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BIOLOGIA 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
QUESTÃO 01 
Desde a Antiguidade, o salgamento foi usado como recurso para 
evitar a putrefação dos alimentos. Em algumas regiões tal prática 
ainda é usada para a preservação da carne de boi, de porco ou de 
peixe. Explique o mecanismo por meio do qual o salgamento 
preserva os alimentos. 
 
QUESTÃO 02 
Cientistas conseguiram isolar o vírus causador de uma determinada 
doença. Objetivando entender melhor seu mecanismo de ação, eles 
decidiram cultivar esse vírus no laboratório. Para isso, prepararam 
meio de cultura adequado com todos os nutrientes necessários 
para o desenvolvimento do vírus e mantiveram a cultura sob 
condição de temperatura, umidade e luminosidade adequadas. 
Após um certo tempo, ao observarem a cultura, os cientistas 
perceberam que não houve desenvolvimento dos vírus que haviam 
sido inoculados. Explique por que os vírus não se desenvolveram no 
meio de cultura. 
 
QUESTÃO 03 
O vírus da gripe que ataca os seres humanos tem uma proteína HA 
que se liga à molécula da glicoforina, uma proteína abundante nas 
hemácias. No entanto, o vírus da gripe não consegue replicar-se nas 
hemácias. Explique por que o vírus da gripe não consegue replicar-
se nas hemácias.  
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR EDSON 
 
CONTEÚDO: EQUILÍBRIO DA PARTÍCULA 
 
QUESTÃO 01 
Uma luminária com peso de 76 N  está suspensa por um aro e por 

dois fios ideais. No esquema, as retas AB  e BC  representam os 
fios, cada um medindo 3 m,  e D  corresponde ao ponto médio 

entre A  e C.  

 
Sendo BC 1,2 m  e A, C  e D  pontos situados na mesma 
horizontal, determine a tração no fio AB em newtons. 
 
 QUESTÃO 02 
No esquema, está representado um bloco de massa igual a 
100 kg  em equilíbrio estático. g = 10m/s2. 

 
Determine, em newtons, a tração no fio ideal AB. 

QUESTÃO 03 
A figura abaixo mostra uma placa de propaganda, de peso 20 N, 
sustentada por dois cabos, de massas desprezíveis. 
 

 
 
A) Calcule o módulo da força tensora em cada cabo. 
B) Qual seria a relação entre os módulos das trações calculadas no 

item (a), se os ângulos mostrados na figura fossem iguais? 
 

PROFESSOR RAUSSON 
 
QUESTÃO 01 
Um caça a jato, voando em linha reta com velocidade escalar igual 
a 720 km/h, acelera uniformemente, com aceleração de 5,0 m/s2, 
durante 10 s. Calcule: 
A) a velocidade escalar do avião ao fim desses 10 s, em km/h; 
B) a distância percorrida pelo avião durante esses 10 s, em km. 
 
QUESTÃO 02 
Um foguete parte do repouso de uma plataforma de lançamento, 
com aceleração escalar de 440 m/s2, suposta constante, que é 
mantida nos primeiros 19,8 m da subida. Calcule: 
A) a velocidade escalar do foguete no final desse deslocamento; 
B) o tempo decorrido para essa velocidade ser atingida. 
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GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 
FRENTE B – Módulo 08 
 
QUESTÃO 01 
O diálogo a seguir circunscreve-se à realidade política do mapa 
abaixo, cujo país deixou de existir: “Foram os sérvios que fizeram 
isso, pai?” pergunta o garoto de 7 anos. A tensão aumenta, e é 
prontamente repreendido. “Não fale essa palavra aqui, em voz 
alta,” aconselha Milomir, visivelmente perturbado. 

(Carta Capital, 11 de agosto de 2010.) 
 

 
(Adaptado de Jayme Brener, 1993.) 

 
Tomando o enunciado e o mapa como bases, discorra sobre a 
relação entre o processo de fragmentação do referido país e a 
composição étnica do mesmo. 
 
FRENTE C 
 
QUESTÃO 02 
Para compreender as características geomorfológicas de um 
terreno, é necessário entender a influência dos agentes internos ou 
endógenos, que definem a estrutura e geram as formas do relevo, e 
dos agentes externos ou exógenos, que modelam as feições do 
relevo. O modelamento das feições do relevo é realizado pelos 
processos de intemperismo físico e químico. 
A) Aponte a ação de quatro fenômenos naturais responsáveis pela 

alteração do relevo de determinada área: dois que 
correspondem aos agentes internos e dois que correspondem 
aos agentes externos. 

B) Explique o que são os processos de intemperismo físico e 
químico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 
Leia o fragmento apresentado a seguir.  
 
Os traços em relevo da mãe Terra são feitos por muitos escultores 
ao mesmo tempo. Há alguns escondidos debaixo da crosta 
terrestre, são justamente esses que nunca aparecem que 
constroem as grandes montanhas e também as maiores 
depressões: as vezes cospem fogo como vulcões, ou dançam como 
no baile das placas tectônicas. Há outros que são mais superficiais 
como o vento, o mar, os rios, todos fazendo parte do mesmo 
movimento: traz, leva, deposita, torna a retirar, mexe pra cá e 
depois pra lá, e assim vão pintando o sete nas telas da natureza. […] 
A natureza […] constrói coisas assim como as chapadas, os pães de 
açúcar, baías [...] e vez por outra dá na cabeça de fazer arranha-
céus, tais como, as cadeias montanhosas. 

FERNANDES, Manoel. Aula de geografia e algumas crônicas. Campina 
Grande: Bagagem, 2003. p. 52. [Adaptado]. 

 
O fragmento faz referência às formas e processos de formação do 
relevo. Com base em sua leitura e nos seus conhecimentos sobre o 
relevo, 
A) identifique duas das formas de relevo mencionadas no texto. 
B) identifique e explique os dois conjuntos de processos de 

formação do relevo, mencionados no texto, considerando a 
origem dos processos. 

 
PROFESSOR ROGÉRIO 

 
QUESTÃO 01 
Quase três décadas depois do lançamento do maior programa de 
energia renovável do mundo. o Proálcool, o setor sucroalcooleiro 
vive nova onda de otimismo e atrai investimentos de peso para o 
país. 
Para completar o cenário otimista, o país obteve semana passada 
vitória histórica na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra 
os subsídios da União Europeia para a produção de açúcar.  

 
(Adaptado de Renée Pereira, "Açúcar e álcool entram em nova era de 

prosperidade", "O Estado de S. Paulo", 08 de agosto de 2004, p. B7). 
 
A) Compare a atual onda de otimismo do setor sucroalcooleiro 

com as motivações que levaram à criação do Proálcool na 
década de 1970. Aponte as semelhanças e as diferenças entre 
esses dois momentos do setor sucroalcooleiro. 

B) Os subsídios praticados pelos países desenvolvidos para sua 
agricultura acarretam dificuldades para esse setor nos países 
subdesenvolvidos. Explique essas dificuldades.  

  
QUESTÃO 02 
O Proálcool tem sido objeto de muitas polêmicas. Apresente um 
aspecto positivo e um aspecto negativo da execução desse 
programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – ENTREGA: 10/08/2020 – PARTE 02 1º ANO 
 

 

 

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 caracterize seu relacionamento com as Minas 
Gerai, considerando Sorocaba como espaço de intermediação 
comercial. 
 
QUESTÃO 02 
O francês Saint-Hilaire, ao visitar no século XIX a região do Distrito 
dos Diamantes (Minas Gerais), explicou da seguinte maneira como 
ela fora criada no século XVIII: "Tendo o governo reconhecido que a 
extração de diamantes por arrendadores era frequentemente 
acompanhada por fraudes e abusos, resolveu explorar por sua 
própria conta as terras diamantinas (...). O Distrito dos Diamantes 
ficou como que isolado do resto do Universo; situado em um país 
governado por um poder absoluto, esse distrito foi submetido a um 
despotismo ainda mais absoluto." 

 
(Auguste de Saint-Hilaire, VIAGEM PELO DISTRITO DOS DIAMANTES E 

LITORAL DO BRASIL, Belo Horizonte, Ed. Itatiaia/São Paulo, Editora 
Universidade São Paulo, 1974, vol. 5, p. 14.) 

 
A) Quais as razões pelas quais era importante para a Coroa 

Portuguesa que o Distrito Diamantino ficasse "como que 
isolado do resto do Universo"? 

B) Cite e caracterize, minimamente, uma das formas de extração 
do ouro nas Minas Gerais. 

 
PROFESSOR IASBECK 

 
QUESTÃO 01 
A respeito do período conhecido como Idade Média, durante muito 
tempo, historiadores e literatos referiam-se a esses séculos como 
“Idade das Trevas”. Segundo a historiadora Nuncia S. de Oliveira, 
por mais que se tenha repensado essas ideias, elas ainda persistem 
na atualidade. Para a autora, afinal, quantas vezes não ouvimos 
críticas àqueles que porventura têm um comportamento fora 
daqueles tidos como “civilizados” serem chamados de “bárbaros”? 
Quantas vezes não encontramos o adjetivo medieval ser usado 
para definir comportamentos violentos? Ou ainda, quem nunca 
ouviu alguém dizer “não vivemos mais na Idade Média” desejando 
exaltar a mudança de comportamentos para atitudes “inovadoras” 
ou “modernas”? 

(OLIVEIRA, N. S. O estudo da Idade Média em livros didáticos e 
 suas implicações no Ensino de História. Cadernos de Aplicação.  

n.1. v.23. jan./jun. 2010. p.101-125.) 
 
A respeito dessas afirmações que a autora cita, responda aos itens 
a seguir. 
A) Por que se construiu a ideia de Idade Média como a autora 

coloca? 
B) Pode-se ou não contestar essa noção sobre a Idade Média? 

Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
Lá vai São Francisco 
pelo caminho 
de pé descalço 
tão pobrezinho 
(Vinícius de Morais, A arca de Noé) 
 
Durante os séculos XII e XIII, posturas como a de São Francisco de 
Assis se opunham às práticas da Igreja Católica. 
Como se explica essa oposição e em que se baseava a proposta 
franciscana? 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
PROFESSORA ÂNGELA 

 
QUESTÃO 01 

 
https://www.todoestudo.com.br/portugues/como-interpretar-imagens 

 
Observe atentamente a charge acima. Analisando os elementos da 
comunicação e seu conhecimento de mundo, responda: 
A) Qual elemento foi o responsável por criar um ruído na 

comunicação? Justifique sua resposta. 
B) A quem a fala da avó está dirigida? Comprove sua resposta com 

elementos da charge. 
C) Faça uma avaliação da crítica apresentada pelo autor da charge 

e posicione-se sobre o assunto. Apresente argumentos para 
justificar sua resposta. 

 
QUESTÃO 02 

 
https://www.stoodi.com.br/blog/2016/03/24/5-charges-analisadas-para-

voce-treinar-para-o-enem-e-vestibulares/ 
 
Observe atentamente as linguagens presentes nas charges acima. 
Em seguida, responda: 
A) Qual das duas linguagens causa maior impacto no leitor? 

Justifique sua resposta. 
B) Qual a crítica feita pelo chargista? Em que você se baseou para 

elaborar sua resposta? 
C) A quem você atribui a responsabilidade pela situação 

apresentada na charge? Justifique sua resposta com 
argumentos. 
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QUESTÃO 03 
 

 
 

 
https://beneditosalazar.wordpress.com/2012/02/16/interpretacao-

de-charges-1oa-e-1ob/ 
 
Analise atentamente as duas charges acima para responder ao que 
se pede. 
A) Qual, ou quais, dos elementos da comunicação é o foco nessas 

charges? Justifique sua resposta. 
B) De que forma os dois textos dialogam entre si? Apresente 

elementos para comprovar sua resposta. 
C) Estabeleça um paralelo entre as duas charges destacando as 

linguagens verbal e não verbal. Em seguida, explicite sua 
opinião sobre a forma como o autor das charges utilizou para 
denunciar a situação a qual ele se refere. Seja claro e objetivo 
em sua resposta.   

 
PROFESSOR NADIM 

 
QUESTÃO 01 
Faça uma classificação completa dos substantivos abaixo: 
A) dentista. 
B) nobreza. 
 
QUESTÃO 02 
A minha mãe foi à livraria e comprou duas canetas-tinteiros. 
A) O artigo antes de “minha” pode ser retirado sem alterar a 

norma culta? Justifique sua resposta. 
B) A palavra “canetas-tinteiros” aceita outro plural? Justifique sua 

resposta. 

PROFESSOR LANDIM 
 
QUESTÃO 01 
Analise cuidadosamente o fragmento abaixo e faça o que é pedido: 
 
LUZ NA CENA ONDE TARSILA ELEGANTEMENTE VESTIDA ESTÁ 
AGORA EM SEU ATELIÊ COM OSWALD, MÁRIO E ANITA. MÁRIO 
NO CENTRO DO PALCO. 
 
MÁRIO – A minha coragem vinha do entusiasmo dos outros! 
Sozinho eu não teria suportado aquela tempestade de achincalhes! 
Era o entusiasmo e Oswaldo que em embebedava! Por mim eu 
tinha batido em retirada! 
 
ANITA – era o que eu tinha vontade de fazer, mas estava 
absolutamente paralisada. 
 
OSWALD – Você está paralisada desde aquela exposição de 1917! 
 
ANITA – Se você tivesse sido desancado como eu fui pelo Monteiro 
Lobato, também teria ficado sem ação! 
 
OSWALD – Se você quer saber, era o Lobato que deveria ter sido o 
chefe do nosso movimento, e não a besta de Graça Aranha! 
(ADELAIDE, 2004, p 17) 
 
Frente ao fragmento acima poderíamos enquadrá-lo em qual 
Gênero Literário? Disserte. 
 
 
QUESTÃO 02 
Leia atentamente o poema de Adélia Prado e depois responda: 
 
CASAMENTO 
 
Há mulheres que dizem: 
Meu marido, se quiser pescar, pesque, 
mas que limpe os peixes. 
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 
Ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 
de vez em quando os cotovelos se esbarram, 
ele fala coisas como ‘este foi difícil’ 
‘prateou o ar dando rabanadas’ 
e faz o gesto com a mão. 
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
atravessa a cozinha como um rio profundo. 
Por fim, os peixes na travessa, 
vamos dormir. 
Coisas prateadas espocam: 
somos noivo e noiva.  
 
Diga, usando fragmentos do poema para justificar, como se dá no 
texto poético a mistura de gêneros literários. 
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Leia os fragmentos abaixo e responda: 
 
Texto I 
 
Leopardo 
 
 M. Carnívoro de até 1,5m de comprimento, de pelo 
amarelo com pontos ou anéis negros. Sobe com facilidade em 
árvores e tem hábitos noturnos. É freqüente o melanismo, em cujo 
caso recebe o nome de pantera – negra. Vive em regiões 
abundantes, em bosques da África e da Ásia. Esp. Panthera pardus. 
Fam. Felídeos // ZOOL. DAS NEVES. Carnívoro de 1,4 metros de 
comprimento e 60 cm de altura na cernelha, de pêlo espesso e cor 
branca com anéis negros. Vive na Ásia central. Esp. Uncia uncia. 
Fam. Felídeos. 
 
Texto II  
 
O Bicho 
 
Vi ontem um bicho 
Na imundice de pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era em cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus era um homem. 
 
Responda: 
 
QUESTÃO 03 
Em que sentido podemos afirmar que o texto I não é uma produção 
literária? 
 
QUESTÃO 04 
Por que o texto II é dito “texto literário”? 
 
QUESTÃO 05 
Leia o texto abaixo faça o que se pede: 
 
Zé-do-Burro 
       

Zé — (Olhando a igreja.) É essa. Só pode ser essa. (Rosa 
pára também, junto aos degraus, cansada, enfastiada e deixando já 
entrever uma revolta que se avoluma.)  

Rosa — E agora? Está fechada.  
Zé —É cedo ainda. Vamos esperar que abra.  

       Rosa — Esperar? Aqui?  
       Zé — Não tem outro jeito.  
       Rosa — (Olha-o com raiva e vai sentar-se num dos 
degraus. Tira o sapato.) Estou com cada bolha d’água no pé que dá 
medo.  
       Zé — Eu também. (Contorce-se num ríctus de dor. Despe 
uma das mangas do paletó.) Acho que os meus ombros estio em 
carne viva.  
       Rosa — Bem feito. Você não quis botar almofadinhas, 
como eu disse.  
       Zé — (Convicto) Não era direito. Quando eu fiz a 
promessa, não falei em almofadinha.  

       Rosa — Então: se você não falou, podia ter botado; a 
santa não ia dizer nada.  
       Zé — Não era direito. Eu prometi trazer a cruz nas costas, 
como Jesus. E Jesus não usou almofadinhas.  
       Rosa — Não usou porque não deixaram.  
       Zé — Não, esse negócio de milagres, é preciso ser 
honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o crédito. De outra 
vez o santo olha, consulta lá os seus assentamentos e diz: — Ah, 
você é o Zé-do-Burro, aquele que já me passou a perna! E agora 
vem me fazer nova promessa. Pois vá fazer promessa pro diabo que 
o carregue, seu caloteiro duma figa! E tem mais: santo é como 
gringo, passou calote num, todos os outros ficam sabendo.  
       Rosa — Será que você ainda pretende fazer outra 
promessa depois dessa? Já não chega? ...  
       Zé — Sei não ... a gente nunca sabe se vai precisar. Por 
isso, é bom ter sempre as contas em dia. (Ele sobe um ou dois 
degraus. Examina a fachada da igreja à procura de uma inscrição.)  
       Rosa — Que é que você está procurando?  
       Zé — Qualquer coisa escrita, pra a gente saber se essa é 
mesmo a igreja de Santa Bárbara.  
       Rosa — E você já viu igreja com letreiro na porta, homem?  
       Zé —É que pode não ser essa...  
       Rosa — Claro que é essa. Não lembra o que o vigário 
disse? Uma igreja pequena, numa praça, perto duma ladeira...  
       Zé — (Corre os olhos em volta.) Se a gente pudesse 
perguntar a alguém...  
       Rosa — Essa hora está todo mundo dormindo. (Olha-o 
quase com raiva.) Todo o mundo ... menos eu, que tive a 
infelicidade de me casar com um pagador de promessas. (Levanta-
se e procura convencê-lo.) Escute, Zé... já que a igreja está fechada, 
a gente podia ir procurar um lugar para dormir. Você já pensou que 
beleza agora uma cama? ...  
       Zé — E a cruz?  
       Rosa — Você deixava a cruz aí e amanha, de dia ...  
       Zé — Podem roubar ...  
       Rosa — Quem é que vai roubar uma cruz, homem de 
Deus? Pra que serve uma cruz?  
       Zé — Tem tanta maldade no mundo. Era correr um risco 
muito grande, depois de ter quase cumprido a promessa. E você já 
pensou: se me roubassem a cruz, eu ia ter que fazer outra e vir de 
novo com ela nas costas da roça até aqui. Sete léguas.  
       Rosa — Pra quê? Você explicava à santa que tinha sido 
roubado, ela não ia fazer questão.  
       

(GOMES, Dias. O pagador de promessas. São Paulo, Tecnoprint, [s. d.1. p. 
14-8].) 

 
O texto pertence a qual Gênero Literário? Dentro do Gênero 
afirmado em qual das modalidades do Gênero referido você o 
classificaria? Justifique as suas respostas.  
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QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 
QUESTÃO 01 
(Vunesp/SP) - O mercúrio, na forma iônica, é tóxico porque inibe 
certas enzimas. Uma amostra de 25,0 g de atum de uma grande 
remessa foi analisada, e constatou-se que continha 2,1 . 10-7 mols 
de Hg2+. Considerando-se que os alimentos com conteúdos de 
mercúrio acima de 0,50 . 10-3 g por quilograma de alimento não 
podem ser comercializados, demonstrar se a remessa de atum deve 
ou não ser confiscada. (Dado: Hg = 200) 

 
Sugestão: Passe primeiro o número de mols de Hg2+ dado para a 
massa correspondente, lembrando que ela corresponde a 25 g de 
atum e depois compare com o valor fornecido para a 
comercialização.   
 
QUESTÃO 02 
A pirita de ferro, conhecida como “ouro dos trouxas”, tem a 
seguinte composição centesimal: 46,67% de Fe e 53,33% de S. 
Sabe-se também que 0,01 mol de pirita tem massa correspondente 
a 1,20g. Qual é a fórmula molecular da pirita? Dados: Fe = 56 u;              
S = 32 u 
 
QUESTÃO 03 
A produção de lixo tem se intensificado a cada ano, sendo uma das 
consequências do aumento populacional nas cidades e da 
intensificação do modelo consumista. Com base nos seus 
conhecimentos e no texto, aponte os principais malefícios gerados 
pelo lixo urbano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR LUIZ FERNANDO (PROSA) 
 
QUESTÃO 01 
(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. 

 
QUESTÃO 02 
(UFMG) As sucessivas energias de ionização do nitrogênio estão 
representadas no gráfico. 
 

 
a) EXPLIQUE a variação observada nos valores de energia de 
ionização entre o primeiro e o quinto elétron.  
b) EXPLIQUE por que o valor da energia de ionização do sexto 
elétron é muito maior do que a do quinto. Dados: N (Z = 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


