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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Marcus 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Marcus 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Marcus 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Marcus 
 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 

 
 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 
A velocidade da pessoa em relação à sua imagem é o dobro da velocidade da pessoa em relação ao 

espelho. Assim: VP,E= 0,5 m/s. 

Para a pessoa colidir com o espelho o tempo será: 
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 
Observe a figura: 

 
 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 
 

 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 
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QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Liberal (AS) / Professor Mike (AC)  
A Doutrina Truman tinha como principal orientação conter o avanço do Socialismo Soviético pelo 
mundo. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Liberal (AS) / Professor Mike (AC)  
O Plano Marshall tinha como principal objetivo realizar empréstimos aos países europeus que estavam 
no processo de reconstrução física e econômica. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Liberal (AS) / Professor Mike (AC)  
A OTAN era, no momento de sua criação, uma aliança militar com o objetivo de proteção mútua. Se 
qualquer membro fosse atacado isso seria considerado uma ação hostil a toda aliança.  
 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
Em 2010, a Lei n° 12.305 foi sancionada e a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída, 
regulamentada pelo decreto 7.404/10. A PNRS foi um marco no setor por tratar de todos os resíduos 
sólidos (materiais que podem ser reciclados ou reaproveitados), sejam eles domésticos, industriais, 
eletroeletrônicos, entre outros; e também por tratar a respeito de rejeitos (itens que não podem ser 
reaproveitados), incentivando o descarte correto de forma compartilhada. A construção civil é um dos 
setores que mais geram resíduos, com a instituição da lei o setor deve criar uma série de medidas para 
reduzir a geração de resíduos sólidos, incentivando a reciclagem e de produtos ambientalmente 
sustentáveis. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
a) O sistema econômico capitalista se caracteriza pela apropriação de recursos para obter lucro. 

Assim, para a produção capitalista, a natureza fornecedora de recursos, que são explorados de 
forma predatória.” 

b) Na conservação, busca-se o aproveitamento econômico racional e não-predatório do ambiente. Na 
preservação, visa-se a manter os ecossistemas em seu estado original 
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QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
A Urbanização do Brasil foi fortemente alavancada pela industrialização, pois gerou milhares de 
empregos que por sua vez, atraiu imigrantes de diversas regiões do Brasil. Ou seja, graças a 
industrialização iniciada por Mauá, o Brasil acelerou sua urbanização, gerando prosperidade e riqueza, 
mas ao mesmo tempo criando cidades grandes e seus respectivos problemas.  
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 
a) É composta por uma rede de condutos que podem ser de milímetros ou metros, podendo ter a 

formação de galerias. 
b) Calcário, mármore e dolomito. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 
É um rio no qual o fluxo de água ocorre durante a chuva, perdurando por alguns dias ou simplesmente 
por algumas horas. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 
Se um rio deságua em um outro rio, em um lago ou laguna, sua drenagem será endorreica, pois o 
processo fluvial acontece no interior do continente. 
Se a desembocadura provocar o deságue diretamente no mar, sua drenagem será exorreica, ou seja, 
para fora do continente. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 
a) Ponto B, divisor de água. Ponto C, exutório da Bacia Hidrográfica. 
b) Sim, pois o rio indicado pela letra A é um subafluente do rio principal X, sendo assim é um 

tributário indireto do rio principal X. 
 
 
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
Complete the sentences with a word from the box. Use the text to help you with the meanings. 

 

have - make - value – develop – discuss – teach- differentiate - solve 
 
a) UK schools and colleges ___teach___________ ICT skills.  
b) Employers ___value____________ people with ideas for new approaches.  
c) Employers like workers who can __solve_____________ problems.  
d) Workers need to be able to _discuss______________ their work with their team.  
e) Workers need to _develop______________ their writing skills.  
f) It is important that workers can ___differentiate____________ between truth and lies.  
g) Employees in the 21st century ___have____________ more responsibility.  
h) Employers like their workers to __make_____________ decisions.  
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
Fill in the correct passive form of the verb.  
a) Romeo and Juliet __was written______________ by Shakespeare. (WRITE)  
b) The books __haven’t been published______________ yet. (NOT PUBLISH)  
c) As soon as I got home, I realized that my wallet___had been stolen/was stolen__. (STEAL)  
d) Dinner _is served__________ between 5 and 10 p.m. every day. (SERVE)  
e) No letters __were delivered/have been delivered_____ since the start of the strike. (DELIVER)  
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QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
Rewrite the sentences in the passive voice.  
a) Someone will attend you later. – You will be attended later. 
b) They are painting the walls of the house. – The walls of the house are being painted. 
c) We must do something before the situation gets out of control. – Something must be done before 

the situation gets out of control. 
d) They are going to buy a new TV set next week. – (next week) A new TV set is going to be bought 

next week. 
e) My great grandfather built this house 60 years ago. - This house was built by my great grandfather 

60 years ago./This house was built 60 years agoby my great grandfather. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
Make passive sentences using the word parts and the given tense.  
a) The window – open (present perfect simple) – The window has been opened. 
b) Her room – paint (past progressive) – Her room was being painted. 
c) He – take – to the airport. (past simple) –He was taken to the airport. 
d) The bike – repair – at the moment (present progressive) – The bike is being repaired at the 

moment. 
e) The cows – feed – every morning (present simple) – The cows are fed every morning. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
Choose the best option to complete the following sentences. 
a) Sally had her shoes repair/ repaired before the wedding. 
b) I see that you have no time to clean the house on your own so you had better get it done/to do 

for you. 
c) What you should do before an emergency occurs is to get your fire alarm to fix/ fixed that will 

also make you feel safer. 
d) She had to have her phone number change/ changed because she was receiving calls from a 

stranger. 
e) Her dress was too long, so she had it shorten/ shortened. 
 
 
 

ESPANHOL 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professora Suzana 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professora Suzana 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professora Suzana 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professora Suzana 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professora Suzana 
 


