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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 

 
 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 

a) ao refratar da água para o ar, a luz sofre aumento de velocidade. Logo o raio de luz se 
afasta da normal. 

b) a imagem é formada por prolongamentos dos raios que saem da água, sendo virtual. 
c) ocorrerá uma elevação da imagem, fazendo com que ela fique mais próxima da superfície 

dióptrica. 
 

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

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

 
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Liberal (AS) / Professor Mike (AC)  

Gastos militares excessivos, elevada burocratização baixa competitividade. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Liberal (AS) / Professor Mike (AC) 

Desburocratização, privatizações e maior transparência do Estado 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Liberal (AS) / Professor Mike (AC) 

A URSS planejava instalar mísseis no território cubano nas proximidades dos EUA 
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QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Mike 

Na década de 1950, a taxa de natalidade no Brasil era de aproximadamente 44‰ (44 

nascimentos para cada mil habitantes). Em 2015, o valor é 14‰, uma queda expressiva em 

poucas décadas. 

Os fatores responsáveis pela diminuição das taxas de natalidade são: 

Urbanização; 

Queda da fecundidade; 

Planejamento familiar; 

Utilização de métodos contraceptivos; 

Melhoria nas condições de educação; 

Inserção da mulher no mercado de trabalho; 

Casamentos tardios 

Custo de criação dos filhos. 

 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Mike 

O Conceito mencionado é de janela demográfica ou Bônus demográfico. Caso o Brasil não 

consiga crescer e se desenvolver nesse período, ele terá sérias dificuldades para superar a 

condição de subdesenvolvimento, pois ele terá uma população numerosa de idosos carentes de 

serviços públicos do Estado que deverá arcar com esses custos.  

 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Mike 

O Tipo representado é a migração pendular que ocorre em virtude da geração de empregos nos 

centros urbanos e a constituição de moradias de baixa renda nas periferias das grandes cidades 

ou em cidades diferentes, forçando os trabalhadores a percorrer grandes distâncias entre sua 

moradia e o trabalho.  

 

 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 

a) Rio Amazonas. 

b) É uma bacia hidrográfica que abrange porções territoriais dos hemisférios Norte e Sul. É 

uma bacia hidrográfica exorreica. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 

a) Bacia hidrográfica do Paraná. 

b) É a bacia hidrográfica com maior número de usinas hidrelétricas do Brasil. O seu potencial 

de geração de energia elétrica consumido (produzindo atualmente) está em torno de 70%. 

 

QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 

O parágrafo está correto. A Bacia Hidrográfica Secundária do Atlântico Leste é altamente 

povoada, industrializada e urbanizada. Nessas condições, o consumo hídrico é elevado e, ainda, 

apresenta uma grande taxa de poluição nos corpos de água. 

 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 

a) Bacias hidrográficas do Paraguai, Paraná e Uruguai. 

b) É exorreica, pois o rio principal (Rio da Prata) desagua diretamente no Oceano Atlântico. 

 
 
 

PROVA DE INGLÊS 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professora Carla 
 
 

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 


