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FÍSICA 
 

PROFESSOR EDSON 
 
QUESTÃO 01 
Durante uma festa infantil, em um local em que a aceleração 

gravitacional é igual a 210 m s ,  um balão de gás, de volume 
3 33,0 10 m  e peso 23,3 10 N,  escapou da mão de uma 

criança e atingiu o teto da sala, onde ficou em equilíbrio estático. 
 

 
 
A) Determine a massa do balão, em kg,  e a sua densidade, em kg/m3. 

B) Considerando a densidade do ar igual a 31,3 kg m ,  calcule a 
intensidade da força, em newtons, que o teto exerce sobre o balão.  

  
QUESTÃO 02 
Um gigantesco iceberg desprendeu-se recentemente da Antártida, no 
extremo sul do planeta. O desprendimento desse iceberg, batizado de 
A68, foi considerado um dos maiores eventos do gênero já registrados 
pela ciência moderna. Segundo a NASA, é difícil prever se o iceberg 
permanecerá como um único bloco, mas é mais provável que ele se 
fragmente.  
A) Considere que o iceberg tem o formato aproximado de uma placa 

de 26.000 km  de área e 500 m  de espessura. Sendo a 

densidade do gelo 3
g 900 kg m ,ρ   calcule o empuxo sobre o 

iceberg que o mantém flutuando.  
B) Determine o volume emerso do iceberg, quando ele flutua em 

equilíbrio na água. Sendo a densidade da àgua 1000kg/m3 e g = 
10m/s2. 

 
QUESTÃO 03 

Uma plataforma tem base de área de 22,0 m ,  espessura de 0,2 m  e 

massa de 10 kg.  Ela se encontra flutuando em um rio de águas 

tranquilas. Considere 2g 10 m s  e a densidade da água do rio igual 

a 3 310 kg m .  
 
A) A que profundidade, em relação à superfície da água, encontra-se o 

fundo da plataforma? 
B) Qual é a máxima capacidade de massa externa que a plataforma 

pode suportar sem que submerja totalmente?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR RAUSSON 
 
QUESTÃO 01 
A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo conforme o 
gráfico a seguir. Calcule a velocidade escalar desse móvel no instante     
t = 3,5 s. 

 
 
QUESTÃO 02 
É dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma 
partícula em movimento uniformemente variado: 
v = 15 + 20t (SI)  
 
Determine: 
A) a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar da partícula; 
B) a velocidade escalar no instante 4 s; 
C) o instante em que a velocidade escalar vale 215 m/s. 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
Frente B 

 
QUESTÃO 01 
“'Antes se discutia se a Catalunha poderia ser independente e 
hoje falamos sobre como seria nossa separação'. É com esta 
frase que Ignasi Termes, secretário nacional do movimento 
independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC), define o 
momento atual que vive a região espanhola. E não é para 
menos. A euforia e o medo de uma possível divisão tomaram a 
Espanha desde o dia 11 de setembro, quando uma 
manifestação levou milhares de pessoas às ruas de Barcelona 
para pedir a criação de um novo país”. 
 

CHAVES, E. Crise na Espanha faz renascer clamor separatista na 
Catalunha. Portal Terra, 30 set. 2012.. Disponível em: 

http://noticias.terra.com.br/mundo. Acesso em: 05 jun. 2015. 
 
Sobre o quadro retratado: 
A) Apresente dois motivos usados pelos líderes da Catalunha 

para justificar a independência da região. 
B) Discorra sobre três possíveis prejuízos à Catalunha ao se 

separar da Espanha. 
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PROFESSOR ROGÉRIO 
 
QUESTÃO 01    
 

 
 
As transformações induzidas pelo avanço dos parques eólicos incidem 
na construção do espaço geográfico. As relações sociais tecedoras 
desse espaço são afetadas e refletem riscos (...) a partir deste tipo de 
produção de energia. 

 

FREITAS, M.M. (2016). IN Revista MERCATOR, Fortaleza, UFC, p.118. Adaptado.  
 
 
Considere a ideia de risco apresentada e aponte para cada um dos 
parques eólicos das imagens selecionadas UM RISCO AMBIENTAL e UM 
RISCO ECONÔMICO.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
Cresce geração de energia eólica no Brasil 
 
A capacidade de geração de energia eólica no Brasil aumentou 77,7% 
em 2009, em relação ao ano anterior. Os dados divulgados pelo 
Conselho Global de Energia Eólica mostram que o Brasil cresceu mais 
do que o dobro da média mundial nesse período: 31%. 
O crescimento brasileiro foi maior, por exemplo, que o dos Estados 
Unidos (39%), o da Índia (13%) e o da Europa (16%), mas menor que o 
da China, cuja capacidade de geração ampliou-se em 107%. 
De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, a capacidade 
instalada desse tipo de energia no Brasil deve crescer ainda mais. Um 
leilão realizado em 2009 comercializou 1.805 MW que devem ser 
entregues até 2012. 

Adaptado de <portalexame.abril.com.br>, 04/02/2010. 
 

 
 
Nomeie a macrorregião brasileira com maior potencial eólico. 
Apresente, também, duas vantagens ambientais das usinas eólicas.  
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR SACCO 
 
QUESTÃO 01 
A pecuária, além de contribuir para a interiorização da colonização, 
complementava as atividades econômicas açucareira do litoral 
nordestino e a aurífera das Minas Gerais. Indique o fator natural que 
contribuiu para a multiplicação do rebanho bovino no extremo sul da 
Colônia e esclareça a razão de seu relacionamento com as Minas 
Gerais. 
 
QUESTÃO 02 
Sobre a França Antártica, responda as seguintes questões: 
A) Em que região a França Antártica foi formada? 
B) Qual a grande motivação dos franceses para promoverem essa 

invasão no território brasileiro? 
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PORTUGUÊS 
 

PROFESSORA ÂNGELA 
 
Texto I 

 
“ÀS VEZES EU ACHO QUE O INDÍCIO MAIS ÓBVIO DE QUE EXISTEM 
FORMAS DE VIDA INTELIGENTE FORA DA TERRA É QUE NENHUMA 
DELAS TENTOU ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.” 
 
Texto II 

 
“É MAIS OU MENOS ASSIM, MEU FILHO: ELES SUJAM A ÁGUA, 
CONSOMEM SEUS RECURSOS NATURAIS, POLUINDO O AR. TUDO ISSO 
PARA GERAR DINHEIRO. 
COM O DINHEIRO, ELES VIVEM MELHOR, POIS PODEM CUIDAR DA 
SAÚDE, SE ALIMENTAR... 
TÁ! SÓ NÃO ENTENDI POR QUE SÃO CHAMADOS DE “RACIONAIS”...” 

 
http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_12_questao_a

mbiental_e_desenvolvimento_sustentavel 
 
QUESTÃO 01  
Observe atentamente os textos I e II para responder ao que se pede: 
A) Elabore um parágrafo traçando um paralelo entre os dois textos. 

Especifique em que se assemelham e em que se diferem.  
B) Redija a sua opinião sobre o tema abordado em ambos os textos. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
Analisando a intenção comunicativa presente em ambos os textos, 
responda: 
A) Quais são a vozes percebidas em ambos os textos? Justifique sua 

resposta. 
B) Qual a crítica presente em ambos os textos? Justifique sua 

resposta. 
 
QUESTÃO 03 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
 
Gonçalves Dias 
 
Nossas várzeas têm mais flores 
nossas flores mais pesticidas. 
Só se banham em nossos rios 
Desinformados e suicidas. 
 
Luiz Fernando Veríssimo 
https://armazemdetexto.blogspot.com 
 
Com relação aos textos acima, responda ao que se pede: 
A) Que recurso foi utilizado por Luiz Fernando Veríssimo para produzir 

seu poema? Justifique sua resposta com pelo menos dois 
elementos. 

B) Elabore um parágrafo discorrendo sobre o discurso presente em 
cada um dos poemas. Apresente a visão de cada poeta e, ao final, 
dê a sua opinião sobre o tema do poema de Veríssimo. 
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PROFESSOR NADIM 
 
Texto para resolver as questões 1 e 2. 
 

Neste momento, o bordado está pousado em cima do console e 
o interrompi para escrever, substituindo a tessitura dos pontos pela 
das palavras, o que me parece um exercício bem mais difícil. 

Os pontos que vou fazendo exigem de mim uma habilidade e um 
adestramento que já não tenho. Esforço-me e vou conseguindo vencer 
minhas deficiências. As palavras, porém, são mais difíceis de adestrar e 
vêm carregadas de uma vida que se foi desenrolando dentro e fora de 
mim, todos esses anos. São teimosas, ambíguas e ferem. Minha luta 
com elas é uma luta extenuante. ¨Assim, nesse momento, enceto duas 
lutas: com as linhas e com as palavras, mas tenho a certeza que, desta 
vez, estou querendo chegar a um resultado semelhante e descobrir ao 
fim do bordado e ao fim desse texto, algo de delicado, recôndito e 
imperceptível sobre o meu próprio destino e sobre o destino dos seres 
que me rodeiam. Ontem, quando entrei no armarinho para escolher as 
linhas, vi-me cercada de pessoas com quem não convivia há muito 
tempo, ou convivia muito pouco, de cuja existência tinha esquecido. 
Mulheres de meia-idade que compravam lãs para bordar tapeçarias, 
selecionando animadamente e com grande competência os novelos, 
comparando as cores com os riscos trazidos, contando os pontos na 
etamine, medindo o tamanho do bastidor. Incorporei-me a elas e 
comecei a escolher, com grande acuidade, as tonalidades das minhas 
meadas de linha mercerizada. Pareciam pequenas abelhas alegres (...), 
levando a sério as suas tarefas. (...) Naquelas mulheres havia alguma 
coisa preservada, sua capacidade de bordar dava-lhes uma dignidade e 
um aval. Não queria que me discriminassem, conversei com elas de 
igual para igual, mostrando-lhes os pontos que minha pequena mão 
infantil executara. 

 (JARDIM, Rachel. O PENHOAR CHINÊS. 4 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1990.) 

 
QUESTÃO 01 
A) Dê, de acordo com o texto, o significado da palavra destacada. 
 “Naquelas mulheres havia alguma coisa preservada, sua 

capacidade de bordar dava-lhes uma dignidade e um aval” 
B) “ou convivia muito pouco, de cuja existência tinha esquecido” A 

palavra destacada é um advérbio? justifique sua resposta. 
QUESTÃO 02 
Dê a função morfológica das palavras destacadas. 
A) As palavras, porém, são mais difíceis de adestrar. 
B) conversei com elas de igual para igual, 
C) e com grande competência os novelos. 
D) os pontos que minha pequena mão infantil executara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR LANDIM 
 
QUESTÃO 01 
“No fundo, porém, toda obra literária de certo gênero conterá, além 
dos traços estilísticos mais adequados ao gênero em questão, também 
traços estilísticos mais típicos de outros gêneros. Não há poema lírico 
que não apresente ao menos traços narrativos ligeiros e dificilmente se 
encontrará uma peça em que não haja alguns momentos épicos e 
líricos” (Anatol Rosenfeld).  
 
Com base na afirmativa do crítico literário Anatol Rosenfeld, podemos 
afirmar que não existe pureza de gêneros literários em sentido 
absoluto. Há épocas, contudo, em que a liberdade no tratamento dos 
gêneros torna-se ainda mais ostensiva. Assim, com base em nossas 
aulas discuta o que seria a mistura de gêneros. Disserte. 
 
QUESTÃO 02 
Na antiguidade o filósofo Aristóteles diante da enormidade de 
produções literárias criou uma teoria a qual conseguisse explicar quase 
todos os fenômenos, assim criou-se a teoria dos gêneros literários. 
Discuta qual seria a sua importância e fale sobre os gêneros existentes 
naquele momento. Disserte. 
 
QUESTÃO 03 
“Poética”, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento 
modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e 
propostas que representam o pensamento estético predominante na 
época. 
 
POÉTICA 
 
Estou farto do lirismo comedido 
Do lirismo bem comportado 
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo 
e 
[manifestações de apreço ao Sr. diretor. 
Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o 
[cunho vernáculo de um vocábulo 
Abaixo os puristas 
............................................................................................ 
Quero antes o lirismo dos loucos 
O lirismo dos bêbedos 
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 
O lirismo dos clowns de Shakespeare 
— Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. 

 

(BANDEIRA, Manuel. Poesia Completa e Prosa.Rio de Janeiro. Aguilar, 1974) 
 
Que tipo de versos é usado no poema acima (mostre qual é a métrica 
do texto)? Disserte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 04 
Leia com bastante cuidado o texto abaixo para em seguida se 
responder o que se pede: 
 
Alma minha gentil1, que te partiste 

 
1 Nobre, formosa; 
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tão cedo desta vida descontente, 
repousa lá no Céu eternamente, 
e viva eu cá na terra sempre triste. 
 
Se lá no assento etéreo2, onde subiste, 
memória desta vida se consente3, 
não te esqueças daquele amor ardente 
que já nos olhos meus tão puro viste. 
 
E se vires que pode merecer-te 
alguma cousa a dor que me ficou 
da mágoa, sem remédio, de perder-te; 
 
roga a Deus que teus anos encurtou, 
que tão cedo de cá me leve a ver-te, 
quão cedo de meus olhos te levou. 
(Camões) 
 
Métrifique a primeira estrofe acima mostrando o tipo de versos e rimas 
utilizados no texto de Camões. Disserte. 
 
QUESTÃO 05 
A partir da leitura do poema abaixo, responda as questões seguintes: 
 
POÉTICA 
 
Que é a Poesia? 
uma ilha 
cercada 
de palavras 
por todos os lados. 
 
Que é o Poeta? 
um homem 
que trabalhao poema 
com o suordo seu rosto. 
Um homem 
que tem fome 
como qualquer outro 
homem. 

(RICARDO, Cassiano. Jeremias Sem-chorar. Rio de Janeiro: José Olympio, 1964) 
 
Responda: 
A) Em que sentido poderia afirmar que o poema e metalinguístico? 
B) Como que a figura do poeta aparece dessacralizada? 
C) As palavras que cercam a poesia devem ser trabalhadas antes de 

compor a poesia? Disserte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Céu; 
3 Se no Céu, for possível a lembrança da vida eterna; 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 
QUESTÃO 01 
Em qual dos sistemas abaixo temos uma maior massa. Justifique cada 
um dos casos: 
(Dados: C=12, O=16, H=1, Fe=56, Cu=63,5, S=32) 
 
A) a massa de ouro numa liga de ouro 18K cuja massa total é de 240 g 

(Dado: ouro 24K tem 100% de ouro) 
B) 3,2 mols de CO2 
C) 12 mols de água 
D) 4 mols de Fe 
E) 1,5 mols de glicose 
F) 1,2 mols de CuSO4.2H2O  
 
QUESTÃO 02 
As substâncias indicadas abaixo são de grande importância como 
fertilizantes porque fornecem nitrogênio. Indique qual delas é 
potencialmente a mais rica fonte desse elemento, justificando através 
dos cálculos. (Massas Atômicas: H = 1; C = 12; N = 14; S = 32; K = 39) 
 
I. uréia, CO(NH2)2 
II. nitrato de amônio, NH4NO3 
III. sulfato de amônio, (NH4)2SO4 
IV. guanidina, HCN(NH2)2 
V. nitrato de potássio, KNO3   

 
QUESTÃO 03 
Se dois mols de um gás, à temperatura de 27 ºC, ocupam um volume 
igual a 57,4 litros, obter: (Dados: C = 12 ; H = 1)  
A) Qual é, aproximadamente, a pressão desse gás?  

(Adote R = 0,082 atm.L/mol.K). 
B) Se a massa do gás contida nos 2 mols é de 60 g, qual é a Massa 

Molar desse gás? 
C) Qual o valor da densidade relativa desse gás em relação ao CH4? 
 

PROFESSOR LUIZ FERNANDO (PROSA) 
 
QUESTÃO 01 
Suponha um elemento localizado no grupo 13 e no 4º período 
da Tabela Periódica. Sem consultar a Tabela Periódica, responda 
as seguintes questões: 
A) Qual é a configuração eletrônica desse elemento? 
B) Qual o número atômico do elemento em questão? 
C) Qual será o número atômico do elemento localizado no 

mesmo período e no grupo seguinte a esse elemento? 
Justifique sua resposta. 

 
QUESTÃO 02  
(UFU-MG) No início do século XIX, com a descoberta e o 
isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se 
necessário classificá-los racionalmente para a realização de 
estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até 
se chegar à atual classificação periódica dos elementos 
químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda: 
A) Como os elementos são listados, sequencialmente, na tabela 

periódica? 
B) Em quais grupos da tabela periódica podem ser 

encontrados: um halogênio, um metal alcalino, um metal 
alcalinoterroso, um calcogênio e um gás nobre? 

C) O hidrogênio pode ser enquadrado em um destes grupos da 
tabela periódica? Justifique a sua resposta. 

 


