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BIOLOGIA 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
QUESTÃO 01 
O tecido epitelial reveste as superfícies do corpo que entram em 
contato com o meio externo, como pode ser observado na pele e 
na mucosa que reveste o intestino.  As características de cada uma 
dessas regiões do corpo determinam diferenças funcionais entre as 
células que compõem as camadas superficiais do tecido epitelial. A 
pele previne a entrada de patógenos e substâncias estranhas 
enquanto que a mucosa intestinal tem a função de absorver 
nutrientes e proteger as paredes do tubo digestivo.  A partir das 
informações dadas sobre as funções da pele e do intestino delgado, 
atenda às solicitações abaixo. 
A) Explique por que o tecido epitelial apresenta grande atividade 

mitótica. 
B) Cite as características que as células das camadas superficiais da 

pele e da mucosa intestinal apresentam para poder exercer as 
respectivas funções. Justifique sua resposta. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 
Frente B – Módulos 09 e 10 
 
QUESTÃO 01 

 
 
Logo após o final da Segunda Guerra Mundial (1945), o grande 
império soviético estava dividido administrativamente em 15 
repúblicas federadas unidas por um governo central (Moscou). Essa 
organização se manteve até agosto de 1991, quando, após meio 
século de crescimento, o império soviético se desmantelou e a 
situação se modificou na transição para o capitalismo, deixando 
várias sequelas. 

(ADAS, 2001, p. 35). 
 
Fundamentado no mapa, no texto e nos conhecimentos sobre a 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e sua 
desintegração, 
• mencione como se organizou o espaço da União Soviética 
quando foi desintegrado politicamente, em 1991; 
• cite dois efeitos negativos ocorridos na Federação Russa, após o 
fim da União Soviética. 
 
 
 
 
 
 

FRENTE C – Módulos 14 e 15 
 
QUESTÃO 02 

 
 
A) Apresente os fatores usados por Jurandyr Ross na 

caracterização do relevo brasileiro. 
B) Identifique as unidades 2, 3 e 7 e apresente as diferenças 

morfoestruturais entre estas. 
 
QUESTÃO 03 
Observe os perfis de solo abaixo. O perfil X é típico de zona 
semiárida e o Y é de zonas mais úmidas. 
 

 
 
Considerando os fatores de pedogenia, caracterize os perfis de solo 
retratados e explique as diferenças estruturais entre eles. 
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HISTÓRIA 
 

PROFESSOR IASBECK 
 
QUESTÃO 01 
LIVRO 04 - MÓDULO B 14 - PÁGINA 520 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO Nº 04 
 
QUESTÃO 02 
A ocorrência de feiras livres é observada, em cidades brasileiras, 
desde a época colonial, quando se destacaram a Feira de Santana e 
as feiras de Sorocaba, Campina Grande, Caruaru, entre outras. Em 
cidades europeias, esses eventos econômicos e culturais se 
tornaram comuns, a partir da Idade Média, com o renascimento do 
comércio e da vida urbana, quando se notabilizaram as feiras de 
Provins e de Troyes, na região de Champagne; as feiras de Bruges e 
de Antuérpia, na região de Flandres; as feiras de Colônia, de Lubeck 
e de outras cidades que constituíram a Liga Hanseática.  
 
Explique  
A) dois fatores que contribuíram para o renascimento do comércio 

e da vida urbana, no contexto europeu;  
B) o significado das corporações de ofícios, que se difundiram, a 

partir do século XII, nas cidades europeias.  
 
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR LANDIM 
 
Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 
 
Dos vícios já desligados 
nos pajés não crendo mais, 
nem suas danças rituais, 
nem seus mágicos cuidados. 
 

(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação de 
Walmir Ayala] Rio de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110). 

 
QUESTÃO 01 
O texto acima pertence a qual vertente do Quinhentismo? Disserte. 
 
QUESTÃO 02 
Como ocorre a visão etnocêntrica no texto?  Explique. 
 
QUESTÃO 03 
O que é um auto? 
 
QUESTÃO 04 
Apresente uma motivação para o texto acima ser considerado uma 
obra literária. Disserte. 
 
QUESTÃO 05 
Discuta a importância de José de Anchieta para a cultura do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 

PROFESSORA ÂNGELA 
TEXTO I 

 
https://www.facebook.com/tirasarmandinho/?fref=ts 

 
TEXTO II 
Jovens infratores são amarrados e forçados a pular de uma ponte 
no RN 
Dois jovens foram pegos quando pretendiam praticar assaltos. 
População resolveu fazer justiça com as próprias mãos. 
 

Em Natal, dois adolescentes foram flagrados tentando 
praticar assaltos, só que ao invés de chamar a polícia, alguns 
moradores preferiram tirar a roupa dos menores e ainda amarrá-
los com cordas. Depois, eles foram obrigados a caminhar até uma 
ponte e pular na água. 

Os adolescentes foram rendidos por populares e 
aparecem em um vídeo feito com celular, nus, amarrados e, logo 
depois, eles foram obrigados a pular de uma ponte de 
aproximadamente sete metros. 

Os menores só sobreviveram porque foram resgatadas da 
água por pescadores. O caso foi registrado na delegacia e o 
delegado Natanion de Freitas condenou a ação. Ele disse que o 
caso será investigado. 

http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/04/jovens-infratores-sao-
amarrados-e-forcados-pular-de-uma-ponte-no-rn.html 

 
 
TEXTO III 
Justiça pelas próprias mãos é estado de barbárie 
Henrique Tibúrcio 

A reação de parte da sociedade, de alguns políticos e até 
mesmo de alguns profissionais da imprensa diante dos terríveis 
episódios de ações de justiceiros no País é lamentável, para não 
dizer assustadora. Apoiar a agressão física, ou melhor, o 
espancamento público de pessoas que cometeram crimes revela a 
iminência de um estado de barbárie e demonstra a face cruel de 
uma sociedade que, amedrontada pela violência urbana, reage na 
mesma medida, se igualando, muitas vezes, àqueles que repudia. 

Em poucos dias, a reação em cadeia é alarmante. Pelo 
menos cinco Estados brasileiros relataram agressões públicas a 
pessoas que teriam cometido algum tipo de delito: Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.  

É inadmissível consentir tal comportamento em um 
Estado democrático de direito, onde os cidadãos e as instituições 
devem obediência à lei. Todos nós, independente de classe social, 
cor da pele ou poder aquisitivo, somos iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, com direito ao devido processo 
legal, à ampla defesa e ao contraditório, segundo a Constituição 
Federal. 

São inaceitáveis as justificativas de “Estado omisso”, 
lentidão do Judiciário e ineficiência da polícia. Os problemas 
existem sim e precisam ser enfrentados. A população demonstra 
descrença nas leis, na Justiça e no aparato policial. Entretanto, nada 
disso pode servir para legitimar tamanha brutalidade, sob o risco da 
banalização. Em uma democracia, não pode haver justiça pelas 
mãos da sociedade, do contrário podemos sucumbir à guerra civil, 
ou pior, à barbárie medieval. A devida apuração dos fatos e a 
punição dos agressores são fundamentais para coibir a repetição do 
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crime Brasil afora, e são exatamente essas as cobranças da OAB-GO 
junto às autoridades. Os índices de criminalidade assombram o 
cidadão, é claro, e ele não obtém resposta imediata e satisfatória 
do poder público. Mas é preciso manter a cobrança, o protesto, a 
luta por investimentos reais e planejamento de políticas sociais que 
visem transformar a segurança pública em um serviço eficaz. 
 

Disponível em: http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/artigo/25-02-2014-
justica-pelas-proprias-maos-e-estado-de-barbarie-por-henrique-tiburcio/ 

 
QUESTÃO 01 
Observe atentamente os três textos.  
A) A que gênero textual pertencem? Justifique apresentando 

características estruturais próprias de cada texto. 
B) Apesar de pertencerem a gêneros diferentes, o que apresentam 

em comum? Justifique sua resposta. 
 
QUESTÃO 02 
Em relação ao TEXTO I, responda: 
A) Qual o recurso utilizado, pelo autor, para compor a denúncia 

feita no texto? 
B) Explique a intenção comunicativa, presente no último 

quadrinho, expressa pela linguagem não verbal. Elabore sua 
resposta de modo claro, coerente e completo. 

 
QUESTÃO 03 
Em relação ao texto II e ao III, responda: 
A) Qual a principal diferença entre eles, do ponto de vista 

estrutural? Como essa diferença é reconhecida no texto III? 
B) Apesar da característica principal do gênero do texto II ser a 

impessoalidade, de que maneira se torna perceptível a opinião 
do produtor desse texto? Justifique sua resposta. 

 
 

PROFESSOR NADIM 
 
Leia o trecho inicial do romance O Ateneu, de Raul Pompeia (1863-
1895), para responder à questão 01. 
 

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do 
Ateneu. Coragem para a luta.” 

Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que 
me despia, num gesto, das ilusões de criança educada 
exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor 
doméstico; diferente do que se encontra fora, tão diferente, que 
parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, 
com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão 
rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na 
influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, 
com saudade hipócrita dos felizes tempos; como se a mesma 
incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido 
outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos 
ultrajam. 

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual 
aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram 
como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em 
todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das 
aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do 
mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a 
atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco 
de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo 
– a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. 

Eu tinha onze anos. 
Frequentara como externo, durante alguns meses, uma 

escola familiar do Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, 
sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor 

lhes parecia. Entrava às nove horas timidamente, ignorando as 
lições com a maior regularidade, e bocejava até às duas, torcendo-
me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio 
comprara, de pinho e usados, lustrosos do contato da 
malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-
dia, davam-nos pão com manteiga. Esta recordação gulosa é o que 
mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato; com a 
lembrança de alguns companheiros – um que gostava de fazer rir à 
aula, espécie interessante de mono louro, arrepiado, vivendo a 
morder, nas costas da mão esquerda, uma protuberância calosa 
que tinha; outro adamado, elegante, sempre retirado, que vinha à 
escola de branco, engomadinho e radioso, fechada a blusa em 
diagonal do ombro à cinta por botões de madrepérola. Mais ainda: 
a primeira vez que ouvi certa injúria crespa, um palavrão cercado 
de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam às 
mestras por duas iniciais como em monograma. 

Lecionou-me depois um professor em domicílio. 
Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a 

família, antes da verdadeira provação, eu estava perfeitamente 
virgem para as sensações novas da nova fase. O internato! 
Destacada do conchego placentário da dieta caseira, vinha próximo 
o momento de se definir a minha individualidade. 

 
(O Ateneu, 1999.) 
  
A) Identifique os sujeitos dos verbos “houvesse” e “viesse”, 

sublinhados no segundo parágrafo. 
B) “Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do 

Ateneu.”  Identifique e classifique o sujeito do verbo “vais” 
  
QUESTÃO 02 
 
O pastor pianista 
 
Soltaram os pianos na planície deserta 
Onde as sombras dos pássaros vêm beber. 
Eu sou o pastor pianista, 
Vejo ao longe com alegria meus pianos 
Recortarem os vultos monumentais 
Contra a lua. 
 
Acompanhado pelas rosas migradoras 
1Apascento os pianos: gritam 
E transmitem o antigo clamor do homem 
 
Que reclamando a contemplação, 
 
Sonha e provoca a harmonia, 
Trabalha mesmo à força, 
E pelo vento nas folhagens, 
Pelos planetas, pelo andar das mulheres, 
Pelo amor e seus contrastes, 
Comunica-se com os deuses. 
 
(As metamorfoses, 2015.) 
 
1apascentar: vigiar no pasto; pastorear. 
  
A) Na segunda estrofe, verifica-se a personificação dos pianos. 

Que outro elemento também é personificado nessa estrofe? 
Justifique sua resposta. 

B) Quem é o sujeito do verbo “comunica-se” (3ª estrofe)? 
Justifique sua resposta.   
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QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 
QUESTÃO 01 
Sabe-se que o período de meia-vida para o isótopo 137 do césio 
(55Cs137), responsável pelo acidente de Goiânia em 1987, vale 20 
anos. Determinou-se que a massa de uma certa amostra desse 
isótopo, no início da contagem do tempo, era igual a 20 kg.  
A) Qual o tempo necessário para que a massa desse elemento, 

nessa amostra, se reduza a 625 g? 
B) Qual o valor, aproximado, da vida média desse isótopo? 
C) Se uma amostra desse isótopo contém hoje 5 g qual era a 

massa do isótopo a 80 anos atrás? 
 
QUESTÃO 02 
Considere o gráfico da desintegração radioativa de um isótopo: 

 
A) Para que a massa de desintegrados seja 87,5% da amostra 

inicial, qual deve ser o número necessário de anos? 
B) Se após 8 meia vidas podemos considerar inofensiva a presença 

desse isótopo qual será a porcentagem que restará do mesmo 
após esse tempo? 

 
QUESTÃO 03 
Qual deve ser o número de partículas  e de partículas  que o 
92U235 deve emitir para atingir a estabilidade representada pelo 
82Pb207  
 

PROFESSOR PROSINHA 
 
QUESTÃO 01 
Considere as seguintes fórmulas e ângulos de ligações: 
Fórmula     H2O    NH3    CH4         BeH2 
Ângulo      105°    107°   109°28’   180º 
 
Escreva os nomes corretos das geometrias moleculares de cada 
uma destas moléculas. 
 
QUESTÃO 02 
O NaClO (hipoclorito de sódio) é um sal vendido comercialmente 
em solução aquosa com os nomes de água sanitária e água de 
lavadeira, possuindo efeito bactericida e alvejante. Escreva a 
estrutura de Lewis para o hipoclorito de sódio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
 

PROFESSOR OSVALDO 
 
QUESTÃO 01 
Analise a tira abaixo a partir da sociabilidade da imagem. 
 

 
 
QUESTÃO 02 
Com base no debate existente a respeito do uso da internet, 
explique a tira abaixo por via de um dos elementos que 
caracterizam o mundo virtual.  
 

 
 
QUESTÃO 03 
Relacione a tira abaixo com uma forma de interação social.  
 

 
 
 

 
 
 


