O ideário romântico não colabora na formação identitária dos Estados Nacionais nem nas lutas por liberdade
e democracia.
d) O exagero sentimental dos românticos produz um desinteresse em relação à Natureza, especialmente
quanto às matas tropicais.

e) O romantismo se constitui, ao longo do século XIX, na ideologia que justifica o desenvolvimento burguês na
indústria e no comércio internacional.
03. O Romantismo, como movimento cultural do século XIX, merece destaque pelas críticas que já fazia à forte
presença do racionalismo na sociedade ocidental da época e pela sua ampla e rica produção intelectual e
artística. Sobre o Romantismo, podemos afirmar que foi um movimento:
a) De nostalgia cultural, que buscou a recuperação das regras do Classicismo, as quais dominavam a arte
conservadora do século XVIII.
b) De grande diversidade cultural, com obras de artistas e pensadores, como Schiller, Chopin, Byron e Goethe,
importantes filósofos, compositores e escritores.
c) Que, no século XIX, esteve na base das grandes revoluções que combatiam o capitalismo; foi amplamente
renovador, no contexto mundial, pelas suas utopias exclusivamente socialistas.
d) Restrito à pintura e à música, sem expressões de destaque na poesia e na literatura em prosa, pois as via
com perspectivas bastante acadêmicas.
e) De convergência das forças conservadoras da época, com valor histórico secundário; foi um movimento
bastante mistificado pelos políticos alheios às mudanças.
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Movimentos
artísticos do século
XX:
Realismo e
impressionismo

01.A cor é percebida através dos cones na nossa visão. Existem no olho cerca de seis milhões de cones e a
ausência ou deficiência dos cones causa o daltonismo. A cor representa uma percepção para o cérebro e o
estimula a diferenciar uma cor da outra. Assim, o cérebro aprende a corrigir a cor dos objetos, ou seja, se usar
óculos escuros, ao tirá-lo, o cérebro mostrará tudo escuro por um tempo até que perceba que deve deixar a
correção.
Pesquisa realizada por um laboratório de cores mostrou que as pessoas julgam subconscientemente uma outra
pessoa, um ambiente ou um objeto pela cor. O emocional liga a cor a uma determinada situação:
- Vermelho; perigo, quente, excitante, sexo.
- Azul; masculino, frio, calmo, estável.
- Branco; puro, honesto, frio.
- Negro; morte, poder, autoridade, seriedade.
- Amarelo; sol, calor, calma, tranquilidade.
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/artes/percepcao-das-cores.htm, acesso em 11/02/2019

A cor deixou sua função simbológica/representativa nas artes visuais no final do século XIX tornando-se
protagonista de movimentos pré-modernistas e nas primeiras vanguardas, como o Impressionismo. O texto
acima tem relação com o Movimento Impressionista porque:

a) Os impressionistas usaram as cores para criar ilusão nos espectadores e manipular suas emoções.
b) Os artistas desse movimento entendiam como as cores podiam ser percebidas e usaram a técnica para
captar o momento furtivo da luz interferindo na nessa percepção.
c) Nos quadros impressionistas pode-se observar os fortes contornos em preto para destacar a autoridade do
autor.
d) d)O subconsciente e o imaginário foram propostas exploradas pelos impressionistas através da cor
e) Edgar Degas, usou as cores da natureza como reforço psicológico às suas pinturas aproveitando o fato de
ser o que mais pintava ao ar livre.
02. Das características abaixo, assinale a que não pertence ao Realismo:
a)
b)
c)
d)
e)

Preocupação crítica.
Visão materialista da realidade.
Ênfase nos problemas morais e sociais.
Valorização da Igreja.
Determinismo na atuação das personagens.

03. Só não notamos a presença do Impressionismo quando o autor:
a)
b)
c)
d)
e)

GEOGRAFIA
3º FEIRA
(19:20 ÀS 19:45)
PROF. MARCELO LIMA

retrata a verdade de um dado momento, justapondo ideias várias;
dá mais ênfase às emoções sentimentos e atitudes individuais do que aos fatos em si;
usa uma linguagem expressiva, suprimindo conjunções e liberando as frases;
procura retratar fielmente a realidade, detendo-se em minuciosa descrição;
inventa e interpreta uma paisagem imprecisa.

01. (Enem PPL 2019) O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço
urbano, contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais
de prestígio com a produção e/ou a renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas
de menor infraestrutura.
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Urbanização mundial
-I

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

O conceito que define o processo descrito denomina-se
a) escala cartográfica.
b) conurbação metropolitana.

c) território nacional.
d) especulação imobiliária.
e) paisagem natural.
02. (Unesp 2020) O processo de desmetropolização, observado no Brasil desde o final do século XX, é
caracterizado
a)
b)
c)
d)
e)

pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e serviços.
pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre as cidades.
pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado ao das metrópoles.
pela redução das manchas metropolitanas como resultado de uma saturação populacional.
pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões, para otimizar recursos financeiros e administrativos.

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

a)
b)
c)
d)
e)

população masculina e feminina.
taxas de natalidade e mortalidade.
emigração e imigração.
população rural e urbana.
distribuição e concentração de renda.

04. (Ufrgs 2019) Leia o trecho abaixo.
(...) empreendimentos que elegem certos espaços da cidade, considerados centralidades, e que os transformam
em áreas de investimentos públicos e privados (...) culminam na valorização imobiliária, implicando a instalação
de comércios com mercadorias acessíveis às classes sociais mais altas e a impossibilidade de permanência de
moradores com menores recursos financeiros, que assim são substituídos por moradores com maior poder
aquisitivo, o que resulta na elitização do local.
Adaptado de: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. Introdução. De volta à cidade. São Paulo: Annablume, 2006. p.21-58.

O segmento trata do conceito de
a)
b)
c)
d)
e)

conturbação.
gentrificação.
metropolização.
urbanização.
espoliação.

05. (Ufrgs 2019) Observe o gráfico abaixo.

A partir do gráfico, assinale a alternativa correta sobre a situação do deficit habitacional no Brasil.
a) O deficit habitacional em Santa Catarina é maior do que o número de domicílios vagos em Goiás.
b) O número de domicílios vagos no Rio Grande do Sul supera o número de domicílios vagos no Rio de Janeiro.
c) Maranhão, Pará e Amazonas são estados em que o deficit habitacional é maior, na comparação com os
domicílios vagos.
d) O grande número de domicílios vagos em São Paulo indica que não há deficit habitacional.
e) O Distrito Federal, por ser uma cidade planejada, não apresenta deficit habitacional.

01. (G1 - col. naval 2019) Observe a figura abaixo.
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Urbanização mundial
- II

A urbanização brasileira desenvolveu-se de maneira acelerada e provocou grande concentração da população,
sobretudo nas áreas metropolitanas. Tal crescimento não foi acompanhado por investimentos sociais, causando
graves problemas socioespaciais, principalmente o da habitação, ilustrado pela charge.

De acordo com as condições de moradia nas cidades brasileiras, assinale a opção correta.
a) As pessoas de baixo poder aquisitivo têm como alternativa de moradia ocupar os terrenos periféricos nas
metrópoles, assim o direito à cidade depende da democratização do uso e da ocupação do solo.
b) A configuração das grandes cidades brasileiras deixou de ser excludente, principalmente pelo aumento dos
investimentos do Estado em moradia de baixa renda, exemplificados nos condomínios populares
construídos em áreas mais valorizadas.

c) A locomoção diária em direção ao local de trabalho associada ao problema de moradia levou os governos
estaduais a desenvolverem urna política eficiente de transportes coletivos integrados de trens, metros e
ônibus, das zonas centrais às periferias.
d) A ausência de movimentos sociais voltados à luta pela moradia nos espaços públicos das regiões
metropolitanas brasileiras contribui para o aprofundamento das contradições entre o capital e o trabalho pelo
direito à cidade.
e) Os processos de intensa segregação socioespacial nas metrópoles brasileiras são minimizados pelo
mercado imobiliário, que destina cada vez mais recursos para empreendimentos nas periferias, formando
bairros dotados de luxo.
02. (Espm 2019) Criação de novos recortes territoriais só pode ser feita por legislação específica
... são recortes instituídos por lei complementar estadual, de acordo com a determinação da Constituição Federal
de 1988, visando integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
É competência dos estados a definição (...), nos termos do Artigo 25, Parágrafo 3° da Constituição Federal.
Fonte: IBGE, 23/05/2017.

O texto trata do conceito de:
a)
b)
c)
d)
e)

região metropolitana.
regiões brasileiras.
município.
unidade federativa.
capital de estado.

03. (Unesp 2019) Analise o mapa.

Considerando a dinâmica urbana brasileira, as áreas vermelha e verde no mapa correspondem a
a)
b)
c)
d)
e)

cinturões entre as áreas industriais de duas cidades.
intersecções entre as áreas periurbanas de duas cidades.
conurbações entre as regiões metropolitanas de duas cidades.
integrações entre as áreas de conservação de duas cidades.
sobreposições entre as áreas de influência de duas cidades.

04. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2019) Na década de 2000, vídeos produzidos por moradores de áreas
periféricas da cidade de São Paulo chamaram a atenção de pesquisadores para uma nova expressão do
videoativismo. Diferentemente dos chamados vídeos populares dos anos 1970 e 1980, que tinham um

direcionamento político afinado com as lutas operárias e os movimentos contra a ditadura, o videoativismo do
século XXI aborda reivindicações sociais, expressões culturais e demandas identitárias das populações da
periferia.
(http://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.)

Na atual relação centro-periferia, o videoativismo é promotor
a)
b)
c)
d)
e)

da compreensão de uma lógica socioeconômica externa que requalifica a periferia.
das disparidades observadas na metrópole que segregam diferentes classes sociais.
da desconstrução das representações sobre a periferia e seus moradores.
das estratégias de publicidade que alimentam a especulação imobiliária.
de um novo sistema de produção equânime entre patrões e empregados.

05. (Uel 2019) O infográfico a seguir apresenta dados referentes ao saneamento básico nos quesitos coleta e
tratamento de esgotos nas macrorregiões brasileiras.

Com base nos dados do infográfico, nos conhecimentos sobre as desigualdades regionais e a deficiência de
infraestrutura urbana, assinale a alternativa correta.
a) As regiões Sul e Nordeste possuem uma cobertura de esgotamento (coletado e tratado) que atinge 87% das
pessoas demonstrando a redução das desigualdades inter-regionais da infraestrutura urbana.

b) O esgoto coletado e tratado, juntamente com os da solução individual, nas regiões Norte (63%) e Nordeste
(52%), demonstram que a existência dos rios de grande volume de água serve para diluir os esgotos,
diminuindo o impacto nos canais, nos rios urbanos e na saúde da população.
c) A modernização do território nacional e o padrão de desenvolvimento econômico concentrador contribuem
para a baixíssima remoção de carga orgânica advinda do tratamento do esgoto doméstico com atendimento
adequado presente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, correspondendo a 33% e 48%, respectivamente.
d) O panorama geral da coleta e do tratamento de esgotos das macrorregiões brasileiras indica que 57% da
população nacional convive com uma paisagem urbana com esgotos a céu aberto e despejado nos córregos
e nos rios.
e) O atendimento precário ou inexistente de coleta e tratamento de esgoto ocorre de forma heterogênea, no
território inter-regional, afetando 43% da população brasileira.

01. (Ufrgs 2019) Considere as afirmações a respeito da estrutura agrária brasileira.
I. A modernização do campo tornou-o autossuficiente em relação à cidade, destino da produção agrícola
brasileira.
II. A modernização da agricultura tornou as paisagens agrícolas homogeneizadas, em virtude da especialização
produtiva para atender ao mercado cada vez mais exigente.
III. As modificações na estrutura fundiária provocaram desemprego no campo e êxodo rural, além do aumento
do número de trabalhadores sem direito à terra, com consequente exclusão social.
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Agropecuária - I

Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

02. (G1 - ifpe 2019) Analise o mapa para responder à questão.

A ampliação dos fluxos migratórios para a região e o período, destacados no mapa, foi causada por diversos
fatores, dentre os quais:
I. programas governamentais de incentivo à modernização do campo e de integração da região ao agronegócio.
II. maior urbanização e dinamismo nas microrregiões do Centro-Oeste.
III. atividades industriais e de setor de serviços amplamente desenvolvidos.
IV. substituição do principal produto agrícola, a soja, pela cultura de frutas cítricas.
V. acentuada diminuição de crescimento demográfico nas microrregiões de Cuiabá e Alto Pantanal.

03. (G1 - ifpe 2019) A opção do país pelo agronegócio faz o brasileiro consumir 5,2 litros de agrotóxicos por ano
O agronegócio cria áreas de monocultivo que destroem toda a biodiversidade, tornando o ambiente propício para
elevadas populações de insetos e doenças
Disponível em: < https://www.cartamaior.com.br10/01/2015 00:00>. Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado).

Sobre o texto, é CORRETO afirmar que
a) o desmatamento provocado pelo avanço da fronteira agrícola, pelo crescimento do monocultivo, pelo uso
intenso de agrotóxicos e fertilizantes químicos correspondem ao processo de modernização da agricultura
brasileira.
b) o agronegócio no Brasil vem provocando a concentração de terras nas mãos dos pequenos e médios
proprietários cuja renda é obtida pelo trabalho dos membros da família.
c) o agronegócio corresponde ao setor agrícola que elimina a manutenção do latifúndio e estimula o
crescimento de áreas quilombolas, indígenas e de proteção, e unidades de conservação ambiental.
d) o agronegócio é dependente das grandes extensões de terra e, por essa razão, desenvolve a política de
produção de alimentos saudáveis com a diminuição da utilização de produtos químicos e a diversificação da
produção agrícola.
e) as áreas de monocultivo nas regiões brasileiras apresentam um acelerado processo de distribuição
igualitária de terras para o pequeno agricultor que desenvolve o agronegócio intensivo.
04. (Upe-ssa 2 2018) Leia o texto a seguir:

Conflitos no campo deixam 59 mortos e violência é a maior em 13 anos
Em 2016, os conflitos agrários causaram a morte de 59 pessoas em todo o País. O índice é o mais alto desde
2003, quando 71 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. Em 2015, haviam sido 50 assassinatos,
14 a mais que no ano anterior. O Estado de Roraima ocupa o topo da lista dos mais violentos, vindo em seguida
Maranhão e Pará.
Fonte: Jornal Estado de São Paulo, janeiro de 2017. Adaptado.

Sobre o conteúdo apresentado no texto e o modo como as propriedades rurais estão distribuídas pelo território
brasileiro, é CORRETO afirmar que a estrutura fundiária do país
a) é caracterizada pela desconcentração de terras e pela existência majoritária de minifúndios rurais, cuja
produção agrícola é, em geral, destinada ao mercado externo da América do Norte e da Europa.
b) apresenta a menor concentração de terras da América Latina e mantém a equidade na distribuição por
regiões do país, com índices de produtividade bastante altos e grande potencial para a produção
agropecuária.
c) possui a maior parte de suas terras concentradas por latifundiários, fato que permite situações de
desigualdades e conflitos sociais com trabalhadores que reivindicam a reforma agrária.
d) viabiliza a real necessidade de ocupação dos trabalhadores do campo, sobretudo nas regiões Norte e
Centro-Oeste, para fins de produção agropecuária, impedindo, dessa forma, a concentração de grilagens.
e) registra, por meio dos censos agropecuários do país, que, entre o período do governo militar e o início do
século XXI, houve uma grande diminuição da concentração fundiária nas regiões Norte e Sul.
05. (G1 - ifpe 2018) Agropecuária brasileira é uma das que mais cresce no mundo
“A agropecuária brasileira é uma das que apresenta maior ritmo de crescimento no mundo. A conclusão é de um
estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A pesquisa apontou que entre 2006 e 2010, o
rendimento da agropecuária aumentou 4,28% ao ano no Brasil.”
Reportagem do portal do governo do Brasil de 12/05/2017(adaptada). Disponível em:<
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/05/agropecuaria-brasileira-e-uma-das-que-mais-cresce-no-mundo>. Acesso
em: 08 out.2017.

A agropecuária é um dos setores mais importantes da economia brasileira, e apresenta um desenvolvimento
crescente, como afirma o texto acima. Sabendo disso e de posse dos seus conhecimentos, analise as
alternativas a seguir sobre a agropecuária e a questão agrária no Brasil.
I. Uma das marcas da agropecuária no Brasil é o agronegócio, com elevada produtividade, sendo uma das mais
competitivas do mundo.
II. Apesar da grande produtividade do setor do agronegócio, cerca de 70% dos produtos que abastecem o
mercado interno são fornecidos pela agricultura familiar.
III. O Brasil protagoniza intensos conflitos que envolvem trabalhadores rurais, no entanto, apresenta uma das
menores concentrações fundiárias do mundo.
IV. A grilagem foi uma das práticas responsáveis pela concentração de terras no meio rural brasileiro desde o
século XIX.
V. A pecuária brasileira não possui grande destaque no mercado mundial, pois sua elevada produção é
destinada, majoritariamente, para o mercado interno.
Estão CORRETAS, apenas, as assertivas
a)
b)
c)
d)
e)
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Agropecuária - II

III, IV e V.
I, II e III.
II, III e V.
I, II e IV.
I, IV e V.

01. (Ufrgs 2018) Observe a charge abaixo.

Assinale a alternativa que indica a correta relação, ilustrada pelos dois quadros.

a) O êxodo rural causou a redução dos empregos no campo, intensificou a urbanização do Brasil e gerou o
crescimento desorganizado das cidades.
b) A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no campo, mas propiciou melhores ofertas de trabalho
e condições de vida nas áreas urbanas.
c) Os latifúndios contribuíram para uma melhor distribuição das terras nas áreas rurais, redistribuindo a
população nas áreas urbanas.
d) As cidades atraíram os trabalhadores rurais que optaram por oportunidades de trabalho mais vantajosas.
e) A política agrária modernizou o trabalho no campo, concentrou a posse da terra e gerou, em condições
precárias, o êxodo rural dos migrantes para as cidades.
02. (Uefs 2018) Longe de mim querer estragar o apetite de alguém, mas a gente não está consumindo carne
demais? Nosso olho grande está devastando o planeta, segundo o relatório “Apetite por destruição”, da ONG
WWF. E quem só come peixe ou frango também tem a sua parcela de responsabilidade, pois o problema não é
somente desmatar para fazer pasto.
(www.umagotanooceano.org. Adaptado.)

Em relação ao espaço rural e à produção agropecuária brasileira, o problema a que o excerto faz alusão
corresponde
a)
b)
c)
d)
e)

à monocultura de soja, utilizada para produzir ração animal.
ao uso de insumos transgênicos, oferecidos como solução à sazonalidade dos cultivos.
à mecanização da lavoura, adotada para diminuir postos de trabalho.
ao modelo de produção familiar, escolhido para atender mercados externos.
à domesticação animal, empregada para aumentar a produtividade.

03. (Upe-ssa 2 2018) Leia o texto a seguir:
ÓRFÃOS DA CANA
Mecanização da lavoura cria legião de ex-boias-frias
Desempregados no país e com problemas de saúde
Sem vagas de trabalho, migração para SP trava
"Se cana enriquecesse, eu seria milionário. Trabalhei 26 anos direto, cortando 18 toneladas por dia. Tenho
dores na coluna e um braço torto. Foi só o que consegui ganhar", disse Geraldo Melchiades, 52 anos.

Eram milhares. Mas, com o aumento vertiginoso da mecanização das lavouras, foram praticamente expulsos
dos canaviais. Uma legião de Geraldos, Raimundos e Josés viu suas vidas tomarem outros rumos por causa
das máquinas. Não foram derrotados só pela tecnologia, mas perderam espaço também devido a um acordo,
que restringiu a queima da palha da cana, responsável por fumaça, fuligem e gases tóxicos, e obrigou as usinas
a se mecanizarem cada vez mais.
Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 30/06/2017. Adaptado.

De acordo com os fatos apresentados no texto, é CORRETO afirmar que a modernização tecnológica da
agricultura brasileira
a) apresentou resultados socioambientais de diminuição de impactos negativos, como a degradação dos solos
e dos recursos hídricos, além da minimização dos problemas causados à saúde humana pelos agrotóxicos.
b) aumentou a mecanização do campo brasileiro, resultando na gradual eliminação dos boias-frias do cenário
rural, sobretudo nas áreas agrícolas paulistas, gerando um reordenamento no processo migratório
socioespacial.
c) intensificou o percentual de lavouras não mecanizadas no Centro-Sul, tornando essas áreas espaços
atrativos para migrações de milhares de pequenos posseiros, parceiros e arrendatários.
d) diminuiu as desigualdades regionais no país, reorientando a ocupação e utilização de terras para produção,
tornando a região Nordeste e a Amazônia áreas concentradoras de fluxos migratórios.
e) desencadeou o avanço das fronteiras agrícolas na Amazônia, diminuindo o número de grandes propriedades
ligadas às empresas multinacionais, resultando em menor expansão de atividades extrativistas.
04. (Enem 2018) A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em
diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela
expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente
marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país.
AQUINO. J. R.; GAZOLLA. M.; SCHNEIDER. S. In: SAMBUICHI. R. H. R. et aI. (Org.). A política nacional de agroecologia e
produção orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. Brasília: Ipea. 2017 (adaptado).

Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva
apresentada no texto?
a) Subsidiar os cultivos de base familiar.
b) Favorecer as práticas de fertilização química.

c) Restringir o emprego de maquinário moderno.
d) Controlar a expansão de sistemas de irrigação.
e) Regulamentar o uso de sementes selecionadas.
05. (Enem PPL 2017) A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste do Brasil com a
implantação de empresas transnacionais e nacionais que, beneficiando-se do fácil acesso à terra e água, se
voltam especialmente para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões. O modelo de produção do agrohidronegócio caracteriza-se pelo cultivo em extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e consequente
comprometimento da biodiversidade.
Disponível em: www.abrasco.org.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como consequência
para a região a
a)
b)
c)
d)
e)

intensificação da participação no mercado global.
ampliação do processo de redistribuição fundiária.
valorização da diversidade biológica.
implementação do cultivo orgânico.
expansão da agricultura familiar.

01. (Enem 2018) A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em
diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela
expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente
marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país.
AQUINO. J. R.; GAZOLLA. M.; SCHNEIDER. S. In: SAMBUICHI. R. H. R. et aI. (Org.). A política nacional de agroecologia e
produção orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. Brasília: Ipea. 2017 (adaptado).
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Agropecuária - III
Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva
apresentada no texto?
a)
b)
c)
d)
e)

Subsidiar os cultivos de base familiar.
Favorecer as práticas de fertilização química.
Restringir o emprego de maquinário moderno.
Controlar a expansão de sistemas de irrigação.
Regulamentar o uso de sementes selecionadas.

02. (Enem PPL 2017) A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste do Brasil com a
implantação de empresas transnacionais e nacionais que, beneficiando-se do fácil acesso à terra e água, se
voltam especialmente para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões. O modelo de produção do agrohidronegócio caracteriza-se pelo cultivo em extensas áreas, antecedido pelo desmatamento e consequente
comprometimento da biodiversidade.
Disponível em: www.abrasco.org.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como consequência
para a região a
a)
b)
c)
d)
e)
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Ginástica Rítmica

intensificação da participação no mercado global.
ampliação do processo de redistribuição fundiária.
valorização da diversidade biológica.
implementação do cultivo orgânico.
expansão da agricultura familiar.

Assista ao vídeo de uma competição de Ginástica Rítmica e descreva em um pequeno texto quais regras você
consegue observar segundo a aula.
Link: https://youtu.be/n0KO7flkDh0

EDUCAÇÃO FÍSICA
3º FEIRA
(19:55 ÀS 20:20)
PROF. GEÓRGIA
SOARES
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Qualidades físicas
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Ginástica de
condicionamento

Descreva sobre flexibilidade, faça um texto resumido.

Escolha uma modalidade de ginástica e fale um pouco das principais características.

Assista ao vídeo e descreva algumas características da ginástica aeróbica.
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Ginástica aeróbica

Link: https://youtu.be/_UFzFWNQYgo

Dobra para frente
Apesar de básica, essa pose é muito importante para estabelecer uma base forte. A posição ajuda ainda a
trabalhar o equilíbrio do corpo e melhorar a concentração.
Como fazer: com as pernas abertas e joelhos levemente flexionados, abaixe todo o tronco em direção ao
chão. Certifique-se de manter a coluna reta e alinhada com o quadril. Dobre os cotovelos em 90 graus e
envolva os calcanhares com as mãos. Respire profundamente enquanto se mantém nessa posição por 15
segundos.
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Ginástica Yoga

No início você poderá não conseguir finalizar a posição toda, porém pode não descer tanto, ou diminuir a
abertura das pernas. Aos poucos você pode ir aumentando o tamanho da abertura e a descida também.
Gato/vaca
Essa sequência pequena de exercícios é a maneira perfeita para aquecer a coluna vertebral e o peito antes
de você começar a praticar posições de Yoga mais complexas.

Como fazer: fique de quatro, com os joelhos na direção do quadril, mãos e ombros distantes, bem abaixo
dos ombros. Faça uma inalação, levantando o peito e olhando para o teto. Solte todo seu peso para o ventre
e arqueie bem a coluna. Em seguida, expire e empurre as mãos e os joelhos em direção ao chão, curvando
as costas, redirecionando os olhos para o umbigo. Repita a sequência algumas vezes.
Este exercício é fácil e pode te proporcionar muito relaxamento.
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Vida além da Morte:
Qual sentido da
existência humana?

01. Escutar e analisar a letra da música “Canto para Minha Morte”, de Raul Seixas; destacando o conceito de
imortalidade (vida após a morte) que o músico apresenta. Em seguida, analise essa concepção com as 4
possíveis respostas sobre a morte das religiões (Nada, Ancestralidade, Ressurreição e Reencarnação) e aponte
qual delas melhor se enquadra com a visão do artista.
 Recomenda-se que o estudante, por meio de pesquisa de campo e informações de terceiros, realize esse
levantamento.

Pesquisa
ENSINO RELIGIOSO
3º FEIRA
(20:20 ÀS 20:45)
PROF. MARCIANO
SILVA
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As possíveis
respostas das
Tradições Religiosas
sobre a Morte: Nada.

Segundo a hipótese “Niilista” (Nada): Sendo a matéria a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de
tudo. Morrer significa desaparecer.
1. Faça um pequeno levantamento (pelo menos 5 pessoas) e pergunte a elas qual sua opinião sobre o que
ocorre com a pessoa humana após a morte. Registre a quantidade de pessoas que acreditam na “Hipótese
Niilista” (Nada). Em seguida, responda: O número de pessoas que creem na morte como “Fim de Tudo” é
surpreendente para você? Justifique a resposta.
 Recomenda-se que o estudante, por meio de pesquisa de campo e informações de terceiros, realize esse
levantamento. Em seguida, reflita sobre esses números.
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As possíveis
respostas das
Tradições Religiosas
sobre a Morte:
Ancestralidade.

Ancestralidade é uma crença segundo a qual quando um indivíduo morre torna-se um ser espiritual com
capacidade de proteger seus parentes que ainda não transcenderam para outro plano.
De certo modo, mesmo entre religiões que não cultuam os “Ancestrais”, há vestígios dessa crença. Por exemplo,
no Catolicismo temos a figura dos “Santos”. Outro vestígio na sociedade ocidental da ancestralidade é a
recordação do nome de pessoas queridas e/ou importantes de nossa família, cidade, religião, país, etc.

01. Registre, abaixo, o nome de 3 pessoas, já falecidas, que são inesquecíveis para você; e a razão pela qual
elas são significativas.
PESSOA

RAZÃO

Pesquisa
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As possíveis
respostas das
Tradições Religiosas
sobre a Morte:
Ressurreição.

A Ressurreição é o ponto central da Tradição Religiosa Cristã. Sem a crença na Ressurreição de Jesus Cristo,
o seguidor do Cristianismo não possui, doutrinalmente, “esperanças” para a vida após a morte.
1. Pesquise na Literatura Sagrada do Cristianismo (Bíblia: Novo Testamento), trechos que fundamentem, e
comprovem, a crença na ressureição. Em seguida, registre, abaixo, três deles.


Pesquisa Bibliográfica em material de fácil disponibilidade.

A Reencarnação, enquanto possível resposta sobre a morte, é uma crença antiga da humanidade. Atualmente,
continua sendo uma possibilidade considerada real por boa parte das pessoas.

29/09

LÍNGUA
PORTUGUESA
5º FEIRA
(18:30 ÀS 18:55)

03/09

As possíveis
respostas das
Tradições Religiosas
sobre a Morte:
Reencarnação.

Variações
linguísticas,
preconceitos
linguísticos,
estrangeirismos, gíria
e arcaísmos.

01. Pessoalmente, após estudarmos sobre 4 possíveis respostas sobre a morte nas religiões, qual sua
concepção, ou crença, sobre o que acontece com o ser humano após o fim de sua existência terrena? Redija
um texto de, no mínimo 10 linhas sobre seu ponto de vista.
 Pesquisa bibliográfica em material disponibilizado nas aulas do “Portal do Canal Educação”; e noutras fontes
selecionadas pelo estudante.

Olhou a árvore. Era o momento. Não se pode atrasar a retirada.
Separou a areia até chegar à terra. Virou a mão e, pela linha da vida, girou a semente até encontrar um sulco.
O baobá havia aberto a casca e do oculto coração brotou a água milagrosa. A árvore era a vida.

PROF. HILDALENE
PINHEIRO

Parte 1

O velho voltou a fazer crescer baobás grandiosos como gigantes que beijavam as nuvens. Agora, sobre os
escritórios, nos telhados, sobre as avenidas e os trens; nos beirais, sobre comércios, bancos e ministérios
crescem trepadeiras coloridas. Embaixo delas, está escondida a destruição como uma lembrança dolorosa.
Adaptado de https://www.revistapazes.com/o-ultimo-baobaconheca-a-lenda-africana-sobre-o-renascimentoda-esperanca/
01. Em relação à linguagem empregada no texto, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)

predomina-se uma variante linguística regional, já que a história se passa na África.
a linguagem é coloquial, apresentando marcas linguísticas comuns à fala cotidiana e desvios gramaticais.
a linguagem é formal, com função referencial. Preocupa-se apenas em apresentar informações.
a linguagem é predominantemente formal, seguindo as normais gramaticais. Apresenta-se, também, um
certo grau de lirismo, com a presença de figuras de linguagem.

02. São características presentes nesse texto:
a)
b)
c)
d)

Linguagem verbal.
Linguagem não verbal.
Linguagem regional.
Linguagem coloquial.

Farinha (Djavan)
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Gênero: Letra de
Música
Luiz Gonzaga e
Patativa do Assaré
Triste Partida
Parte 1

A farinha é feita
de uma planta da família das euforbiáceas
de nome Manihot utilissima,
Que um tio meu
Apelidou de macaxeira
E foi aí que todo mundo achou melhor!...
A farinha tá
No sangue do nordestino
eu já sei desde menino
o que ela pode dar
E tem da grossa, tem da fina
Se não tem da quebradinha

Vou na vizinha pegar;
Pra fazer pirão ou mingau;
Farinha com feijão
É animal!
O cabra que não tem eira nem beira
Lá no fundo do quintal
Tem um pé de macaxeira.
A macaxeira é popular,
É macaxeira pr’ali, macaxeira pra cá
E em tudo que é farinhada
A macaxeira tá.
Você não sabe o que é farinha boa
Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas!
01. Infere-se da expressão “O cabra que não tem eira nem beira” que
a)
b)
c)
d)

uma pessoa sem amparo.
uma pessoa em boa situação econômica.
uma forma preconceituosa de ver os nordestinos.
uma forma de exaltar a vida dos moradores de Alagoas.

02. Nos versos “Pra fazer pirão ou mingau; Farinha com feijão É animal!” entende-se:
a)
b)
c)
d)
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Termos Essenciais da
Oração: Sujeito e
predicado
Parte 1

uso da linguagem de nível padrão para se comunicar melhor com o público.
uso da linguagem coloquial para melhor representar a fala de todos os nordestinos.
A sonoridade do verso acentuado pela aliteração do fonema /f/ e pela rima entre “mingau” e “animal”.
uso do texto injuntivo para acentuar o lirismo da composição.

01. “Recebeu o prêmio o jogador que fez o gol”. Nessa frase o sujeito de “fez”?
a) o prêmio;
b) o jogador;

c) que;
d) o gol;
e) recebeu.
02. "Em nossa terra não se vive senão de política." Nesta oração o predicado é:
a) nominal
b) verbal
c) verbo-nominal
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Gênero: Artigo de
opinião
Parte 1

01. Do ponto de vista da temática, pode inferir que o objetivo da charge acima é:
a)
b)
c)

Mostrar que os hospitais públicos consomem muitos papéis por dia.
Discutir a diferença entre o sistema público de saúde e os particulares.
Informar sobre a ausência de papel nos hospitais públicos.

d)

Criticar o sistema público de saúde.

2.Coloque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições relativas ao contexto da charge:
( ) A charge não condiz com o contexto social atual de nosso país, uma vez que evidencia problemas no
sistema público de saúde.
( ) O enunciado “O hospital está sem papel” evidencia um dos casos de imoralidade da saúde pública do
Brasil.
( ) O efeito humorístico da charge é realçado pela expressão “Vou escrever a receita na sua mão” e a imagem
como um todo.

01. Assinale a alternativa que corretamente preenche as lacunas I, II e III das frases a seguir:
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Verbos/Tense
Formas: (Afirmativa,
negativa e
interrogativa)/Text
study and vocabulary
Parte I

INGLÊS
5º FEIRA
(18:55 ÀS 19:20)
PROF. LAWDO NATELL
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Verbos/Tense
Formas: (Afirmativa,
negativa e
interrogativa)/Text
study and vocabulary
Parte II

He __________(I) me a favor 2 months ago.
They __________(II) an attempt to escape.
I __________(III) an important decision last night.
a) did – made – made
b) made – did – made
c) did – made – did
d) made – made – made
e) made – did – did

When we think of language, we think of the words and phrases that we use to communicate with each other.
However, language also involves bodily expression: glances and smiles, clothing, gestures, facial expressions;
an eloquent language of which we are not always conscious, but which casts light on our words, enriching them
and sometimes even contradicting them.
Entertaining and pleasant, the Expression and Behaviour exhibition invites you to observe the behaviour of men
and women placed in particular situations, and to influence their reations.
Miniguide of Permanent Exhibitions. La Villette. Paris: Cité des Sciences et de l’Industrie. 1997. p. 38.
O processo de comunicação envolve, além da linguagem verbal, outros recursos expressivos.
De conformidade com o texto,
01. Mencione quatro desses recursos.

02. Explique de que forma a linguagem não-verbal auxilia a comunicação entre os seres humanos.

01. Marque a alternativa correta.
Mary: "I am about to fall asleep. I need to wake up!"
Clare: "I ______ you some coffee."
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Verbos/Tenses
Formas: (Afirmativa,
negativa e
interrogativa)/Text
study and vocabulary
Parte Ill

a) 'll go
b) am going to get
c) will get
d) am going to get to
e) will go to get
02. Marque a opção em que o Immediate Future está empregado incorretamente:
a) I going to my grandmothers' house tomorrow.
b) Are you going to study for the test?
c) We are going to make a cake for Timmy's birthday.
d) They are going to see a movie next Saturday.
e) You aren't going to travel next vacation
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Verbos/Tenses
Formas: (Afirmativa,
negativa e
interrogativa)/Text
study and vocabulary
Parte IV

01.Skim reading is the new normal. The effect on society is profound
Maryanne Wolf
When the reading brain skims texts, we don’t have time to grasp complexity, to understand another’s feelings or
to perceive beauty. We need a new literacy for the digital age
Disponível em: <https://www.theguardian.com>. Acesso em: 26 ago. 2018.

Analisando o excerto, percebe-se que a notícia anuncia um(a):
a)
b)
c)
d)

impressão subjetiva que não se relaciona à realidade.
acontecimento ocorrido em tempos passados.
fato associado a uma opinião da autora.
fato isento de opinião pessoal da autora.

02. Em relação ao uso de “would” da língua inglesa, cabe inferir que:
a)
b)
c)
d)
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Povos indígenas do
Piauí

Não pode ser utilizado para tratar de hipóteses.
Would pode ser usado em frases afirmas e negativas, mas não em perguntas.
Faz parte da classificação de palavras cujos verbos should e might pertencem.
Would possui função sintática e semântica tão relvantes quantos as de Do e Does.

01. De acordo com as nossas discussões em sala de aula, explique qual a importância de discutir sobre a história
indígena no território piauiense?

01.Qual das alternativas abaixo define de forma correta o Absolutismo?

HISTÓRIA
5º FEIRA
(19:20 ÀS 19:45)
PROF. KEURELENE
SANTOS

a) Sistema econômico que prevaleceu na Europa na época do Antigo Regime.
b) Sistema econômico e político que prevaleceu na França durante toda Idade Média.
c) Sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa entre os séculos XVI e XVIII. Tinha
como principal característica a concentração de poderes nas mãos dos reis.
d) Sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa e Ásia entre os séculos XI e XV.
Tinha como principal característica a concentração de poderes nas mãos dos senhores feudais.
02. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas poderes que os reis tinham na época do Absolutismo?
10/09

Antigo regime na
França

a) Criar taxas, escolher o nome de crianças e mudar os nomes dos adultos, tirar e nomear os papas da Igreja
Católica.
b) Fundar cidades, vigiar a vida privada das pessoas, obrigar as pessoas a mudarem de religião, decidir sobre
questões de outros países.
c) Estabelecer o preço das mercadorias comercializadas em outros países, obrigar os casais a terem filhos.
d) Criar impostos, decidir sobre questões da justiça, julgar e condenar pessoas, determinar ações econômicas,
criar leis e influenciar em questões religiosas.
03. Qual das alternativas abaixo aponta uma das principais injustiças sociais que existiu na época do
Absolutismo?
a) O rei e os integrantes da Igreja pagavam altos impostos, enquanto o restante da população fica isenta.

b) Enquanto o rei e sua corte vivia no luxo extremo (pago com os impostos), grande parte da população
(principalmente camponeses) passava necessidades básicas.
c) Somente os integrantes do clero pagavam impostos.
d) Enquanto o clero vivia no luxo extremo (pago com os impostos), grande parte da população (principalmente
burgueses) passava necessidades básicas.

01. Podemos apontar como uma das principais causas da Revolução Francesa:
a)
b)
c)
d)
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Revolução francesa:
1º fase - assembleia
nacional constituinte
(1789-1891)

As guerras de conquistas promovidas e comandadas por Napoleão Bonaparte.
A grande influência da burguesia e dos trabalhadores urbanos no sistema político da França.
As fraudes eleitorais que existiam na França durante as eleições para monarca e ministros.
A revolta de grande parte da população francesa (burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos) gerada
pelas injustiças sociais promovidas pela monarquia absolutista.

02. Sobre o contexto histórico da França pré-revolução, é verdadeiro afirmar que:
a)
b)
c)
d)

O clero e a nobreza possuíam muitos privilégios, entre eles a isenção tributária (não pagavam impostos).
A estrutura social da população francesa não era estratificada.
Havia igualdade de direitos, sendo que não havia camadas sociais privilegiadas.
Não havia pobreza, nem miséria, pois existia uma justa distribuição de renda.

03. Um dos fatos históricos mais importantes da Revolução Francesa foi:
a)
b)
c)
d)

A decretação de leis que garantiam igualdade de direitos na França em 1789.
A união do clero e da burguesia em prol da derrubada da monarquia e implantação da República.
A Queda da Bastilha (principal prisão política da monarquia francesa) em 14 de julho de 1789.
O apoio de Napoleão Bonaparte ao governo do monarca Luís XVI.

01. Qual era o lema dos revolucionários franceses, que resumia muito bem os anseios do Terceiro Estado?
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Revolução francesa:
2º fase - a convenção
(1792-1793)

a)
b)
c)
d)

- "Liberdade, Paz e Justiça".
"Paz, Pão e Terra".
"Liberdade, Igualdade e Fraternidade".
Liberdade ainda que tardia".

02. Durante o processo revolucionário quem eram os girondinos e o que defendiam?

a) Eram representantes da monarquia que queriam reestabelecer o regime monárquico na França.
b) Era um grupo político que representava a alta burguesia e queria evitar uma participação maior dos
trabalhadores urbanos e rurais na política.
c) Eram representantes da baixa burguesia e defendiam uma maior participação popular no governo.
d) Eram integrantes do clero e defendiam maior participação da Igreja na política francesa.

01. No painel estão representados diferentes quadriláteros.

MATEMÁTICA
5º FEIRA
(19:55 ÀS 20:20)
PROF. ALEXSANDRO
KESLLER
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Geometria Plana
(Quadriláteros:
Trapézio)

a) Quais não têm lados paralelos?
b) Quais têm apenas um par de lados paralelos? Como se chamam?
c) Quais têm dois pares de lados paralelos? Como se chamam?
d) Quais têm todos os lados com medidas iguais?
e) Quais têm todos os ângulos retos?
f) Quais são retângulos?
g) Quais são losangos?
h) Quais são quadrados?

01. Sendo r1 e r2 as medidas dos raios de duas circunferências C1 e C2, respectivamente, e d a distância entre os centr
determine as posições relativas em cada caso.
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a) r1 = 2 cm, r2 = 5 cm e d = 10 cm;
b) r1 = 4 cm, r2 = 2 cm e d = 2 cm;
c) r1 = 3 cm, r2 = 7 cm e d = 10 cm;
d) r1 = 10 cm, r2 = 3 cm e d = 4 cm;
e) r1 = 5 cm, r2 = 5 cm e d = 8 cm;
f) r1 = 6 cm, r2 = 4 cm e d = 9 cm

Geometria Plana
(Posições relativas
entre circunferências)

01. Sabendo que PA é tangente à circunferência, vamos calcular o valor de x nas figuras.
a)
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Geometria Plana
(Relações métricas
na circunferência II)

b)

01. Vamos determinar o valor de x na figura ao lado.
a)
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Geometria Plana
(Ângulos na
circunferência) Excêntrico Interior e
exterior

b)
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Som;
Ondas sonoras;

01. O som é um exemplo de onda. Podemos então dizer que, ao se propagar, o som transporta energia e não
matéria? Justifique sua resposta.
02. Analisando os conceitos abordados durante a aula, caracterize as ondas sonoras usando a classificação das
ondas quanto a sua natureza, sua propagação e sua vibração.

01. Pesquisadores da UNESP, investigando os possíveis efeitos do som no desenvolvimento de mudas de
feijão, verificaram que sons agudos podem prejudicar o crescimento dessas plantas, enquanto que os sons mais
graves, aparentemente, não interferem no processo.

CIÊNCIAS
5º FEIRA
(20:20 ÀS 20:45)
PROF. CAIO BRENO

[CIÊNCIA E CULTURA 42 (7) supl: 180-1, Julho 1990].
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Características do
som: altura,
intensidade e timbre.
Frequência do som;
O fenômeno eco.

Nesse experimento o interesse dos pesquisadores fixou-se principalmente na variável física:
a)
b)
c)
d)
e)

velocidade
umidade
temperatura
frequência
intensidade

02. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal que se propaga apenas em meios materiais. O
som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as
qualidades fisiológicas do som apresentadas a seguir com as situações apresentadas logo abaixo.

Qualidades fisiológicas
(1) Intensidade
(2) Timbre
(3) Frequência
Situações
(
(
(
(
(

) Abaixar o volume do rádio ou da televisão.
) Distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave de homem.
) Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes.
) Distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta.
) Distinguir as notas musicais emitidas por um violão.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)
e)
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Luz;
Princípios de
propagação da luz;
Princípios
fundamentais da
óptica.

1–2–3–3–2
1–3–2–2–3
2–3–2–2–1
3–2–1–1–2
3–2–2–1–1

01.
Vamos construir uma câmara escura de orifício e verificar algumas consequências da propagação retilínea da
luz. Faça um furo circular no centro da base de uma lata de conservas utilizando um prego de cerca de 2 mm
de diâmetro. Tape a boca da lata com um pedaço de papel vegetal ou papel-manteiga, fixando-o por meio de
um elástico ou barbante. O papel deve ficar bem esticado. Em um ambiente semiescurecido, ilumine a base
furada da lata com a luz de uma pequena vela apoiada sobre um suporte, como propõe a fotografia abaixo.

Você perceberá a projeção de uma imagem invertida da vela no papel que tapa a boca da lata, como aparece
na fotografia ao lado. Observe que apenas a região mais iluminada da vela, próxima à base da chama,
aparecerá projetada. Aproximando-se a vela da lata, o tamanho da imagem projetada aumentará e, afastandose a vela da lata, o tamanho da imagem projetada diminuirá. Agora, corte uma vela apagada de modo que seu
pavio fique à mesma altura do furo existente no centro da base da lata. Meça com uma régua a profundidade
da lata e coloque a vela a uma distância igual em relação ao furo, conforme ilustra o esquema, e acenda-a.

O experimento abordará sobre os princípios da propagação da luz, onde, pela semelhança existente entre a
imagem projetada no papel e a vela, é uma evidência de que a luz se propaga em linha reta no ambiente do
experimento.
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Fenômenos ópticos:
reflexão, refração e
absorção da luz

01. Analisando os conceitos abordados durante a aula, diferencie os fenômenos de reflexão e refração citando
exemplos encontrados em nosso cotidiano que se relacionam a esses fenômenos.
02. Assinale a alternativa a seguir que melhor representa o que acontece com raios luminosos durante um
processo de reflexão.

LÍNGUA PORTUGUESA
6º FEIRA
(18:30 ÀS 19:20)
PROF. HILDALENE
PINHEIRO
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Variações
linguísticas,
preconceitos
linguísticos,
estrangeirismos, gíria
e arcaísmos.
Parte 2

[...] presto muita atenção na fala dos cariocas para quando escrever em carioquês para não errar a mão. Carioca
diz ‘Dá um cafezinho pra mim’. Na Bahia se diz ‘Me dê’. Aqui soa autoritário. Os cariocas falam: ‘A Fulana, o
Beltrano’. Isso é um tapa no ouvido do nordestino. No Nordeste todo mundo fala direto ‘Fulana, Beltrano’, sem
usar o artigo. Quando vou para Itaparica, entro na língua de lá, ‘como’ todas as proparoxítonas. Falo padre Ciço,
não padre Cícero - Cícero é só para gente culta. [...]
João Ubaldo Ribeiro
01. Considerando as “variações linguísticas,” o texto evidencia com predominância que o autor
a)
b)
c)
d)

reverência aos nordestinos.
tem consciência linguística.
critica as variantes autoritárias.
presta atenção ao falar dos cariocas.

02. De acordo com a fala da personagem, as mídias giratórias estão
a)
b)
c)
d)

na moda.
no auge.
obsoletas.
modernizadas.

03. As gírias são variantes linguísticas que traduzem características de aspecto sociocultural de seus falantes.
Assim, pode-se afirmar que nesse texto não se tem linguagem
a)
b)
c)
d)

formal, tendo em vista a presença de dialetos.
coloquial, tendo em vista o contexto em que o diálogo se passa.
vulgar, já que as regras e normas da língua portuguesa não foram cumpridas.
popular, uma vez que os personagens se preocupam mais em se fazerem entender do que com os aspectos
estruturais que suas falas devem obedecer.

04. Assinale a frase que não inclui uma marca da linguagem coloquial.
a) O tema de uma obra é o que sobra de uma obra ruim.
b) Nunca se deve ler um mau autor, nem para desdenhar dele. Sempre há um grão de tolice que pega.
c) “Para que vieste na minha janela meter o nariz? / Se foi por um verso, não sou mais poeta. / Ando tão feliz”.

d) O musical é chato do começo ao fim, mas está cheio de bom entretenimento.

A farinha é feita
de uma planta da família das euforbiáceas
de nome Manihot utilissima,
Que um tio meu
Apelidou de macaxeira
E foi aí que todo mundo achou melhor!...
A farinha tá
No sangue do nordestino
eu já sei desde menino
o que ela pode dar
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Gênero: Letra de
Música
Luiz Gonzaga e
Patativa do Assaré
Triste Partida
Parte 2

E tem da grossa, tem da fina
Se não tem da quebradinha
Vou na vizinha pegar;
Pra fazer pirão ou mingau;
Farinha com feijão
É animal!
O cabra que não tem eira nem beira
Lá no fundo do quintal
Tem um pé de macaxeira.
A macaxeira é popular,
É macaxeira pr’ali, macaxeira pra cá
E em tudo que é farinhada
A macaxeira tá.
Você não sabe o que é farinha boa
Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas!
01. De acordo com o texto,
a) a macaxeira é um alimento de ricos.

b) macaxeira e Manihot utilissima são a mesma coisa.
c) só existe farinha em Alagoas.
d) toda farinha é boa.
02. A letra de música tem em comum com o poema:
a) a estrutura rítmica.
b) os versos sempre longos.
c) a linguagem simples.
d) o vocabulário popular.

01. "Os livros escolares devem ser tratados com carinho." Nesta oração o tipo de sujeito é:
a)
b)
c)
d)

composto
indeterminado
simples
oração sem sujeito

02. Considere a frase “Ele andava triste porque não encontrava a companheira” – os verbos grifados são
respectivamente:
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Termos Essenciais da
Oração: Sujeito e
predicado
Parte 2

a)
b)
c)
d)

transitivo direto – de ligação;
de ligação – intransitivo;
de ligação – transitivo indireto;
de ligação – transitivo direto.

“O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo”
“O sol brilhou um pouquinho pela manhã”.
03. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como:
a) nominal – verbo nominal;
b) verbal – verbo-nominal;
c) verbo-nominal – nominal;
d) verbo-nominal – verbal.

04. Quanto à espécie, o sujeito de uma oração pode ser:
a) Determinado ou indeterminado
b) Simples, composto ou implícito (oculto)
c) As duas alternativas anteriores estão corretas.
d) Nenhuma alternativa está correta.

Basquete à meia noite
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Gênero: Artigo de
opinião
Parte 2

Os americanos decidiram usar a bola na guerra contra a violência juvenil. Batizada de “Basquete à MeiaNoite”, a experiência é uma das responsáveis por inesperada informação transmitida pelo Ministério da Justiça.
Pela primeira vez, em 10 anos, a criminalidade juvenil interrompeu sua veloz curva ascendente e caiu 5%. Os
especialistas atribuem parte da explicação da queda a uma série de projetos educacionais lançados nos bairros
contaminados pela violência. Entre eles, o basquete noturno. O basquete é apenas uma isca. Para atrair as
gangues, são feitos campeonatos pela madrugada, acompanhados por animadas torcidas – justamente o horário
em que eles costumam se esmurrar, esfaquear ou disparar tiros. Mas, para participar do campeonato, o jogador
deve se submeter a programas de treinamento profissional e aprender com psicólogos como resolver conflitos
civilizadamente.
Por ter algumas das melhores faculdades do mundo e, ao mesmo tempo, ser cenário de guerras de
gangues, Nova York virou um laboratório educacional contra a violência. Eles apostam na ideia de que a violência
é um comportamento que se aprende; logo, cabe aos educadores inverter esse aprendizado por meio de artes,
esportes, salas de aula ou treinamento profissional.
(Gilberto Dimenstein, Aprendiz do futuro, Ática, p.77, Série Discussão Aberta)

01. Considere as afirmações em torno do tema e do plano de organização do texto:
I- O título deste texto é bem subjetivo, pois faz o leitor acreditar que o texto irá discorrer apenas sobre basquete,
mas na leitura o leitor se surpreende.
II- A ideia central deste texto é o combate a violência juvenil na cidade de Nova Iorque, por meio de educação
esportiva.
III- No segundo parágrafo do texto, tem-se a conclusão do mesmo, em que o autor retoma a ideia principal do
texto para encerrá-lo.
Estão corretas as afirmações:

a)
b)
c)
d)

I e III.
II e III.
Todas.
I apenas.

02. NÃO é característica do artigo de opinião:
a)
b)
c)
d)

Título subjetivo.
Utilização de argumentos.
O autor não se posiciona criticamente.
Reflete sobre temas atuais.

03. NÃO faz parte da estruturação de um artigo de opinião:
a)
b)
c)
d)

Contextualização do tema abordado.
Deixar claro a posição defendida do autor.
Utilizar argumentos de autoridade.
Na conclusão, apontar uma sugestão.

04. Em qual passagem do texto se evidencia uma OPINIÃO:
a) “A criminalidade juvenil interrompeu sua curva ascendente e caiu 5%.”
b) “Nova York virou um laboratório educacional contra a violência.”
c)” Para participar do campeonato, o jogador deve se submeter a programas de treinamento profissional”
d) “Os especialistas atribuem parte da explicação da queda a uma série de projetos educacionais.”

MATEMÁTICA
6º FEIRA
(19:20 ÀS 19:45)
PROF. ALEXSANDRO
KESLLER

04/09

Geometria Plana
(Quadriláteros:
Trapézio-Base média
e mediana de Euller)

01. Calcule a medida da base média e a medida da mediana de Euler de um trapézio, sabendo que suas bases
medem respectivamente 15 cm e 30 cm.

02. A base média de um trapézio mede 11 cm, e a mediana de Euler, 3 cm. Calcule as medidas das bases do
trapézio.

01. Dê a posição relativa das circunferências:

11/09

Geometria Plana
(Posições relativas
entre circunferências)

a) C1 e C2
c) C3 e C4
b) C1 e C3
d) C4 e C5

18/09

Geometria Plana

01. Sabendo que PA é tangente à circunferência, vamos calcular o valor de x nas figuras.

(Relações métricas
na circunferência III)

a)

b)

25/09

Geometria Plana
(Comprimento da
Circunferência)

01. O ano de 2016 ficará marcado na história do Brasil pelo fato de o Rio de Janeiro ter sediado o maior evento espor
do mundo: as Olimpíadas.

Aproveitando o tema, um grupo de estudantes construiu os anéis olímpicos, conforme figura, reaproveitando mangue
usadas. Cada aro construído tem diâmetro igual a 80 cm.

Quantos metros de mangueira foram utilizados nesse trabalho?

* As disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática estão alinhadas com os conteúdos do 3º bimestre da “Proposta de Conteúdos para Educação
de Jovens e Adultos – EJA” visto que as aulas das mesmas já vinham acontecendo. As demais disciplinas também alinhadas com a proposta da
EJA, porém com os conteúdos do 1º bimestre visto que a ampliação da EJA V etapa aconteceu agora no mês de agosto.

