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BIOLOGIA 
 

PROFESSOR RODRIGO 
QUESTÃO 01 
As bananas mantidas à temperatura ambiente deterioram-se 
em consequência da proliferação de microorganismos. O 
mesmo não acontece com a bananada, conserva altamente 
açucarada, produzida com essas frutas. 
A) Explique, com base no transporte de substâncias através da 

membrana plasmática, por que bactérias e fungos não 
conseguem proliferar em conservas com alto teor de açúcar. 

B) Dê exemplo de outro método de conservação de alimentos 
que tenha por base o mesmo princípio fisiológico. 

 
QUESTÃO 02 
O local onde ocorrem os principais eventos da digestão humana 
é o intestino delgado. Nele são encontradas as microvilosidades 
e uma mistura de sucos digestivos. No esquema simplificado a 
seguir, está representada por setas a trajetória de algumas 
substâncias para os capilares sanguíneos e destes para as 
células intestinais. 

 
 
A) Mencione uma substância orgânica, resultante da digestão 

de proteínas, que pode seguir a trajetória da seta pontilhada 
e uma substância inorgânica que pode seguir a trajetória da 
seta contínua. 

B) Suponha que uma pessoa tivesse perdido a capacidade de 
gerar células com microvilosidades. Que conseqüência ela 
teria no aproveitamento dos nutrientes? E se as células 
intestinais deixassem de receber a substância inorgânica do 
sangue, que problema ocorreria? Explique cada situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR EDSON 
 
CONTEÚDO: COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTO 
 
QUESTÃO 01 
Um rio tem largura de 800 m, e admite-se constante a 
velocidade da correnteza: 3,0 m/s. Um barco a motor, tendo 
velocidade constante de 4,0 m/s em relação à água, atravessa o 
rio, apontando sua proa sempre perpendicularmente à margem 
oposta. Nessas condições, o barco chegará ao outro lado a certa 
distância d rio abaixo. Determine o valor da distância d. 
  
QUESTÃO 02 
Um barco, com motor em regime constante, desce um trecho 
retilíneo de um rio em 2,0 horas e sobe o mesmo trecho em      
4,0 horas. Admitindo que a velocidade da correnteza seja 
constante, quanto tempo levará o barco para percorrer o 
mesmo trecho, rio abaixo, com o motor desligado? 
 
QUESTÃO 03 
Uma lancha, com motor em regime uniforme, sobe um trecho 
retilíneo AB de um rio em 20 minutos e desce, a favor da 
correnteza, o mesmo trecho em apenas 5,0 minutos. Se a 
velocidade da correnteza é constante e de intensidade                      
4,5 km/h, calcule: 
A) o comprimento do trecho AB; 
B) a intensidade da velocidade da lancha, em relação à água, 

promovida pelo seu motor. 
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GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 
FRENTE C 
QUESTÃO 01 
Explique o que são terremotos e quais os fatores responsáveis 
pela sua ocorrência. Discorra sobre a ocorrência desse 
fenômeno no Brasil. 
 
FRENTE B – MÓDULO 08 
QUESTÃO 02 
Observe o mapa: 
 

 
(Adaptado de Jayme Brener, 1993.) 

 
O fim da Iugoslávia e a transformação das ex-repúblicas em 
Estados independentes foi marcado por violentos processos. 
Assim, caracterize o processo de independência da Bósnia. 
 
QUESTÃO 03 
Apesar de ter-se declarado independente da Sérvia em 
fevereiro de 2008, ainda não era oficialmente um país, pois a 
região não teve sua soberania reconhecida pela ONU e sua 
separação foi desconsiderada por outros tantos, como a 
Federação Russa e a Espanha. De fato, a situação no território é 
bastante complexa. A tensão na província havia chegado ao 
ápice em meados dos anos 1990, quando um grupo separatista 
atacou a minoria sérvia no território. Em represália, a Sérvia 
lançou um violento contra-ataque, massacrando albaneses da 
região.  

(Texto adaptado de Geografia, Vestibular, 2009) 
 

A) Caracterize étnica e religiosamente a região do Kosovo. 
B) Como evoluiu o processo de independência da região? 
C) Explique a intromissão da OTAN no processo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR ROGÉRIO 
 
QUESTÃO 01 
A concentração da energia solar só acontece com a irradiação 
solar direta. Locais com uma disponibilidade de irradiação solar 

anual acima de 22.000 kWh m  ano e baixa nebulosidade 
apresentam potencial para a geração heliotérmica (geração de 
energia elétrica a partir do aproveitamento térmico da energia 
solar). 
 

 
 
Considerando o mapa, responda: 
A) Qual é a região brasileira com maior potencial heliotérmico 

para absorção de energia solar? Explique o potencial 
heliotérmico da região Amazônica. 

B) Cite duas vantagens da geração heliotérmica de eletricidade 
e explique uma dessas vantagens em comparação com 
outras fontes de energia utilizadas para esse fim.  

  
QUESTÃO 02 
Em 2004, o Governo Federal lançou o Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), que tem por 
objetivo promover a diversificação da matriz energética 
brasileira, buscando alternativas às usinas hidrelétricas com 
grandes reservatórios e às termonucleares, para aumentar a 
segurança no abastecimento de energia elétrica, além de 
permitir a valorização das características e potencialidades 
regionais e locais. 

(www.mme.gov.br. Adaptado.) 
 
Indique duas fontes alternativas de energia elétrica que podem 
ser encontradas no território brasileiro e mencione dois 
benefícios oferecidos pelo uso delas.  
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HISTÓRIA 
 

PROFESSOR IASBECK 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto a seguir. 
 
A casa de Deus, que cremos ser uma, está, pois, dividida em 
três: uns oram, outros combatem e os outros, enfim, trabalham. 
Essas três partes que coexistem não sofrem com a sua 
disjunção; os serviços prestados por uma são a condição da obra 
das outras duas; e cada uma, por sua vez, se encarrega de aliviar 
o todo. De modo que essa tripla associação nem por isso é 
menos unida, e é assim que a lei tem podido triunfar e que o 
mundo tem podido gozar de paz. 

 

(Adalbéron de Laon (c. 1020). Apud LE GOFF, Jacques. A Civilização do 
Ocidente Medieval. Lisboa: Estampa, 1984. p.45-46.) 

 
Esse texto se refere à Europa cristã medieval como a “casa de 
Deus”. 
 
A partir de tais informações, aponte o papel da Igreja Católica 
na criação e na manutenção do chamado Regime Feudal. 
 
QUESTÃO 02 
Leia o texto e examine a imagem. 
 

 
A arte gótica reúne e desenvolve os fermentos novos [...] e os 
organiza em sistema; e esse sistema tem um lugar seguro na 
mais vasta organização do saber. 

 

G. C. Argan. História da arte italiana. Da Antiguidade a Duccio. 
São Paulo: Cosac & Naif, 2003, v. 1, p. 337. Adaptado. 

 
A) Identifique, a partir da imagem, dois elementos 

característicos do chamado estilo gótico. 
B) Do ponto de vista cultural, apresente e explique uma 

característica do “sistema”, que, segundo o texto, “tem um 
lugar seguro na mais vasta organização do saber”. 

 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 

PROFESSORA ÂNGELA 
 
Coronavírus: Como Bill Gates virou alvo de teorias da 
conspiração sobre a pandemia 
A BBC levantou algumas dessas teorias da conspiração e ouviu 
especialistas sobre o que pode estar por trás delas. 

Por BBC 06/06/2020 18h44  Atualizado há 6 dias 
 

Em 2015, Bill Gates subiu ao palco de uma conferência 
TED em Vancouver para fazer um alerta terrível. "Se alguma 
coisa for capaz de matar mais de 10 milhões de pessoas nas 
próximas décadas, é provável que seja um vírus altamente 
infeccioso, e não uma guerra", disse ele à plateia. Suas palavras 
prescientes ganharam cobertura na época, mas praticamente 
não foram ouvidas. 

Mas agora que estamos vivendo a pandemia 
de coronavírus, o vídeo dessa palestra já foi visto mais de 64 
milhões de vezes, e muitas pessoas parecem mais interessadas 
no que estaria, segundo elas, por trás dessa palestra do que na 
palestra em si. Alguns acreditam que ele está coordenando 
esforços para despovoar o mundo. Outros o acusam de tornar 
vacinas obrigatórias, ou mesmo de tentar implantar microchips 
nas pessoas. 

A cara da saúde pública 
"Existem inúmeras teorias conspiratórias sobre Bill Gates", 

disse Rory Smith, do First Draft News, projeto de combate à 
desinformação. "E não surpreende que ele tenha se tornado 
alvo, porque ele sempre representou a saúde pública." 

As teorias que falsamente ligam Bill Gates ao coronavírus 
foram mencionadas 1,2 milhão de vezes na televisão ou em 
redes sociais entre fevereiro e abril, de acordo com um estudo 
do jornal The New York Times e da empresa de software Zignal 
Labs. Grande parte do conteúdo é postada em grupos públicos 
do Facebook, a partir dos quais ele é compartilhado milhões de 
vezes. O First Draft News também descobriu que a plataforma 
chinesa TikTok está se tornando um novo lar para essas teorias 
da conspiração. 

A equipe da BBC que atua contra a desinformação 
levantou algumas das mais estranhas. Entre elas, há alegações 
de que a Fundação Bill e Melinda Gates testou vacinas em 
crianças na África e na Índia, levando a milhares de mortes e 
danos irreversíveis. Um post até diz que ele estaria sendo 
julgado na Índia. Ele é acusado de lançar uma vacina contra o 
tétano no Quênia que inclui drogas que provocam aborto. 

Um vídeo na página de Facebook da publicação de 
extrema direita The New American Magazine dá voz à falsa 
teoria de que ele estaria promovendo o despovoamento do 
mundo por meio de vacinas e aborto e liga Gates ao Partido 
Comunista da China. Esse vídeo foi compartilhado 6.500 vezes e 
visto 200.000 vezes. Um vídeo acusando Gates de querer 
colocar microchips nas pessoas teve quase dois milhões de 
visualizações no YouTube. 

Rico e famoso 
Mas afinal, como o fundador da Microsoft, que investiu 

bilhões em assistência médica global por meio da fundação 
filantrópica que administra com sua esposa Melinda, tornou-se 
o bicho-papão das pessoas que disseminam teorias da 
conspiração sobre covid-19? 

Joseph Uscinski, cientista político da Universidade de 
Miami e autor de livros sobre teorias da conspiração, acredita 
que é simplesmente porque ele é rico e famoso. "As teorias da 
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conspiração acusam pessoas poderosas de fazerem coisas 
terríveis", disse ele à BBC. "As teorias são basicamente as 
mesmas, mudam apenas os nomes. Antes de Bill Gates, eram 
George Soros e os irmãos Koch, os Rothchilds e os Rockefellers." 

A maioria das teorias da conspiração não ganha muito 
alcance. As que perduram são aquelas que "descrevem grandes 
vilões e tratam de questões com que as pessoas se preocupam". 
"Não deveria surpreender que pessoas ricas e grandes 
corporações estejam sendo acusadas de conspirar para colocar 
chips em nossos corpos, porque isso é algo que tememos", disse 
ele. "Essa é a munição das teorias da conspiração há muito, 
muito tempo". 

Apesar de essas teorias "não terem nenhuma ligação com 
a verdade", as pessoas ainda parecem estar caindo nelas. Mais 
de um quarto de todos os americanos e 44% daqueles que se 
identificam com o Partido Republicano acreditam que Bill Gates 
deseja usar uma vacina da covid-19 para implantar microchips 
na pele das pessoas, de acordo com levantamento feito pelo 
site de notícias Yahoo News com a empresa de pequisa YouGov. 

Smith diz que muitas vezes existe na teoria um "elemento 
da verdade" que é "totalmente tirado de contexto". Por 
exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates financiou um estudo, 
realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, 
na sigla em inglês) no ano passado que analisou a possibilidade 
de armazenar o histórico de vacinação de um paciente num 
corante. Ele seria invisível a olho nu e poderia ser colocado sob 
a pele durante a aplicação de uma vacina. 

É difícil averiguar a origem das teorias da conspiração, mas 
acredita-se que a internet as esteja propagando ainda mais. 
"Antes da internet, elas existiam apenas em bolhas dentro de 
certas comunidades, mas a internet permite que elas passem a 
ser conhecidas por várias pessoas, então eu acho que hoje há 
muito mais espaço para integrar as teorias da conspiração do 
que havia antes da internet", disse Smith. 

Ele acrescentou que as teorias da conspiração floresceram 
durante a pandemia porque as pessoas estão "psicologicamente 
vulneráveis". "Essa crise é sem precedentes em tamanho e 
escopo, e as orientações mudam à medida que novos estudos 
são publicados. Existem grandes áreas de incerteza e os seres 
humanos detestam a incerteza", disse ele. Para lidar com isso, 
"nos agarramos a qualquer informação para termos algum tipo 
de sentido e ordem, e é aí que o boato começa. As teorias da 
conspiração - e principalmente as teorias da conspiração sobre 
Bill Gates - preenchem esses vazios informacionais". 

'Quase dá vontade de rir de vez em quando' 
A Fundação Bill e Melinda Gates, que investiu US $ 300 

milhões no combate à covid-19, manteve-se otimista com a 
enxurrada de alegações falsas. Em comunicado à BBC, disse: 
"Estamos preocupados com as teorias da conspiração que estão 
sendo divulgadas on-line e com os danos que elas podem causar 
à saúde pública. Em um momento como esse, quando o mundo 
está enfrentando uma crise econômica e de saúde sem 
precedentes, é lamentável que haja pessoas divulgando 
informações erradas quando todos nós deveríamos estar 
procurando maneiras de colaborar e salvar vidas. Agora, uma 
das melhores coisas que podemos fazer para parar a 
propagação do covid-19 é espalhar os fatos". 

Em uma entrevista à BBC, Bill Gates expressou surpresa 
por ter se tornado a figura de proa de tais teorias. "É 
preocupante que exista tanta loucura. Quando desenvolvermos 
a vacina, desejaremos que 80% da população a tome, mas se as 
pessoas tiverem ouvido falar que é uma grande conspiração, 

corremos o risco de não termos pessoas dispostas a tomar a 
vacina, e isso fará com que a doença continue matando", disse 
ele. "Estou meio surpreso que parte disso seja sobre mim. 
Estamos apenas dando dinheiro, assinando o cheque. Sim, 
pensamos em proteger as crianças contra doenças, mas não 
tem nada a ver com chips e esse tipo de coisa. Quase dá 
vontade de rir de vez em quando." 

 
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/06/coronavirus-

como-bill-gates-virou-alvo-de-teorias-da-conspiracao-sobre-a-pandemia.ghtml 
 
QUESTÃO 01 
Pandemia não é um evento inédito na história humana. O 
mundo já enfrentou cinco pandemias desde antes de Cristo, 
como é o caso da Varíola. Essa doença só foi erradicada depois 
do ano de 1980. Além dela, podemos citar a Peste Bubônica, o 
Cólera, a Gripe Espanhola e a Gripe Suína, a mais recente. A 
partir desse cenário, explique, em um parágrafo bem elaborado, 
por que as palavras de Bill Gates, na conferência TED, serviram 
de base para ele se tornar alvo de teorias da conspiração. 
Explique também, o que você acha que um homem como ele 
ganharia se fizesse realmente alguma das ações citadas por 
pessoas que o acusam. Seja claro e coerente em sua resposta. 
 
QUESTÃO 02 
Ao ler o artigo completamente, percebe-se de modo claro a 
opinião de quem o escreveu, ainda que ele esteja todo em 3ª 
pessoa e pressuponha-se ser neutro. Qual é a opinião do autor 
sobre o fato apresentado? De que forma ele deixa perceptível 
essa forma de pensar? Que recursos ele usou para dar maior 
força ao seu pensamento. Elabore sua resposta de modo claro, 
coerente e completo. Apresente exemplos. 
 
QUESTÃO 03 
O artigo aborda as opiniões de um cientista político em relação 
às teorias da conspiração. Em relação a essas opiniões, 
responda: 
A) Quais são elas? Em que se fundamentam? 
B) Qual a opinião de Bill Gates sobre essa questão na mídia? 
C) Qual realmente é o medo do empresário em relação ao mito 

que se criou em torno dele? 
D) Qual a intenção comunicativa dele ao dizer que “Estamos 

apenas dando dinheiro, assinando o cheque.”?  
 

PROFESSOR NADIM 
 
QUESTÃO 01 
Havia convidados de todas as nações. Uns entravam no salão e 
outros saíam. Havia bastantes brasileiros no local. 
A) A palavra destacada é um ADVÉRBIO? 
B) Justifique sua resposta. 
 
QUESTÃO 02 
Dê a função morfológica do A nas três ocorrências. 
“O pai não a encontrou na multidão. A criança começou a 
chorar” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – ENTREGA: 10/07/2020 – PARTE 01 1º ANO 
 

 

 

PROFESSOR LANDIM 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto e responda: 
 
CARLOTA 
 

Eu sabia que era bela; mas a minha imaginação apenas 
tinha esboçado o que Deus criara. 

Ela olhava-me e sorria. 
Era um ligeiro sorriso, uma flor que se desfolhava nos seus 

lábios, um reflexo que iluminava o seu lindo rosto. 
Seus grandes olhos negros fitavam em mim um desses 

olhares lânguidos1 e aveludados que afagam os seios d'alma. 
Um anel de cabelos negros brincava-lhe sobre o ombro, 

fazendo sobressair a alvura2 diáfana3 de seu colo gracioso. 
Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso 

desenhava-se naquelas formas soberbas4, naqueles contornos 
harmoniosos que se destacavam entre as ondas de cambraia5 
de seu roupão branco. 

(José de Alencar. Cinco Minutos, Ática) 
 
Destaque as palavras e expressões que foram usadas em 
sentido figurado e poético, isto é, com sentido diferente do 
comum (sentido conotativo). Lembre-se que você deverá 
explicar cada palavra ou expressão encontrada. Disserte. 
 
QUESTÃO 02 
Leia com atenção os textos e, a seguir, faça o que se pede. 
 
TEXTO I 
 
AMOR 
 
Amor?  
Receios, desejos, promessas de paraíso. 
Depois sonhos, depois risos, depois beijos! 
depois... 
E depois, amada? 
Depois dores sem remédio, 
Depois pranto, depois tédio, 
Depois...nada! 
(Menotti del Picchia, Juca Mulato, Ediouro) 
 
Texto B 
 
Anúncio de Jornal 
 
Solteira, 35 anos, nível universitária, boa aparência e muito 
sensível, está interessada em manter contato com um senhor 
livre, situação financeira definida, simpático e inteligente para 
compromissos sério. Favor escrever para, Miriam, Rua Castro, 
8100. 
 
Compare os textos A e B e explique por que um é literário e o 
outro não. Disserte. 
 

 
1 Voluptuoso, sensual, langoroso. 
2 Branco. 
3 Que, sendo compacto, dá passagem à luz. 
4 Magnífico, esplêndido. 
5 Tecido fino de linho ou de algodão. 

QUESTÃO 03 
Leia o fragmento próximo e faça o que se pede: 
 
A literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar 
outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. [...] Ela nos 
proporciona sensações insubstituíveis que fazer o mundo real se 
tornar mais pleno de sentido e mais belo. [...] A vida em si é 
terrivelmente desprovida de forma. Dessa ausência, resulta o 
papel da arte: a função da literatura é criar, partindo do 
material bruto da existência real, um mundo novo que será mais 
maravilhoso, mais durável e mais verdadeiro do que o mundo 
visto pelos olhos do vulgo. Ora, criar um mundo mais verdadeiro 
implica que a arte não rompe sua relação com o mundo  
(TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. Rio de Janeiro: Difel. 2009, 

p. 23-66). 
 
Procure definir o que é a Literatura? Disserte. 
 
QUESTÃO 04 
Procure ler com bastante atenção o soneto abaixo e responda o 
que é pedido: 
 
Longe do estéril turbilhão da rua,  
Beneditino6, escreve! No aconchego  
Do claustro7, na paciência e no sossego,  
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua8! 
 
Mas que na forma se disfarce o emprego  
Do esforço; e a trama viva se construa  
De tal modo, que a imagem fique nua.  
Rica mas sóbria, como um templo grego. 
 
Não se mostre na fábrica o suplício9  
Do mestre. E, natural, o efeito agrade.  
Sem lembrar os andaimes do edifício: 
 
Porque a Beleza, gêmea da Verdade. 
Arte pura, inimiga do artifício, 
É a força e a graça na simplicidade. 
(Olavo Bilac) 
 
Diga qual é a métrica do poema acima (faça a metrificação de 
pelo menos da primeira estrofe) em sua resposta e procure 
dizer sobre o que o poema refere-se (fala). 
 
QUESTÃO 05 
Leia o fragmento abaixo e faça o que se pede: 
 
UMA RUA  
 
(Macário e Satã de braços dados)  
 
SATÃ: Estás ébrio10? Cambaleias.  
MACÁRIO: Onde me levas?  
SATÃ: A uma orgia. Vais ler uma página da vida cheia de sangue 
e de vinho-que importa?  

 
6 Monge da Ordem de São Bento. 
7  Nos edifícios de conventos (e em certas catedrais), galeria com arcadas 
abertas que circunda um pátio interno, ger. Quadrangular. 
8 Todas essas expressões se referem ao esforço exercido na construção de um 
poema; 
9 Torturar, afligir, molestar, magoar. 
10 Bêbado; 
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MACÁRIO: É aqui, não? Ouço vociferar a saturnal lá dentro.  
SATÃ: Paremos aqui. Espia nessa janela.  
MACÁRIO: Eu vejo-os. É uma sala fumacenta. À roda da mesa 
estão sentados cinco homens ébrios. Os mais revolvem-se no 
chão. Dormem ali mulheres desgrenhadas11, umas lívidas12, 
outras vermelhas Que noite!  
SATÃ: Que vida! não é assim? Pois bem! escuta, Macário. Há 
homens para quem essa vida é mais suave que a outra. O vinho 
é como o ópio, é o Letes do esquecimento... A embriaguez é 
como a morte. . .  
MACÁRIO: Cala-te. Ouçamos.  

 

(Obras Completas de Álvares de Azevedo; Org. Homero Pires; Rio de 
Janeiro; Companhia Editora Nacional; 1942) 

 
Classifique o fragmento acima em algum dos gêneros literários. 
Disserte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Emaranhar, despentear (os cabelos). 
12 Pálido; 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 
QUESTÃO 01 
Um balão meteorológico de cor escura, no instante de seu 
lançamento, contém 100 mols de gás Hélio (He). Após ascender 
a uma altitude de 15km, a pressão de gás se reduziu a 100 
mmHg e a temperatura, devido à irradiação solar, aumentou 
para 77oC. Calcule, nessas condições: 
A) o volume do balão meteorológico. 
B) a densidade do Hélio em seu interior. 
Dados: R=62,3 mmHg .L/mol.K 
 
QUESTÃO 02 
Durante os dias quentes de verão, uma brincadeira interessante 
consiste em pegar um saco plástico, leve e de cor preta, encher 
3/4 de seu volume, com ar, amarrar hermeticamente a sua 
boca, expondo-o, em seguida aos raios solares. O ar no interior 
do saco é aquecido, passando a ocupar todo o volume. Como 
consequência, o saco sobe na atmosfera como um balão. 
A) considerando a pressão atmosférica constante durante a 

brincadeira e considerando ainda que inicialmente o ar 
estava a 27oC, calcule a variação de temperatura do ar no 
interior do saco plástico, entre a situação inicial e a final, 
quando o gás ocupa todo o volume. 

B) qual é a relação entre as densidades do ar no início e no 
instante em que todo o volume do saco é ocupado? 

 
QUESTÃO 03 
Os sucos de frutas engarrafados encontrados nas prateleiras dos 
supermercados contém conservantes químicos, e um desses é o 
dióxido de enxofre (SO2), substância gasosa nas condições 
ambientes. Recentemente, os jornais, rádios e as TVs 
anunciaram a retirada de muitos desses sucos do mercado, pelo 
fato de conterem um teor de conservante maior que o 
permitido oficialmente. Qual a quantidade, em no mols e em 
massa de dióxido de enxofre contido num recipiente de volume 
igual a 1,0 L sob pressão de 22,4 atm, mantido a 273K?  
(Dados: S =32; O = 16; R = 0,082 atm . L . mol-1 . K-1 ) 
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PROFESSOR LUIZ FERNANDO (PROSA) 
 
CONTEÚDO: TABELA PERIÓDICA E PROPRIEDADES PERIÓDICAS. 
 
QUESTÃO 01 
 
EUA buscam saída ecológica para lixo da informática 
WASHIGTON – O governo americano e a indústria de 
informática juntaram esforços para projetar um “computador 
verde”, totalmente reciclável e com baixo consumo de energia. 
Com esse projeto os EUA vão tentar resolver um dos seus 
maiores problemas ambientais, que são os dez milhões de 
computadores que vão anualmente para o lixo. Esses 
equipamentos, que a evolução tecnológica  torna rapidamente 
obsoletos, têm componentes  como o chumbo para a proteção 
eletromagnética, o arsênio dos circuitos integrados, o cádmio, o 
mercúrio, o fósforo, o boro e plásticos não-recicláveis.                 

O Globo 
 
O texto refere-se ao problema ecológico causado pela presença 
de alguns elementos químicos nos computadores, tais como o 
chumbo, o cádmio, o mercúrio, o fósforo e o boro. 
A) classifique cada um desses cinco elementos como metal, 

ametal ou semimetal. 
B) dois desses elementos estão localizados no mesmo grupo da 

Tabela Periódica. Qual entre os dois apresenta menor raio 
atômico? Justifique sua resposta. 

 
QUESTÃO 02 
A energia de ionização dos elementos químicos é uma 
propriedade periódica, isto é, varia regularmente quando os 
mesmos estão dispostos num sistema em ordem crescente de 
seus números atômicos. O gráfico, a seguir, mostra a variação 
da energia de ionização do 1o elétron, em  e.V, para diferentes 
átomos.  
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A) Indique o símbolo do elemento de maior energia de 

ionização 
B) Relacione o raio atômico coma energia de ionização para os 

elementos químicos, com base no gráfico acima. 
 
 


