SÉRIE: 9º ANO
TURNO: HORÁRIO ESPECIAL
BIMESTRE: 2º BIMESTRE
PERÍODO: 01 A 31/10/2020
DISCIPLINA/DIA
DATA
HORÁRIO/PROFESSOR

PROPOSTA

Conteúdo
ATIVIDADE

01. De acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia,
apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos:
A) passaram por processos de seleção natural.
B) possuem um ancestral comum.
C) possuem a capacidade de hereditariedade.
D) passaram por processo de convergência adaptativa.
E) passaram por mutações direcionais.
02. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie afim de que possamos afirmar que os
mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie:
CIÊNCIAS
2ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:40)
PROF. JURANDIR

05/10

Evolução das espécies

A) são maiores e solitários.
B) comem mais e apresentam cores vibrantes.
C) vivem mais e reproduzem mais.
D) apresentam mais membros como pernas ou patas.
E) são mais fortes.
03. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio
poderia de alguma forma influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões errôneas,
esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva.
Marque a alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida por lamarckismo.
A) Seleção natural e mutação.
B) Lei do uso e desuso e seleção natural.
C) Lei do uso e desuso e lei da necessidade.
D) Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso.
E) Seleção natural e lei da herança dos caracteres adquiridos.

04. (Mackenzie-SP) A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os seguintes
conceitos à teoria original proposta por Darwin
A) mutação e seleção natural.
B) mutação e adaptação.
C) mutação e recombinação gênica.
D) recombinação gênica e seleção natural.
E) adaptação e seleção natural.
05. Sabemos que a seleção natural é um ponto importante da teoria criada por Charles Darwin.
Marque a alternativa incorreta a respeito da ideia de seleção natural:
A) Segundo a teoria da seleção natural, o mais forte sobrevive.
B) Segundo Darwin, os organismos estão constantemente lutando pela sobrevivência e apenas os mais aptos
sobrevivem.
C) Os seres mais aptos possuem maior chance de reproduzir-se e deixar descendentes.
D) Superbactérias são um exemplo clássico de seleção natural.
12/10

FERIADO

FERIADO
ATIVIDADE
01. (UEMA) N
a Sub-bacia hidrográfica do Rio Maracanã, na Ilha do Maranhão, existem duas Unidades de Conservação
(UCs). São elas, o Parque Estadual do Bacanga e a Área de Proteção Ambiental (APA) do Maracanã que
sofrem impactos ambientais, apesar dos objetivos de proteção que as norteiam.
Fonte: SÂO LUÍS (Prefeitura). Projeto Recuperação das águas degradadas de recarga e descarga do Aquífero
Barreiras da Sub-bacia do Rio Maracanã – Nº 574484/2008. São Luís, 2011.

19/10

Unidades de
Conservação

As Unidades de Conservação (UC's) foram criadas para
A) utilizar os seus recursos sob quaisquer formas e processos.
B) expressar esforços do homem para alterar as condições do ambiente.
C) diminuir a degradação ambiental, explorando os recursos da natureza.
D) conservar o estado de equilíbrio do ambiente e dos recursos naturais.
E) racionalizar as intervenções em determinado lugar com foco na satisfação do homem.
02. (UEA) Atuam com o objetivo específico de promover a conectividade entre fragmentos de áreas naturais.
Eles são definidos no SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) como porções de ecossistemas
naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a
manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquelas
das unidades individuais.
(www.mma.gov.br. Adaptado.)
O instrumento de gestão territorial definido pelo texto é conhecido como
A) parque nacional.
B) reserva extrativista.
C) reserva de desenvolvimento sustentável.
D) refúgio de vida silvestre.
E) corredor ecológico.
03. Em relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), pode-se afirmar que
A) as Unidades de Conservação subdividem-se em três grupos: proteção integral, uso sustentável e proteção
sustentável.
B) Um dos objetivos é a proteção dos recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais,
devendo-se respeitar e valorizar o conhecimento e a cultura dessas populações e promovê-las social e
economicamente.
C) É proibida a instalação de infraestrutura, como redes de abastecimento de água, esgoto e energia básica
em UCs de uso sustentável, mesmo com a aprovação do órgão responsável por sua administração.
D) O objetivo básico das Unidades de Conservação de uso sustentável é preservar a natureza, sendo
admitido, dentro desse tipo de unidade, apenas o uso indireto dos recursos naturais.
04. O que são as Unidades de Conservação e quais seus objetivos principais?
05. São Unidades de Proteção Integral, EXCETO:
A) Estação Ecológica;
B) Reserva Biológica;
C) Reserva da Fauna;
D) Monumento Natural;
ATIVIDADE
26/10

Consumo Consciente

01. (UFRJ) A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um
"quadro" que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito: O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL.
O uso dessa expressão tem a finalidade de:
A) sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento.
B) garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta.
C) sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento.
D) propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente.
E) divulgar a insustentável situação do meio ambiente.
02. A expressão “desenvolvimento sustentável” é amplamente empregada para designar a preservação da
natureza, com vistas à promoção de uma maior conscientização ambiental na sociedade. Esse termo designa,
especificadamente:
A) A interrupção das práticas econômicas para garantir, primeiramente, a conservação dos elementos naturais.
B) A manutenção do desenvolvimento econômico de modo a garantir a preservação da natureza e dos
recursos naturais para as gerações futuras.
C) A adoção de medidas de expansão das áreas naturais sobre as zonas de ocupação humana, de forma a
reconstruir o império dos domínios da natureza.
D) A ampliação das medidas socioeducativas para o uso consciente da natureza, de modo a garantir,
sobretudo, o desenvolvimento econômico e urbano.
03. “Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de
que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento
econômico, que leva em conta o meio ambiente”.
(WWF Brasil. O que é desenvolvimento sustentável. Disponível em: <WWF.org>. Acesso em: 16 jan. 2015).
Assinale a alternativa que NÃO aponta uma maneira correta de promover o desenvolvimento sustentável:
A) optar por recursos naturais renováveis, tais como os ventos e a energia solar.
B) praticar a agricultura orgânica com maior frequência, sem o uso de agrotóxicos.
C) redução da queima de combustíveis fósseis.
D) ampliação da área de cultivo agrícola em larga escala.
E) conservação das florestas e reflorestamento.
04. (ENEM) Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir
a exploração de recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a política dos três erres: Redução,
Reutilização e Reciclagem.
Um exemplo de reciclagem é a utilização de

A) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante.
B) latas de alumínio como material para fabricação de novas latas.
C) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro.
D) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos.
E) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras.
05. O plástico é um dos materiais mais utilizados pela sociedade. Consequentemente, é um dos
maiores poluentes do ambiente, fazendo-se necessárias medidas urgentes do controle de seu uso.
São iniciativas que ajudam a diminuir a poluição ambiental provocada pelo uso de plásticos:
I. Aumentar a queima do lixo plástico.
II. Reduzir o consumo de embalagens plásticas.
III. Desenvolver tecnologias de plásticos biodegradáveis.
Estão corretas as iniciativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
E) Somente III
ATIVIDADE

05/10
ENSINO RELIGIOSO
2ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. MARCIANO
SILVA

Ética nas Tradições
Religiosas

01. A Dimensão Ética é fundamental para as tradições religiosas. Praticamente todas as religiões e igrejas
possuem ensinamentos relacionados a valores e comportamentos. Cite, abaixo, alguns valores e
comportamentos ensinados pela religião, ou igreja, a qual você pertence.
Pesquisa de Observação (Campo) e de consulta a bibliografia de fácil disponibilidade.

12/10

FERIADO

19/10

Ética no Judaísmo

FERIADO
PESQUISA
01. A dimensão ética do Judaísmo possui um rigoroso sistema de regras alimentares denominado KOSHER
(alimentos que podem ser comidos). Faça uma pesquisa e preencha o quadro abaixo com as orientações do
Judaísmo para o consumo dos seguintes alimentos:

ALIMENTO
CARNE
AVES
PEIXES

ORIENTAÇÃO

Pesquisa Bibliográfica (Recomenda-se a utilização da Internet como fonte).
ATIVIDADE
26/10

Ética no Cristianismo

01. Por que Barnabé é um símbolo positivo da ética no Cristianismo?
02. Por que Ananias e Safira são símbolos negativos da ética no Cristianismo?
Pesquisa Bibliográfica a partir do material da aula; disponível no Portal do Canal Educação.
PESQUISA

06/10

Danças Urbanas

Danças Urbanas – O que é?
Assista ao vídeo proposto e tente executar os movimentos.
Link do vídeo: https://www.facebook.com/watch/?v=144337156932121
PESQUISA

EDUCAÇÃO FÍSICA
3ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF.ª GEÓRGIA
SOARES

13/10

Danças Afro

Vamos à África?
Assista ao vídeo proposto e tente executar os movimentos.
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ppxau1ugbfq
PESQUISA

20/10

Danças Europeias

Um passeio pelo Europa.
Vamos fazer uma busca pela Alemanha e identificar a sua dança, origem e as principais características.
PESQUISA

27/10

Danças Japonesas

Um passeio pelo Japão
Pesquisar na internet as características da dança Japonesa. História.

ATIVIDADE
01. Quais os grupos de países aliados que se digladiaram na Segunda Guerra Mundial?
Charge para a questão 02

HISTÓRIA
3ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF. FLÁVIO COELHO

06/10

A II Guerra Mundial

02. A charge faz referência a qual contexto europeu pré-guerra?
Imagem para a questão 03

03. Como ficou conhecido o acordo realizado entre Adolf Hitler (ALE) e Josef Stálin (URSS)?
ATIVIDADE
Imagem para a questão 01

13/10

Resolução de
Exercícios sobre o
Nazifascismo e a II
Guerra
01. Qual a denominação dada à “bandeira nazista”?
02. Citar os dois maiores líderes fascistas na Europa na década de 1930.
03. Como ficou conhecido o acordo realizado entre Alemanha, Itália e Japão, no contexto da II Guerra
Mundial?

ATIVIDADE
Imagem para a questão 01

20/10

A II Guerra Mundial

01. Imagem do ataque japonês à base norte-americana no oceano Pacífico, Pearl Harbor. Essa medida
japonesa resultou na entrada dos EUA na II guerra. Qual a importância da entrada dos EUA ao lado dos
Aliados?
02. Cite o nome da estratégia utilizada pelos nazistas para invadir a URSS.

Imagem para a questão 03

03. Explicar o que foi o “dia D”.
ATIVIDADE
01. Explicar a política de barganhas utilizada por Getúlio Vargas no início da II guerra.

27/10

A II Guerra Mundial

02. O símbolo acima foi utilizado por militares brasileiros na II Guerra. Como eram conhecidos esses
combatentes?

03. Cite a principal instituição surgida nos acordos de paz entre as potencias vitoriosas na II Guerra.
ATIVIDADE
01. A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$ 10,00, 200 deles são vendidos por
dia, e que, para cada redução de R$ 1,00 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições,
qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo?
06/10

Gráfico da função
quadrática

A) R$ 2.000,00
B) R$ 3.200,00
C) R$ 3.600,00
D) R$ 4.000,00
E) R$ 4.800,00
ATIVIDADE

MATEMÁTICA
3ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. WAGNER FILHO

01. Considere a função quadrática f : 
definida por f(x)  x 2  3x  c, com c  , cujo gráfico no plano
cartesiano é uma parábola. Variando-se os valores de c, os vértices das parábolas obtidas pertencem à reta
de equação:

13/10

Valor mínimo e valor
máximo da função
quadrática

9
A) y  2x  .
2
3
B) x   .
2
9
C) x   .
2
9
D) y   .
2
3
E) x  .
2

ATIVIDADE
01. Considere as funções reais f(x)  2x2  6x e g(x)  x 2  1. A quantidade de números inteiros que

20/10

Estudo do sinal da
função quadrática

satisfazem a inequação

f(x)
 0 é igual
g(x)

A) 1
B) 2
C) 5
D) 6
E) 8
01. Suponha que, num período de 45 dias, o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito pela
expressão

S(t)  10t 2  240t  1400
Sendo S(t) o saldo, em reais, no dia t, para t  [1,45]. Considerando os dados apresentados, é correto
afirmar que:

27/10

A) o saldo aumentou em todos os dias do período.
B) o saldo diminuiu em todos os dias do período.
C) o menor saldo no período ocorreu em t  12.
D) o menor saldo no período foi R$ 12,00.
E) o saldo ficou positivo em todos os dias do período.
ATIVIDADE
01.
LÍNGUA PORTUGUESA
4ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. FERNANDO
SANTOS

07/10

Leitura e Interpretação
de Texto

Cidadezinha
Cidadezinha cheia de graça...
Tão pequenina que até causa dó!
Com seus burricos a pastar na praça...
Sua igrejinha de uma torre só...
Nuvens que venham, nuvens e asas,
Não param nunca nem um segundo...
E fica a torre, sobre as velhas casas,

Fica cismando como é vasto o mundo!...
Eu que de longe venho perdido,
Sem pouso fixo (a triste sina!)
Ah, quem me dera ter lá nascido!
Lá toda vida poder morar!
Cidadezinha... Tão pequenina
Que toda cabe num só olhar...
(Mario Quintana. Prosa e verso. São Paulo, Globo, 1989.)
Em “Tão pequenina que até causa dó!”, há ideia de
A) modo.
B) consequência
C) tempo.
D) condição.
ATIVIDADE
01.
É preciso casar João,
é preciso suportar, Antônio,
é preciso odiar Melquíades
é preciso substituir nós todos.

14/10

Leitura e Interpretação
de Texto

É preciso salvar o país,
é preciso crer em Deus,
é preciso pagar as dívidas,
é preciso comprar um rádio,
é preciso esquecer fulana.
É preciso viver com os homens
é preciso não assassiná-los,
é preciso ter mãos pálidas
e anunciar O FIM DO MUNDO.
Carlos Drummond de Andrade. www.angelfire.com/celeb /olobo/necessidaded.html
Nesse texto, a repetição sugere
A) atenção.
B) destruição.

C) necessidade.
D) preocupação.
E) rotina.
ATIVIDADE
01. Sobre as conjunções, é correto afirmar:

21/10

Conjunções
Coordenativas

28/10

FERIADO

A) As conjunções são unidades linguísticas desprovidas de independência, ou seja, não aparecem sozinhas no
enunciado porque apenas introduzem a ideia de função gramatical de um elemento.
B) As conjunções são expressões modificadoras do verbo que apresentam uma ideia de circunstância e atuam
como adjunto adverbial em uma oração.
C) As conjunções são palavras que podem ser utilizadas no lugar de um nome, referir-se a ele ou acompanhar
o nome com a intenção de qualificá-lo.
D) As conjunções têm por finalidade traduzir nossos estados emotivos. Apresentam independência e podem
constituir, por si, verdadeiras orações.
E) As conjunções são unidades da língua que têm por finalidade reunir orações em um mesmo enunciado,
classificando-se em conjunções coordenativas e subordinativas.
FERIADO
ATIVIDADE
O aluno deverá fazer uso das informações sobre as IF CLAUSES, que foram ensinadas pelo professor, para
resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet, além da consulta de
livros.

INGLÊS
4ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF. WEBSTON SILVA

Sugestões de dicionários on-line:
07/10

IF CLAUSES - Orações
Condicionais

https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
01) Em: “If you wrote about the international banking systems for bankers, your language and information would
be more technical”, o autor pretende transmitir uma ideia de:
A) conclusion

B) addition
C) condition
D) comparison
E) contrast
02) Escolha a forma correta do verbo que completa cada oração:
A) If they went to the cinema, I (would go / will go) too.
B) She (looks / will look) completely different if she cuts her hair.
C) You wouldn't pass the course if you (don't / didn't) study.
D) If my mother goes to Paris, she (has / will have) a very nice time.
E) If I left now, I (will arrive / would arrive) in São Paulo by 6:00 PM.
Prática de escrita
O aluno deverá fazer uso das informações técnicas, que foram ensinadas pelo professor, para resolver essa
atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da consulta de livros.
Sugestões de dicionários on-line:
https://www.wordreference.com/enpt/
14/10

Writing

https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT
Em referência ao campo da informática, a expressão Memes de Internet é utilizada para caracterizar uma
ideia ou conceito, que se difundi através da web rapidamente. O Meme pode ser uma frase, link, vídeo, site,
imagem entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e
demais fontes de informação. A partir do seu cotidiano construir um meme com a legenda em inglês.
ATIVIDADE
Leitura e interpretação de texto

21/10

Reading
Comprehension

O aluno deverá fazer uso das técnicas de leitura e interpretação de texto, que foram ensinadas pelo professor,
para resolver essa atividade. Pode ser utilizado um dicionário físico ou pesquisa na internet,além da consulta
de livros.
Sugestões de dicionários on-line:
https://www.wordreference.com/enpt/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=PT

Leia o texto e responda às questões propostas:
The Stone Age was an ancient time when people made tools from stone. Wood, bones, and other
materials were also used for tools, but those things don't last as long, so more stone tools are found. Stone
(especially a hard kind of stone called flint) was used to cut things.
The time after the Stone Age is the Bronze Age, named after the metal bronze. The Stone Age ended
when people discovered the art of smelting (making metals). The first metal used was copper, followed by
bronze. People probably began using bronze instead of just stone in the Middle East sometime between 3000
and 2000 BC.
The Stone Age is divided by archaeologists (people who study relics) into three sections: Paleolithic ("old
stone"), Mesolithic ("middle stone"), and Neolithic ("new stone"). Pottery was invented during the Neolithic
Stone Age.
Disponível em: https://kids.kiddle.co/Stone_Age
01) O que foi a idade da pedra?
02) Como os arqueólogos dividem a idade da pedra?
03) O que foi a “art of smelting” que aconteceu na idade da pedra?
28/10

FERIADO

FERIADO
ATIVIDADE
TEXTO PARA QUESTÃO 01:
O que liga a floresta Amazônica, o aquecimento mundial e você?

GEOGRAFIA
4ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. ADRIANO
RAMALHO

07/10

Biomas

Há muito tempo a floresta Amazônica é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não só para
os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso, de todas
as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada, em termos de tamanho e de
diversidade.
No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é
intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente desmonta os frágeis processos ecológicos que
levaram anos para serem construídos e refinados.
A floresta amazônica pode curar você
Durante milênios, os seres humanos utilizaram insetos, plantas e outros organismos da região para várias

finalidades, entre elas a agricultura, a vestimenta e, claro, a cura para doenças. Povos indígenas e outros
grupos que vivem na floresta amazônica aperfeiçoaram o uso de compostos químicos encontrados em plantas
e em animais. O conhecimento sobre o uso dessas plantas geralmente fica nas mãos de um curandeiro que,
por sua vez, repassa a tradição para um aprendiz. Esse processo se mantém ao longo de séculos e compõe
uma parte integral da identidade desses povos.
O potencial inexplorado das plantas amazônicas
Os cientistas acreditam que menos de 0,5% das espécies da flora foram detalhadamente estudadas quanto ao
seu potencial medicinal. Ao mesmo tempo em que o bioma Amazônia está encolhendo lentamente em
tamanho, a riqueza da vida silvestre de suas florestas também tem se reduzido, bem como o uso potencial
das plantas e dos animais que ainda não foram descobertos.
01. (G1 - cps 2020) Sobre o texto, analise as afirmações:
I. O desmatamento da floresta põe em risco, para além de suas riquezas naturais, a continuidade de
conhecimentos tradicionais.
II. Apesar da biodiversidade existente na floresta Amazônica, o impacto gerado pelo seu desmatamento
restringe-se às comunidades e aos povos locais.
III. A não preservação do bioma Amazônia pode acarretar impactos no clima mundial e até mesmo na
pesquisa médico-científica.
É correto o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.
02. (Fatec 2019) Com uma área de cerca de 250 mil km2, tem-se um bioma que se estende pela Bolívia,
Paraguai e Brasil, sendo aproximadamente 62% no Brasil. Inserido na parte central da bacia hidrográfica do
Alto Paraguai, é influenciado pelo rio Paraguai e por seus vários afluentes que alagam a região, formando
extensas áreas alagadiças.
É caracterizado pela alternância entre períodos de muita chuva, que acontecem de outubro a março, e
períodos de seca entre os meses de abril e setembro. Seu relevo é plano, levemente ondulado, com alguns
raros morros isolados e com muitas depressões rasas. As altitudes não ultrapassam 200 metros acima do

nível do mar e a declividade é quase nula.
<https://tinyurl.com/y23jnyg9> Acesso em: 16.06.2019. Adaptado.
Essa descrição caracteriza corretamente o bioma
A) Amazônia.
B) Cerrado.
C) Caatinga.
D) Pampa.
E) Pantanal.
03. (Mackenzie 2019) Observe a paisagem e o mapa.

A paisagem retratada corresponde ao domínio morfoclimático indicado no mapa, pelo número
A) 3
B) 5
C) 1
D) 4
E) 2

ATIVIDADE
01. (Unesp 2019)
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Biomas

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.
02. (G1 - ifce 2019) Reconhecido como o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma
do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro, esta vegetação caracteriza-se por ser uma
região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação

vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero, no entanto, é considerado atualmente o
segundo bioma do Brasil mais ameaçado.
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado.htm
O texto trata da formação vegetal
A) floresta tropical.
B) caatinga.
C) formação do pantanal.
D) mata semiúmida.
E) cerrado.
03. (Udesc 2019) “Sementes, insetos e flores significam riqueza e lucros estratosféricos para a indústria
farmacêutica e de cosméticos. De acordo com estimativas do IBAMA, a biopirataria movimenta cerca de
US$ 60 bilhões ao ano em todo mundo, ocupando o terceiro lugar no rol de atividades ilegais mais lucrativas,
perdendo somente para o tráfico de armas e drogas. Só o Brasil, perde, por baixo, cerca de US$ 1 ao ano.”
(Luiz Antônio de Medeiros, A CPI da pirataria: os segredos do contrabando e da falsificação no Brasil. São
Paulo, Geração editorial, 2005).
Analise as proposições sobre a biopirataria e a sua prática no Brasil.
I. Consiste na transferência de produtos biológicos e de conhecimentos tradicionais e sua proteção por meio
de leis de propriedade intelectual com a finalidade de lucro sem reconhecimento aos descobridores
informais.
II. É considerada uma atividade ilegal e pouco lucrativa no cenário internacional.
III. A megadiversidade biológica do Brasil, aliada à presença de comunidades indígenas e quilombolas, torna o
país grande alvo de ações da biopirataria.
IV. As ações de fiscalização de fronteiras e o fortalecimento da legislação ambiental têm se mostrado eficazes
no combate à biopirataria.
V. Exemplos de produtos biopirateados no Brasil incluem a andiroba, a copaíba e o cupuaçu.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
C) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
E) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
ATIVIDADE
01. (G1 - ifba 2018) É uma mata seca que perde suas folhas durante a estação seca. Apenas o juazeiro, que
possui raízes muito profundas para capturar água do subsolo, e algumas palmeiras não perdem as folhas. As
plantas [...] estão adaptadas às condições climáticas e possuem várias adaptações fisiologias para sobreviver
à seca.
ROSS, Jurandyr. Geografia do Brasil. 4 ed. São Paulo: Edusp, 2001. p. 174. (Adaptado)
Biomas do Brasil
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O texto acima descreve as características da vegetação de:
A) Mata Atlântica.
B) Araucária.
C) Coxilhas.
D) Estepes.
E) Caatinga.
02. (Espm 2018) Pela localização e representação da legenda, podemos afirmar que os estados do AC e MA
apresentam grandes áreas produtoras de:

A) Carnaúba e babaçu.
B) Castanha e babaçu.
C) Seringueira e babaçu.
D) Piaçava e seringueira.
E) Seringueira e piaçava.
03. (Upe-ssa 1 2018) Atualmente, a maior parte das espécies ameaçadas da fauna brasileira, sejam elas
aquáticas ou terrestres, estão em situação de risco por causa da perda do habitat florestal. "São 1.051
espécies ameaçadas. Todas estão assim em função do desmatamento", afirmou a coordenadora de Avaliação
do Estado de Conservação da Biodiversidade (Coabio/ICMBio), Rosana Subirá.
Fonte: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/07

Sobre os principais prejuízos ambientais, decorrentes do desmatamento em áreas tropicais, analise os itens a
seguir:
1. Degradação dos mananciais
2. Perda da biodiversidade
3. Alteração pluviométrica
4. Diminuição da quantidade de carbono
5. Aumento do efeito estufa
6. Acréscimo dos valores da umidade relativa do ar
Estão CORRETOS, apenas,
A) 1, 4 E 5.
B) 2, 3 E 4.
C) 1, 2, 3 E 5.
D) 3, 4, 5 E 6.
E) 1, 2, 4, 5 e 6.

MATEMÁTICA
5ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. WAGNER FILHO

28/10

FERIADO

01/10

Função Quadrática

FERIADO
ATIVIDADE
01. Um número N, inteiro e positivo, que satisfaz à inequação N2  17N  16  0 é:
A) 2
B) 7

C) 16
D) 17
E) 20
ATIVIDADE
01. (G1 - cmrj 2020) No mesmo plano cartesiano abaixo estão representados os gráficos das funções reais de
variáveis reais, p e r, definidas por p(x)   x 2  x  12 e r(x)  kx  m. Os pontos A(x A , 12) e B(xB , 0) são
interseções dessas funções.

08/10

Gráfico da função
quadrática

Nessas condições, o valor de k  m é
A) 6
B) 4
C) 4
D) 6
E) 12
15/10
22/10

FERIADO
Estudo do sinal da
função quadrática

FERIADO
ATIVIDADE

01. (G1 - col. naval 2019) Seja y  mx2  (m  1)x  16 um trinômio do 2º grau na variável ' x' e com 'm'
pertencente aos conjuntos dos números reais. Sabendo-se que as raízes r1 e r2 de y são tais que r1  1  r2 ,
a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de 'm' é:
A)
B)
C)
D)
E)

36
42
49
53
64

ATIVIDADE
01. Ao treinar chutes a gol, o atleta de futebol Pedro, num chute impressionante, fez com que uma das bolas
utilizadas no treino descrevesse uma trajetória em forma de arco de parábola, desde o ponto em que recebeu
o chute, no gramado, até ultrapassar completamente a linha do gol, a uma altura de 2 m do chão.

Inequação do 2° grau
29/10

A altura máxima atingida pela bola nesse trajeto foi de 10 m e, nesse instante, sua distância horizontal do gol
era de 8 m.
A distância horizontal entre a bola no momento em que ela recebeu o chute e o momento que ela toca o solo
era

A) menor que 17 m.
B) igual a 17 m.
C) entre 17 e 18 m.
D) igual a 18 m.
E) maior que 18 m.
ATIVIDADE

01/10

Leitura e Interpretação
de Texto

LÍNGUA PORTUGUESA
5ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF. FERNANDO
SANTOS

01.
Horóscopo – o canal certo
Data estelar: Marte ingressa no signo de Touro; Lua é quarto crescente no signo de Virgem.
Enquanto isso, aqui na Terra a grande confusão de nossos dias não se resolve com dinheiro, mas pelo
estabelecimento de bons relacionamentos, privilegiando a cooperação mútua e colaboração. Há mais vida à
disposição, vida mais abundante, mas acontece que esta só se manifesta de forma harmoniosa circulando
através de grupos de pessoas e não individualmente. Quanto mais as pessoas se isolam e tentam distinguir-se
umas das outras, separando-se e distanciando-se, mais destrutiva seria para elas essa vida mais abundante,
mais confusas se tornam suas experiências também. O estabelecimento de laços de cooperação fornece o
canal adequado para essa vida mais abundante, expressando-se como bem-estar, felicidade e prosperidade.
Correio Braziliense, 31/maio/2009.
A ideia defendida nesse texto é que
A) a felicidade e a prosperidade são consequências.
B) as pessoas não devem isolar-se.
C) o dinheiro não resolve todos os problemas.
D) o isolamento torna as experiências confusas.
E) os laços de cooperação dão mais harmonia à vida.
ATIVIDADE
01. De acordo com a norma culta da língua, a frase em que falta uma preposição é:

08/10

Regência Verbal

A) É preciso saber que formação você precisa para garantir a empregabilidade.
B) Uma boa educação não implica, necessariamente, gastos exagerados.
C) Alguns especialistas garantem que os melhores profissionais são bons leitores.
D) Renovar o quadro de pessoal acarreta despesas insuportáveis, mesmo para grandes empresas.
E) A fábrica planeja instalar uma nova unidade somente onde houver mão-de-obra qualificada.

15/10

FERIADO

FERIADO
ATIVIDADE
01.

22/10

Leitura e Interpretação
de Texto

Poluição da água
O papel de chiclete jogado ali, a garrafa de plástico aqui, a lata de refrigerante acolá. No primeiro
temporal, as chuvas levam esse lixo para bueiros e depois para algum rio que atravessa a cidade. Quem não
viu um monte dessas coisas flutuando na água?
Mas essa é a poluição que enxergamos. A que não vemos é causada pelo esgoto das residências, que
lança nos rios, além de dejetos, restos de comida e um tipo de bactéria que deles se alimenta: são as
chamadas bactérias aeróbicas, que consomem oxigênio e acabam com a vida aquática, além de causarem
problemas de saúde se ingeridas.
Outro problema são as indústrias localizadas nas margens dos rios e lagos. Só recentemente foram
criadas leis para obrigá-las a tratar o esgoto industrial, a fim de diminuir a quantidade de poluentes químicos
que elas despejam nas águas e que foram responsáveis pela “morte de muitos rios e lagos de todo o mundo”.
Poluição Ambiental – Revista da Lição de Casa. In: O Estado de S. Paulo, encarte 5, p. 4-5 – adaptado
No trecho “A que não vemos é causada pelo esgoto das residências,“, a palavra destacada refere-se à
A) bactéria.
B) comida.
C) garrafa.
D) poluição.
E) quantidade.
ATIVIDADE

29/10

Leitura e Interpretação
de Texto

A Torre Eiffel de um Brasileiro
Inaugurada em 1889 como parte da Exposição Mundial de Paris, a Torre Eiffel, com 324 metros de
altura, se tornou um dos principais símbolos da capital francesa.
A cada ano, ela recebe quase 7 milhões de visitantes. Um deles, o empresário Edson Ferrarin, se
apaixonou pela estrutura a ponto de construir uma réplica. A obra custou R$ 180 mil e reproduz as formas da
torre original, mas com apenas 10% de seu tamanho, o que equivale a um prédio de 11 andares. Foram
usadas mais de 2 mil peças de ferro, que somam 30.000 quilos (contra 10.000 toneladas da verdadeira). A
torre de Umuarama já está aberta para visitação.
ÉPOCA, 14 de agosto de 2008.

O tema desse texto é a
A) importância da torre.
B) inauguração da torre
C) origem da torre.
D) réplica da torre.
E) simbologia da torre.
ATIVIDADE

01/10

Mínimo Múltiplo Comum
(MMC)

01. Calcule o MMC dos números abaixo
A) 18 e 60
B) 210 e 462
ATIVIDADE

08/10
OFICINA DE
MATEMÁTICA
5ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF. RAPHAELL
MARQUES

15/10

22/10

Máximo Divisor Comum
(MDC)

FERIADO

Questões sobre MMC

01. Calcule o MDC dos números abaixo:
A) 18 e 60
B) 210 e 462
FERIADO
ATIVIDADE
01. Dois irmãos moram juntos e costumam fazer longas viagens em seus trabalhos. João é maquinista de trem
e fica sempre 20 dias fora de casa a cada viagem, folgando no vigésimo primeiro dia. Antônio é piloto de avião
e ausenta-se de sua casa por oito dias, tendo o nono dia para descansar. Se ambos os irmãos iniciaram uma
viagem hoje, daqui a quantos dias eles poderão encontrar-se em casa?
ATIVIDADE

29/10

Questões sobre MDC

01. Uma escola deverá distribuir um total de 1260 bolas de gude amarelas e 9072 bolas de gude verdes entre
alguns de seus alunos. Cada aluno contemplado receberá o mesmo número de bolas amarelas e o mesmo
número de bolas verdes. Se a escola possui 300 alunos e o maior número possível de alunos da escola deverá

ser contemplado, qual o total de bolas que cada aluno contemplado receberá?
A) 38
B) 39
C) 40
D) 41
E) 42
ATIVIDADE
01. Dado um baralho comum de 52 cartas (do ás ao rei), qual é a probabilidade de escolhermos
aleatoriamente uma carta de ouros?

02/10
OFICINA DE CIÊCIAS
6ª FEIRA
(14:40 ÀS 15:10)
PROF. TÉRCIO
CÂMARA

Probabilidade Aplicada
à Genética

A) 0,125
B) 0,25
C) 0,33
D) 0,50
E) 0,75
02. Dado um baralho comum de 52 cartas (do ás ao rei), qual é a probabilidade de escolhermos
aleatoriamente a carta 3 de paus?
A) 1/52
B) 2/52
C) 2/26
D) 1/26
E) 1/13
ATIVIDADE

09/10

Polialelia e os Grupos
Sanguíneos

01. Qual é o único tipo sanguíneo considerado "doador universal"?
A) A

B) AB
C) O
D) B
E) O e AB
02. O que são as aglutininas do sangue?
A) Polissacarídeos aglutinógenos da membrana das hemácias.
B) Hemácias defeituosas.
C) Fenótipo sanguíneo.
D) Anticorpos presentes no plasma.
E) Genótipo sanguíneo.
ATIVIDADE
01. Qual tipo sanguíneo não possui anticorpos no plasma?
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Polialelia e os Grupos
Sanguíneos

A) O
B) AB
C) A
D) B
E) O e AB
02. Para quais tipos sanguíneos uma pessoa do tipo AB pode doar sangue?
A) A e B.
B) A, B e AB.
C) Somente para AB.
D) Somente para O.
E) A, B, AB e O.

ATIVIDADE
01. Umа рrоfеѕѕоrа dе bіоlоgіа ехрlісоu аоѕ ѕеuѕ аlunоѕ quе а quаntіdаdе dа еnzіmа lасtаѕе dіmіnuі muіtо ао
lоngо dо dеѕеnvоlvіmеntо dе іndіvíduоѕ оrіgіnárіоѕ dе роvоѕ оrіеntаіѕ, о quе іmреdе а dеgrаdаçãо еfеtіvа dо
аçúсаr dо lеіtе. Umа dаѕ аlunаѕ соmеntоu quе еѕѕа dіmіnuіçãо dе lасtаѕе dеvеrіа ѕеr саuѕаdа реlо tіро dе
аlіmеntаçãо саrасtеríѕtісо dоѕ оrіеntаіѕ: роbrе еm lеіtе е ѕеuѕ dеrіvаdоѕ. А рrоfеѕѕоrа роndеrоu quе а аlunа
hаvіа ехрrеѕѕаdо umа іdеіа quе соrrеѕроndіа ао реnѕаmеntо dе:

23/10

Evolução: Teorias
Evolutivas

A) Dаrwіn
B) Моrgаn
C) Lаmаrсk
D) Сrісk
E) Меndеl
02. “О mеіо аmbіеntе сrіа а nесеѕѕіdаdе dе umа dеtеrmіnаdа еѕtruturа еm um оrgаnіѕmо. Еѕtе ѕе еѕfоrçа
раrа rеѕроndеr а еѕѕа nесеѕѕіdаdе. Соmо rеѕроѕtа а еѕѕе еѕfоrçо, há umа mоdіfісаçãо nа еѕtruturа dо
оrgаnіѕmо. Таl mоdіfісаçãо é trаnѕmіtіdа аоѕ dеѕсеndеntеѕ.”
О tехtо ѕіntеtіzа аѕ рrіnсіраіѕ іdeіаѕ rеlасіоnаdаѕ ао
A) Fіхіѕmо.
B) Dаrwіnіѕmо
C) Mеndеlіѕmо.
D) Crіасіоnіѕmо.
E) Lаmаrсkіѕmо.

ATIVIDADE
30/10

Evolução: Teorias
Evolutivas

01. "Оѕ mоrсеgоѕ, mаmífеrоѕ quе tаntо соntrіbuеm раrа а dіѕреrѕãо dе ѕеmеntеѕ, ѕãо сhаmаdоѕ dе аnіmаіѕ
nоtívаgоѕ роr tеrеm реrdіdо а vіѕãо раrа ѕе аdарtаrеm à еѕсurіdãо".
Еѕѕа аfіrmаtіvа rеvеlа umа іdеіа:

A)
B)
C)
D)
E)

аbіоgеnétіса.
bіоgеnétіса.
lаmаrсkіѕtа.
fіхіѕtа.
nеоdаrwіnіѕtа

02. De acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia,
apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos:
A)
B)
C)
D)
E)

passaram por processos de seleção natural.
possuem um ancestral comum.
possuem a capacidade de hereditariedade.
passaram por processo de convergência adaptativa.
passaram por mutações direcionais.

ATIVIDADE
01. Os artistas e pensadores do período renascentista e neoclássico influenciavam-se na arte de sociedade da
Antiguidade Clássica resgatando seus estilos e valores. Quais são as civilizações que os influenciaram
especialmente?

ARTE
6ª FEIRA
(15:10 ÀS 15:40)
PROF.ª MARÍLIA
FERREIRA

02/10

Arte Renascentista –
conceito e
características

A)
B)
C)
D)

Grega e romana.
Estadunidense e francesa.
Carolíngia e asteca.
Egípcia e persa.

02. Qual desses foi um grande artista da pintura renascentista?
A)
B)
C)
D)

Leonardo da Vinci
José Américo de Almeida
Portinari.
Picasso.

ATIVIDADE
01. Na imagem a seguir, as montanhas ao fundo perdem a saturação de suas cores, e ganham um tom
azulado.

09/10

A Arte Renascentista –
técnicas da pintura
renascentista
Esse efeito visual é dado de acordo com
A)
B)
C)
D)

a perspectiva geométrica.
a perspectiva atmosférica.
a lei da frontalidade.
o sfumato.

02. As transformações culturais ocorridas na Europa dos séculos XIV a XVI ficaram conhecidas como
Renascimento. São características deste movimento o
A)
B)
C)
D)

misticismo e a tentativa de reinterpretar o cristianismo.
teocentrismo e recuperação de línguas clássicas (latim e grego).
individualismo e utilização de novos recursos como a perspectiva no desenho e na pintura.
antropocentrismo e rejeição de temas religiosos nas produções artísticas.

ATIVIDADE
01. Davi, de Michelangelo é expressão do (a)

16/10

A Arte Renascentista –
a escultura
renascentista

A)
B)
C)
D)

junção da tradição bíblica com a herança greco-romana.
Repúdio renascentista em relação às figuras da Bíblia.
Visão teocêntrica dos humanistas racionalistas.
Crise da cultura antropocêntrica e naturalista.

02. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o
espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se
atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão
e o sentimento.
SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 1984.

O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante
relação entre
A)
B)
C)
D)

fé e misticismo
ciência e arte.
cultura e comércio.
política e economia.

ATIVIDADE
01. Sobre o Renascimento, é correto afirmar que

23/10

Arte Renascentista e a
Ciência

A) uma das características mais importantes do Renascimento foi a ruptura com a Antiguidade Clássica.
B) os estudos astronômicos desenvolvidos por Nicolau Copérnico durante o Renascimento permitiram a
conclusão de que os planetas giravam em torno da Terra.
C) os mecenas foram personagens importantes no Renascimento, pois sua oposição aos artistas fez com que
estes exercessem com mais afinco sua criatividade.
D) Leonardo da Vinci, artista de grande versatilidade e inúmeros interesses, é um representante do
Humanismo.
02. As obras literárias produzidas durante o Renascimento privilegiam as seguintes características, exceto
A)
B)
C)
D)

a recuperação de temas da Antiguidade Clássica e racionalismo.
a perspectiva humanista e Universalidade.
da universalidade e recuperação de tema da Antiguidade Clássica.
da metafísica e religiosidade.

ATIVIDADE

30/10

A arte Renascentista e
seus desdobramentos

01. Pouco depois de 1300 havia começado a decair a maioria das instituições e dos ideais característicos da
época feudal. A cavalaria, o próprio feudalismo, o Santo Império Romano, a autoridade universal do papado e
o sistema corporativo iam aos poucos enfraquecendo. O nome tradicionalmente aplicado a essa civilização,
que se estende de 1300 a cerca de 1600, é o de Renascença. Sobre este período, podemos apontar
corretamente como fatores formadores

A)
B)
C)
D)

o isolamento completo da Europa que evitou as influências das civilizações sarracena e bizantina.
a decadência do comércio interno e externo da Europa.
a redução do tamanho das cidades e de suas áreas de influências.
a renovação do interesse pelos estudos clássicos nas escolas dos mosteiros e das catedrais.

02. Sobre as principais características técnicas de produção artística, nas quais se basearam os pintores e
escultores renascentistas para a produção de suas obras, exceto
A)
B)
C)
D)

os princípios matemáticos e racionais.
o antropocentrismo.
o plano reto e motivos religiosos.
a adoção da perspectiva.

ATIVIDADE
01.

OFICINA DE LÍNGUA
PORTUGUESA
6ª FEIRA
(15:40 ÀS 16:10)
PROF.ª MARÍLIA
FERREIRA

02/10

Crônica Argumentativa

Conservar para sobreviver
A evolução do conhecimento do homem levou-o, aos poucos, a novas descobertas.
A do fogo foi o primeiro passo para a conservação dos alimentos. Surgiram os primeiros assados da
História, que, ao que tudo indica, inicialmente tinham por objetivo facilitar a mastigação, mas justamente esse
alimento demorava mais para se deteriorar, constituindo-se na primeira técnica de conservação. A seguir,
como o fogo espantasse animais, os homens começaram a deixar suas caças penduradas perto dele, o que
casualmente permitiu-lhes a descoberta de um novo tipo de conservação: a defumação.
O princípio era simples: a desidratação (que é a retirada da água pelo calor – o que acontece quando se
toma sol em excesso). Outros alimentos, como grãos e frutos, também foram desidratados, atendendo à
necessidade de conservar.
NETO, Egídio Trambaiolli. Alimentos em pratos limpos. Fragmento.
A ideia defendida nesse texto é comprovada pela
A)
B)
C)
D)

descoberta da desidratação de alimentos.
necessidade de facilitar a mastigação.
demora em conservar os alimentos.
dificuldade em descobrir a defumação.

02.
Golfinho também é gente
Apesar do título acima, esclareço logo que eu não acho que golfinhos sejam “humanos”.
Mas podem ser “pessoas”. Se considerarmos uma pessoa como um ser autônomo e ciente de sua
identidade, então, os golfinhos têm todo o direito de pleitear essa distinção. Em um estudo que fiz em 2001
com minha colega Diana Reiss – Ph.D. em cognição e comportamento animal –, provamos que os golfinhosnariz-de-garrafa reconhecem a si mesmos em espelhos. Essa é uma capacidade rara no mundo animal, um
clube que, além de humanos, só havia admitido os chimpanzés-anãos. Pelo menos até onde a ciência sabia.
MARINO, Lori. Galileu: março, 2010.
O argumento que sustenta a tese de que os golfinhos podem ser pessoas é:
A)
B)
C)
D)

os golfinhos reconhecem a si mesmos em espelhos.
os golfinhos têm direito de reivindicar a classificação de pessoas.
uma coisa rara no mundo animal é a capacidade de reconhecer-se no espelho.
uma pessoa é um ser autônomo e ciente de sua identidade.
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Xenofobia arbórea
Cuidado, irmãos, estão se propondo a mexer nas árvores do Rio de Janeiro com um argumento espantem-se - nacionalista... A Fundação Parques e Jardins, bem intencionada, é certo, descobriu (só agora...)
que das 600 mil árvores existentes na cidade, apenas 16% são nativas. 84% são o que eles chamam de
“origem exótica”, o que quer dizer: vieram de outros países.
E daí?, dá vontade de perguntar. Estão há séculos em nosso meio ambiente e só embelezam. Imaginem
o que seria do Rio sem amendoeiras, palmeiras imperiais, mangueiras, jaqueiras, flamboaiãs, os ciprestes da
Lagoa Rodrigo de Freitas (no lado da Borges de Medeiros) e os Fícus, por exemplo, do Morro da Viúva,
verdadeiras maravilhas. Isso só para citar - de passagem - algumas espécies chamadas exóticas.
Parece que o pessoal de Parques e Jardins não está radical, xenófobo nem furibundo com a
desnacionalização. O que pretende é equilibrar espécies nativas, próprias ao nosso ecossistema. Mas na fala
deles há expressões perigosas: substituir 500 mil árvores exóticas por nativas, li na ótima reportagem de Túlio
Brandão para O Globo. Ora, isso será um “arboricídio”! Usam também uma expressão que me assustou, pois
parece oriunda de um radicalismo político injustificável no caso de árvores: “colonialismo verde”, “invasão
estrangeira”.
Isso assusta. De repente um paisagista ou botânico radical, com algum poder nas mãos resolve mexer
em algo que é infelizmente desordenado, mas é das mais lindas características de nosso Rio: suas árvores
centenárias, apenas porque são de origem estrangeira. Cuidado, portanto, fiquemos alerta, mesmo

acreditando nas boas intenções dos nacionalistas verdes.
Deviam, sim, estar preocupados com a erva de passarinho que invade milhares de árvores na cidade e
vai secando-as aos poucos. Pessoa que vive a olhar para as árvores da cidade, afirmo que o Departamento de
Parques e Jardins está a deixar a erva de passarinho, aquela praga, sufocar centenas, senão milhares
de árvores no Rio.
Sejamos razoáveis. O Rio não tem que discutir se a árvore é nacional ou estrangeira.
Árvore de rua tem uma obrigação: fazer sombra, ter uma copa protetora do calor que, isso sim é do
interesse da população. E embelezar.
Fonte: www.arturdatavola.com/Cronicas (adaptado)
Segundo o texto, mais importante que eliminar as árvores estrangeiras é
A)
B)
C)
D)

defender as árvores nacionais.
acabar com a "erva de passarinho".
equilibrar espécies nativas.
fazer um ato em prol da ecologia.
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Meio ambiente e a Convenção do Clima
Toda vez que se fala da Convenção do Clima na imprensa, fala-se também em desastres do meio
ambiente. Efeito estufa, gás carbônico em excesso na atmosfera, são sinônimos de desastre. Desastres
naturais climáticos, principalmente enchentes, que causam enorme destruição são o transtorno visível mais
direto que se usa como ameaça para tentar convencer aqueles que não querem passar a adotar processos
energéticos mais limpos (e mais caros). O que há de verdade nisto tudo? Afinal, aquecimentos e resfriamentos
do planeta não são novidades. Quem não ouviu falar das eras glaciais, por exemplo? Por que agora deveria
ser diferente?
A resposta é que as mudanças passadas foram naturais, e agora, o efeito é artificial, causado pelo
homem, e o resultado de modificar o efeito estufa, de contribuir artificialmente para um aquecimento do
planeta, pode trazer resultados que são uma grande incógnita. Não se sabe ao certo o que pode acontecer. Os
estudos ainda não são totalmente unânimes em prever os resultados. Mas uma coisa é certa. Vai ser um
processo destrutivo que pode trazer enormes prejuízos para todos.
Reduzir o efeito estufa é possível, mas passa a ser um problema econômico. Adotar processos de
geração de energia mais limpos, e sem emissão de gás carbônico, custa caro, e poderá afetar a economia dos
países, principalmente aqueles que precisam investir mais porque poluem mais. O Congresso Americano
nomeou uma comissão para estudar o assunto. [...]

Disponível em: http://www.dge.inpe.br/ozonio/kirchhoff /html/artigo11.html>. Acesso em: 7 jun. 2011.
Fragmento.
Nesse texto, o autor defende a ideia de que
A)
B)
C)
D)

a criação da comissão para estudar o efeito estufa ajudará a amenizar a situação.
a mudança climática acarretará enormes prejuízos para a humanidade.
é importante serem realizadas convenções sobre o clima.
é preciso evitar desastres como as enchentes.

02.
Sustentabilidade
Se todos desejarem ter o estilo de vida de alto consumo do Ocidente, o implacável crescimento no
consumo, no uso de energia, na produção de resíduos e emissão de gases pode ser catastrófico. A natureza
não aguentaria. Fazendo as contas, seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra.
Para compreendermos melhor os conflitos no mundo onde vivemos é interessante partirmos de
premissas básicas, simples, insofismáveis e que obedeçam às leis da física. Uma delas afirma: tudo que temos
ou que consumimos vem dos recursos naturais do planeta Terra, os quais são finitos. Exemplo simples: um
automóvel é a mistura de bauxita (alumínio), minério de ferro (chapas), areia (vidros) e petróleo (borrachas e
plásticos). Para o homem produzir riquezas, desde tijolos, tecidos, computadores, até aviões e satélites,
necessita de recursos naturais, somados à energia, trabalho e tecnologia, que é sinônimo de conhecimento.
Fonte: http://textos_legais.sites.uol.com.br/sustentabilidade.htm (último acesso em 01/11/2011)
O texto nos mostra um meio de sustentabilidade que temos com o meio ambiente. O autor se excita em
informar que o consumo alto pode ser catastrófico, que é demonstrado na frase
A)
B)
C)
D)

“... seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra.”
“... conflitos no mundo onde vivemos...”
“... recursos naturais do planeta terra...”
“... o homem produzir riquezas...”
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01.
O império da vaidade
Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e os jornais defendem os músculos torneados,
as vitaminas milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro.

Sabe por que ninguém fala do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco
feias, que fazem piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para
os participantes.
O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha: namorar, tomar milk-shake, sentir o sol na
pele, carregar o filho no colo, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de
graça − a conversa com o amigo, o cheiro do jasmim, a rua vazia de madrugada −, e a humanidade sempre
gostou de conviver com eles. Comer uma feijoada com os amigos, tomar uma caipirinha no sábado também é
uma grande pedida. Ter um momento de prazer é compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar,
descansar, despreocupar-se, desligar-se da competição, da áspera luta pela vida − isso é prazer.
Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se se tornou um problema. O prazer gratuito,
espontâneo, está cada vez mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer que se compra e se exibe, o que
não deixa de ser um aspecto da competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer fazer-nos
infelizes, ansiosos, neuróticos. As filhas precisam ser Xuxas, as namoradas precisam ser modelos que
desfilam em Paris, os homens não podem assumir sua idade.
Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário: um massacre da indústria e do comércio. Querem
que sintamos culpa quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda, não porque querem que sejamos mais
saudáveis − mas porque, se não ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais
produtos dietéticos, nem produtos de beleza, nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, da
nossa insegurança, da nossa angústia.
O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo.
LEITE, Paulo Moreira. O império da vaidade. Veja, 23 ago. 1995. p. 79.
O autor pretende influenciar os leitores para que eles
A)
B)
C)
D)

evitem todos os prazeres cuja obtenção depende de dinheiro.
excluam de sua vida todas as atividade incentivadas pela mídia.
fiquem mais em casa e voltem a fazer os programas de antigamente.
sejam mais críticos em relação ao incentivo do consumo pela mídia

02.
Consumo Consciente
Consumir é necessário, mas para evitar os impactos negativos para a sociedade e meio ambiente, as
pessoas precisam se conscientizar. Consumo consciente é tentar aumentar os impactos positivos e minimizar
os negativos. É uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária de quem quer garantir a sustentabilidade do
planeta, ou seja, o equilíbrio entre a natureza e nossas ações.
Fonte: http://www.brasil.gov.br/consumo-consciente (ultimo acesso em 01/11/2011)

O texto aconselha de como consumir com consciência. Com isso o texto
A)
B)
C)
D)

procura estabilizar o consumo junto com o equilíbrio.
reflete de como nos comportamos diante do consumo.
informa somente os impactos positivos do consumo humano.
relata e critica de forma discreta e original.
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O namoro na adolescência
Um namoro, para acontecer de forma positiva, precisa de vários ingredientes: a começar pela família,
que não seja muito rígida e atrasada nos seus valores, seja conversável, e, ao mesmo tempo, tenha limites
muito claros de comportamento. O adolescente precisa disto, para se sentir seguro. O outro aspecto tem a ver
com o próprio adolescente e suas condições internas, que determinarão suas necessidades e a própria
escolha. São fatores inconscientes, que fazem com que a Mariazinha se encante com o jeito tímido do João e
não dê pelota para o herói da turma, o Mário. Aspectos situacionais, como a relação harmoniosa ou não entre
os pais do adolescente, também influenciarão o seu namoro. Um relacionamento em que um dos parceiros
vem de um lar em crise, é, de saída, dose de leão para o outro, que passa a ser utilizado como anteparo de
todas as dores e frustrações. Geralmente, esta carga é demais para o outro parceiro, que também enfrenta
suas crises pelas próprias condições de adolescente. Entrar em contato com a outra pessoa, senti-la, ouvi-la,
depender dela afetivamente e, ao mesmo tempo, não massacrá-la de exigências, e não ter medo de se
entregar, é tarefa difícil em qualquer idade. Mas é assim que começa este aprendizado de relacionar-se
afetivamente e que vai durar a vida toda.
SUPLICY, Marta. A condição da mulher. São Paulo: Brasiliense, 1984
Para um namoro acontecer de forma positiva, o adolescente precisa do apoio da família. O argumento que
defende essa ideia é
A)
B)
C)
D)

a família é o anteparo das frustrações.
a família tem uma relação harmoniosa.
o adolescente segue o exemplo da família.
o apoio da família dá segurança ao jovem.

02.
Que mudanças no clima afetaram a humanidade?
Não é exagero dizer que a história da humanidade sempre esteve ligada às transformações climáticas.
Sobretudo até o século 20, quando ainda não havia tecnologia suficiente para tornar mais toleráveis as

variações bruscas ou prolongadas de tempo e temperatura. Essas alterações fizeram o homem descer das
árvores, extinguiram civilizações, impulsionaram migrações e decidiram guerras. Para exemplificar o que foi
dito, vale relembrar dois fatos históricos: em 2007, a concentração de poluentes no ar eleva a temperatura do
planeta para os níveis mais altos dos últimos 150 mil anos; em junho de 1944, as forças aliadas precisaram
esperar semanas pelo melhor clima para o desembarque na Normandia, decisivo na derrota Nazista; em 1812,
o inverno rigorosíssimo aniquila as tropas de Napoleão Bonaparte que haviam invadido a Rússia; em 1788, a
seca causa a quebra de safras e espalha a fome. O fato contribui, ainda que secundariamente, para a
Revolução Francesa em 1789, como lenda.
Mundo estranho. Edição 65, julho 2007. p. 48.
Um dos argumentos que sustenta a ideia defendida nesse texto é:
A)
B)
C)
D)

mudanças climáticas decidiram guerras.
até o século XX a tecnologia controlava o clima.
mudanças climáticas afetam apenas a Europa.
migrações e climas são fenômenos independentes.

