Tarefa 08 – Professor Carlos Eduardo
01. (PUC GO/2016)

O acendedor de lampiões
Lá vem o acendedor de lampiões da rua!
Este mesmo que vem infatigavelmente,
Parodiar o sol e associar-se à lua
Quando a sombra da noite enegrece o poente!
Um, dois, três lampiões, acende e continua
Outros mais a acender imperturbavelmente,
À medida que a noite aos poucos se acentua
E a palidez da lua apenas se pressente.
Triste ironia atroz que o senso humano irrita: —
Ele que doura a noite e ilumina a cidade,
Talvez não tenha luz na choupana em que habita.
Tanta gente também nos outros insinua
Crenças, religiões, amor, felicidade,
Como este acendedor de lampiões da rua!
(LIMA, Jorge de. Melhores poemas. 3. ed. São Paulo: Global, 2006. p. 25)

O texto relata uma situação que frequentemente ocorre no mundo contemporâneo, que é a exploração da
mão de obra trabalhadora, e faz referência ao Sol e à Lua, que nos remete à temática dos movimentos da
Terra.Acerca das características e dos efeitos dos dois movimentos mais importantes de nosso planeta,
rotação e translação, são feitas as assertivas a seguir. Analise-as:
I. Têm por efeito a sucessão dos dias e das noites, que influencia na organização da vida, e o solstício,
em que os dias e as noites são iguais e determina o começo da primavera e do outono.
II. Têm por efeito a sucessão dos dias e das noites, que influencia na organização da vida, e o solstício,
em que os dias e as noites são desiguais e determina o começo do verão e do inverno.
III. Ambos movimentos acontecem no sentido anti-horário, e equinócio significa que os dias e as noites
têm igual duração e determina o começo do verão e do inverno.
IV. Ambos movimentos ocorrem de oeste para leste, e equinócio significa que os dias e as noites têm igual
duração e determina o começo do outono e da primavera.
De
a)
b)
c)
d)

acordo com os itens analisados, marque a alternativa que contém apenas proposições corretas:
I e II.
I e IV.
II e III.
II e IV.

02. (PUC GO/2016)

Raios de sol ao meio

Mais uma vez ele aparecia na minha frente como se tivesse vindo do nada. Seus olhos eram grandes e
negros e pareciam ter nascido bem antes dele. Suas espinhas se agigantavam conforme o ângulo de que
eram vistas. Sua orelha era algo indescritível. Além de orelha ela era disforme, meio redonda e meio
achatada nas pontas. Ela era meio várias coisas. Uma orelha monstro. A boca era alguma coisa que só
estava ali para cumprir seu espaço no rosto. Era boca porque estava exatamente no lugar da boca. E era a
segunda vez que ele me mobilizava. Mas no conjunto de elementos díspares reinava uma sensualidade
ímpar que me tirava de mim sem que eu soubesse navegar no outro que em mim surgia. De mim não
sabia entender o que emanava para ele em toda a sua estranha vastidão de patologia visual. No meio sol
da meia-noite as coisas se anunciaram e antes que a madrugada avançasse a lua em sua metade
escondida ardeu com um olhar malicioso e sorriu.
(GONÇALVES, Aguinaldo. Das estampas. São Paulo: Nankin, 2013. p. 177.)

Geografia – Avaliação Produtiva

A expressão “sol da meia-noite”, empregada no texto, indica um aparente contraste, já que, para a maior
parte do planeta Terra, a meia-noite, ou o momento da mudança de data, ocorre no período escuro do dia.
Embora pareça estranho, em algumas regiões, ocorrem dias com duração de 24 horas para o período claro.
Acerca das condições para tal ocorrência e de seus desdobramentos, analise as assertivas a seguir:
I. A situação conhecida como sol da meia-noite é observável para além da latitude de 66° 33’, tanto no
Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul.
II. Contrariamente à situação de sol da meia-noite, para além dos trópicos de Câncer e Capricórnio, é
observável a situação de período escuro em pleno meio-dia.
III. Os círculos polares Ártico e Antártico marcam a latitude mínima em que os raios solares incidem 24
horas por dia no solstício de verão.
IV. A latitude de 23° 27’ marca o limite de incidência dos raios solares no solstício de inverno para cada
um dos hemisférios.
Em
a)
b)
c)
d)

relação às proposições analisadas, assinale a alternativa cujos itens estão todos corretos:
I, II e IV.
I e III.
I, III e IV.
I e IV.

03. (IFSP/2016) A figura apresenta a inclinação do eixo de rotação dos planetas do Sistema Solar
relacionada à eclíptica que cada um descreve em torno do Sol, que é responsável pela ocorrência das
estações do ano.

Fonte: São Paulo. SEE. Caderno do Professor: Ciências,
Ensino fundamental – 8o ano. Volume 2 2014/2017.

Observando os planetas (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, nessa ordem),
assinale a alternativa contendo três planetas que não apresentam estações definidas durante a duração do
seu ano.
a) Terra, Vênus e Saturno.
b) Júpiter, Marte e Urano.
c) Mercúrio, Urano e Netuno.
d) Terra, Marte e Saturno.
e) Mercúrio, Vênus e Júpiter.
04. (UNESP SP/2010)
Cerca de 90% da população do Oriente Médio é muçulmana. O Islã, no entanto, está longe de ser uma fé
monolítica. (...) Ainda que não disponhamos de estatísticas confiáveis, um cálculo crível aponta que 65%
dos muçulmanos do Oriente Médio são sunitas e uns 30%, xiitas.
(Dan Smith. O Atlas do Oriente Médio. São Paulo: Publifolha, 2008.)
Maior grupo religioso (dados por país, 2005)
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Exercícios Complementares

Em relação aos conflitos religiosos do Oriente Médio, é possível afirmar que
a) A disputa religiosa entre judeus e muçulmanos nunca atrapalhou o amplo intercâmbio comercial na
região.
b) Os muçulmanos se mantêm politicamente unidos e xiitas e sunitas jamais se opuseram ou se
enfrentaram.
c) Islamismo, judaísmo e cristianismo nasceram na região, mas só os muçulmanos conservaram seus
lugares santos.
d) Os judeus reivindicam o controle territorial completo do Oriente Médio, pois são maioria em todos os
países da região.
e) A maior população muçulmana não impediu a formação de um Estado judeu, nem proporcionou a
criação de um Estado palestino.
05. (FGV/2009) A religião muçulmana e a civilização islâmica surgiram na península Arábica no século VII e
propagaram-se rapidamente pelo Oriente Médio e norte da África. A esse respeito é correto afirmar que:
a) A divisão entre xiitas e sunitas ocorreu ainda no século VII, devido à suspeita do envolvimento do
califa Ali no assassinato de seu antecessor Otmã, o que representou o primeiro grande conflito interno
muçulmano.
b) Apesar das influências judaicas e cristãs, a religião muçulmana diferenciou-se pelo seu monoteísmo
flexível, que permitiu o culto animista e a aceitação de entidades míticas.
c) Apesar de assentado na religião, o Islão estabeleceu, desde o século VII, a separação entre os poderes
religiosos e laicos, permitindo o seu acentuado desenvolvimento científico e cultural.
d) O Corão, o livro sagrado da religião muçulmana, é a compilação das revelações divinas feitas a
diversos profetas e dos relatos da vida de Maomé escritos por seus seguidores.
e) Em virtude do seu acirrado dogmatismo religioso, a cultura islâmica manteve-se completamente imune
a influências culturais em seu processo de expansão, nos séculos VII e VIII.
06. (UFG GO/2007) Leia o texto a seguir.
Os dois aviões de passageiros que terroristas islâmicos lançaram, há cinco anos, contra as torres gêmeas
do World Trade Center se tornaram um marco na história contemporânea. Lidos em conjunto com a
extinção do bloco socialista na esfera da União Soviética, no início dos anos 1990, os atentados da Al
Qaeda em Nova York demarcam um “antes” e um “depois”.
FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 11 set. 2006, p. A2.

O depois, de acordo com o texto, caracteriza-se
a) Pela ação dos Estados Unidos em combater o terrorismo mundial mediante acordos bilaterais
intermediados pela ONU.
b) Pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligada às questões políticas e/ou religiosas.
c) Pela emergência de governos populistas, na América Latina, dificultando as ações antiterroristas do
governo estadunidense.
d) Pelo estímulo à implantação de barreiras alfandegárias, para proteger os interesses nacionais.
e) Pelo surgimento das estruturas protecionistas do Estado de bem-estar social, visando melhorar a
qualidade de vida da população.

3

