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BIOLOGIA 
 

PROFESSORA KELLY 
 

Q.01 - Obter energia é vital para todos os seres vivos, tais como 
as bactérias, os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os 
animais. Nesse processo, a energia é armazenada na forma de 
ATP, a partir de doadores e de aceptores de elétrons. Em certos 
casos, organelas como as mitocôndrias são fundamentais para o 
processo. 
A) Dos organismos citados, quais são os que possuem 

mitocôndrias? 
B) É correto afirmar que, tanto na fermentação quanto na 

respiração aeróbica, o doador inicial e o aceptor final de 
elétrons são moléculas orgânicas? Justifique. 

 
Q.02 - Existem seres vivos, ou mesmo células de um organismo, 
que são chamados de anaeróbicos facultativos. Estes respiram 
aerobicamente enquanto há oxigênio disponível. No entanto, se 
o oxigênio faltar, esses seres ou essas células podem degradar a 
glicose anaerobicamente, realizando a fermentação. Pergunta-
se:  
A) Na fermentação, o consumo de glicose é maior ou menor do 

que o usado no processo aeróbico?  
B) Justifique sua resposta. 
  

PROFESSOR ODRACIR 
 
Q.01 - O cariótipo humano 45A + XX, cuja representação está 
ilustrada abaixo, indica uma aberração cromossômica. 
 

 
 
A) Que síndrome o cariótipo acima representa e qual o sexo da 

pessoa, dona desse cariótipo 
B) Como é classificado esse tipo de aberração cromossômica 
 
Q.02 - Tendo um homem ingerido uma substância que causa 
erros na divisão meiótica da gametogênese, observou-se, neste 
indivíduo, a não disjunção do cromossomo X e a geração de 
espermatozóides defeituosos. 
 
Que tipos de anomalias cromossômicas poderão ser formadas 
se esses espermatozóides fecundarem ovócitos normais? 
Justifique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
Conteúdo: tecido epitelial!! 
 
Q.01 - A Epidermólise bolhosa é uma grave e rara doença 
humana hereditária. Essa patologia se manifesta em tecidos de 
revestimento como a pele e mucosas, que, ao serem afetadas, 
produzem rupturas. Nessa patologia, as fibras de queratina que 
fazem parte de uma determinada estrutura (metade em uma 
célula metade na outra célula vizinha), junto com uma 
substância cimentante, a mais comum é chamada desmogleína, 
atuam na adesão entre células adjacentes não funcionam com 
eficiência, fazendo com que as várias camadas de pele se 
separem facilmente. 
 

 
 
Indique esse tipo de junção intercelular (especialização) que 
atua na manutenção da adesão das células dos tecidos 
epiteliais e cite outra estrutura (especialização) que também 
pode ser encontrada nesse tipo de tecido, com sua respectiva 
função. 
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FÍSICA 
 

PROFESSOR EDSON 
 
CONTEÚDO: DINÂMICA DO MOVIMENTO CIRCULAR 
 
Q.01 -  

 
 
Uma esfera de massa 2,0kg que está presa na extremidade de 
uma corda de 1,0m de comprimento, de massa desprezível, 
descreve um movimento circular uniforme sobre uma mesa 
horizontal, sem atrito. A força de tração na corda é de 18N, 
constante. Determine a velocidade de escape ao romper a 
corda. 
 
Q.02 - Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um 
motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de 
uma depressão de raio = 20 m com velocidade escalar de                   
72 km/h. Nesse momento, determine a intensidade da força de 
reação que a pista aplica no veículo é: (Adote g = 10m/s2). 
 

 
Q. 03 - Um automóvel percorre uma curva circular e horizontal 
de raio 50 m a 54 km/h. Adote g = 10 m/s2. Determine o mínimo 
coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que 
permite a esse automóvel fazer a curva sem derrapar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 
Frente B – Módulos 11 
PÁGINA 441 - EXERCÍCIOS: 01 e 02 
 
FRENTE C – Módulos 15 e 16 
 
Q.01 (UFBA) - Apesar da mecanização e do avanço tecnológico, 
as atividades agrícolas estão sujeitas à influência de fatores 
naturais, tais como: clima, relevo e solo. 

 
  
A partir dessas considerações, da ilustração e dos 
conhecimentos sobre a relação meio ambiente e as atividades 
agrícolas, 
A) apresente duas características fundamentais para que os 

solos sejam considerados de boa potencialidade agrícola, 
dando dois exemplos brasileiros e localizando-os; 

B) indique um problema que a atividade agrícola enfrenta no 
solo do cerrado brasileiro e aponte uma consequência que a 
tecnologia imprime nesse ambiente; 

 
PROFESSOR ROGÉRIO 

 
Q.01 - A industrialização norte-americana começou no nordeste 
do país e se espalhou pela região dos Grandes Lagos, com 
setores como o siderúrgico, o naval e o automobilístico. Esse foi, 
durante muito tempo, o padrão espacial predominante nos 
Estados Unidos. Contudo, com a revolução técnico-científica e 
informacional, novos padrões de distribuição industrial foram 
produzidos, gerando um processo de descentralização e de 
reorganização territorial da atividade produtiva. Considerando o 
processo descrito, responda. 
A) Quais tipos de indústrias caracterizam o novo padrão 

industrial americano? 
B) Onde se localizam essas indústrias e quais fatores justificam 

tal localização?  
 
Q.02 - Caracterize o processo de industrialização do Reino 
Unido, França, Alemanha e Itália. 
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HISTÓRIA 
 

PROFESSOR SACCO 
 

Q.01 - 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) Como se dava a exploração das minas por parte da Coroa 
Portuguesa? 
 

Q.02 - As rebeliões coloniais do século XVIII expressam as 
contradições do Antigo Sistema Colonial. Dentre elas, a 
Inconfidência Mineira. 
A) Explique o que era questionado por esse movimento.  
B) Qual a sua importância política? 

 
PROFESSOR IASBECK 

 
CONTEÚDO - LIVRO 04 - MÓDULOS B 17 E B 18 

 
Q.01 - O jovem Godrici de Finchale foi um mercador que viveu 
no século XI, na Baixa Idade Média, no leste da atual Inglaterra.  
"Quando o rapaz, depois de ter passado os anos da infância 
sossegadamente em casa, chegou à idade varonil, principiou a 
aprender com cuidado e persistência o que ensina a experiência 
do mundo. Para isso decidiu não seguir a vida de lavrador, mas 
estudar, aprender e exercer os rudimentos de concepções mais 
sutis. Por esta razão, aspirando à profissão de mercador, 
começou a seguir o modo de vida do vendedor ambulante, 
aprendendo primeiro como ganhar em pequenos negócios e 
coisas de preço insignificante; e, então, sendo ainda um jovem, 
o seu espírito ousou pouco a pouco comprar, vender e ganhar 
com coisas de maior preço.”  

(Adaptado de Reginald of Durnham, "Libellus de Vita et Miraculis S. 
Godrici", em Fernando Espinosa.  

 
A) De acordo com o texto, o ofício de mercador exigia uma 

preparação diferente daquela do lavrador. Quais eram as 
diferenças entre esses dois ofícios?  

B) Cite duas características do renascimento comercial e 
urbano ocorrido no final do período medieval. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02 - Os séculos XIV e XV na Europa foram marcados por um  
longo processo de decadência da ordem vigente, responsável 
pela transformação do quadro social, político e econômico 
europeu.  
Este momento foi retratado por Pieter Brueghel, na pintura 
reproduzida abaixo. 

 
(Pieter Brueghel – O Triunfo da Morte (1562). Disponível em: 

http://museoprado.mcu.es/img/59a.jpeg. Acesso em: 8 ago. 2006.) 
 
Com base nesta imagem e nos conhecimentos sobre este 
período histórico, indique duas crises retratadas pelo artista. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

PROFESSORA ÂNGELA 
 
Condutor  Bicicletas e o trânsito na cidade 
 

O ciclista também deve respeitar a sinalização. Quando 
estiver pedalando, nunca circule pelas calçadas 
e,especialmente, respeite os pedestres. 

Lembre-se sempre que a bicicleta é um veículo com pouca 
estabilidade. Pedale atento às condições da via para evitar 
derrapagens, movimentos bruscos e quedas. Sinalize suas 
manobras com o braço esquerdo, indicando conversões à 
direita, esquerda ou parada. E vale à pena conferir se o 
motorista viu e entendeu o seu sinal. Na dúvida, não execute a 
manobra. 

Sempre que possível, planeje uma rota por vias calmas e 
de pouco trânsito, trafegue sempre pelo canto direito da pista, 
no mesmo sentido dos demais veículos. Muito cuidado ao 
pedalar em avenidas, ruas e estradas com grande fluxo de 
veículos e pedestres, especialmente em vias onde circulam 
caminhões e ônibus, que vão disputar a faixa da direita com 
você. Para ciclistas, nem sempre o caminho mais curto é o mais 
prático ou seguro. 

Equipe sua bicicleta com os itens obrigatórios: a campainha, 
sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e 
espelho retrovisor do lado esquerdo (artigo 105 do CTB). 

 
 
TORNE SEU PASSEIO MAIS SEGURO 

No trânsito é muito importante aplicar a regra do VER E 
SER VISTO para a segurança de todos que circulam nas vias e 
passeios. Seja mais visível no trânsito e evite acidentes: roupas 
escuras dificultam a visibilidade, use roupas claras e capacete 
colorido. Além dos refletores na traseira, dianteira e laterais da 
bicicleta, que são obrigatórios, instale uma lanterna com luz 
branca na dianteira e vermelha na traseira para passeios 
noturnos. Ainda que não ilumine satisfatoriamente a rua, torna 
você muito mais visível evitando que pedestres ou carros 
cruzem seu caminho. 

Use sempre o capacete, ao se deslocar de casa para o 
trabalho, ao praticar esportes, treinos, passeios ou 
simplesmente para uma volta no bairro. Além de torná-lo mais 
visível, ele protege sua cabeça em caso de quedas e acidentes. 
Compre o seu próprio capacete e escolha o tamanho ideal para 
você: ele não pode ficar muito folgado e mover-se em sua 
cabeça, nem muito apertado e fazer pressão na sua testa. O 
capacete não foi feito para usar inclinado para trás como se 
fosse um boné. Deixando sua testa à mostra ela estará exposta 
a pancadas em caso de queda. 

Use também luvas e óculos. As luvas dão firmeza, mantêm 
as mãos secas, evitam calos e protegem em caso de quedas. Os 
óculos protegem de insetos, chuva, vento e areia. Mas lembre-
se: use óculos de lente amarela somente em condições de baixa 
luminosidade, quando em dias ensolarados ele ofusca os olhos e 
dificulta a visão. Para os pés prefira tênis de cadarços curtos ou 
velcro para não enroscar nas rodas. 

Lembre-se: 
- Quando não estiver sinalizando, mantenha as duas mãos sobre 
o guidão; 
- Não faça ziguezagues com sua bicicleta, mantenha-a em linha 
reta e em trajetórias seguras na via pública; 

- Não circule por ruas com aparelhos eletrônicos plugados aos 
seus ouvidos, você estará perdendo um dos sentidos 
fundamentais à sua atenção; 
- Circulando por vias com semáforos, comporte-se como os 
demais veículos, parando quando o sinal estiver vermelho e 
seguindo em frente no verde; 
- Nas zonas com muitos estacionamentos de automóveis reduza 
a velocidade e procure observar veículos saindo e entrando nas 
vagas. 

 
http://www.transitoideal.com/pt/artigo/1/condutor/25/bicicletas-e-o-

transito-na-cidade 
 
Q.01 – O texto acima foi extraído do site ‘transitoideal’ e está 
relacionado como ‘artigo’. Leia-o atentamente e registre: 
A) Que tipo de artigo este texto representa? 
B) Qual a finalidade dele?  
C) Qual estratégia o autor utilizou para alcançar o leitor? 

Justifique suas respostas. 
 
Q.02 –Observe as sentenças. 
I. A comissão decidiu deferir a realização do jogo emBuenos 
Aires. 
II. Este funcionário continua despercebido pela direçãoda 
empresa. 
III. O nadador imergiu e dirigiu-se ao treinador. 
 
Escolha a alternativa correta com relação ao uso de parônimos:  
A) Apenas as sentenças II e III estão corretas. 
B) Todas estão corretas. 
C) Apenas a sentença III está correta. 
D) Apenas a sentença II está correta. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-
concursos/questoes/0fa70ecf-4e 

 
A questão acima foi retirada de um site de conteúdo para 
concurso público. Após marcar a alternativa corre, em relação 
ao conteúdo de semântica, justifique a sua escolha e registre o 
que faz as outras alternativas estarem errada. Elabore sua 
resposta de modo organizado e completo. 
 
Q.03 – Os vocábulos Emergir e Imergir são parônimos: 
empregar um pelo outro acarreta grave confusão no que se 
quer expressar. Nas alternativas abaixo, só uma apresenta uma 
frase em que se respeita o devido sentido dos vocábulos, 
selecionando convenientemente o parônimo adequado à frase 
elaborada. Assinale-a. 
A) A descoberta do plano de conquista era eminente. 
B) O infrator foi preso em flagrante. 
C) O candidato recebeu despensa das duas últimas provas. 
D) O metal delatou ao ser submetido à alta temperatura. 
E) Os culpados espiam suas culpas na prisão. 

https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-concursos/2-
lingua-portuguesa-17-4-significacao-contextual-de-palavras-e-

expressoes-sinonimos-e-antonimos/698786 
 
A questão acima foi retirada de um site de conteúdo para 
concurso público. Após marcar a alternativa corre, em relação 
ao conteúdo de semântica, justifique a sua escolha e registre o 
que faz as outras alternativas estarem errada. Elabore sua 
resposta de modo organizado e completo. 
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PROFESSOR NADIM 
 
Q.01 
1.1) A garota preocupada saiu do colégio. 
1.2) A garota saiu preocupada do colégio. 
 
A) Dê a função sintática do termo destacado. 
B) Diferencie semanticamente as duas orações.  
 
Q.02 - Felizes, as duas senhoras elegantes viram aquele bonito 
filme. 
A) Dê a função sintática de: as / duas / aquele 
B) Justifique sua resposta. 
C) Dê a função sintática de: elegantes / felizes. 
D) Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR LANDIM 
As questões a seguir tomam por base a letra de uma guarânia 
dos compositores sertanejos Goiá (Gerson Coutinho da Silva, 
1935-1981) e Belmonte (Pascoal Zanetti Todarelli, 1937-1972). 
 
Saudade de minha terra 
 
De que me adianta viver na cidade, 
Se a felicidade não me acompanhar? 
Adeus, paulistinha do meu coração, 
Lá pro meu sertão eu quero voltar; 
Ver a madrugada, quando a passarada, 
Fazendo alvorada, começa a cantar. 
Com satisfação, arreio o burrão, 
Cortando o estradão, saio a galopar; 
E vou escutando o gado berrando, 
Sabiá cantando no jequitibá. 
 
Por Nossa Senhora, meu sertão querido, 
Vivo arrependido por ter te deixado. 
Nesta nova vida, aqui da cidade, 
De tanta saudade eu tenho chorado; 
Aqui tem alguém, diz que me quer bem, 
Mas não me convém, eu tenho pensado, 
E fico com pena, mas esta morena 
Não sabe o sistema em que fui criado. 
Tô aqui cantando, de longe escutando, 
Alguém está chorando com o rádio ligado. 
 
Que saudade imensa, do campo e do mato, 
Do manso regato que corta as campinas. 
Ia aos domingos passear de canoa 
Na linda lagoa de águas cristalinas; 
Que doces lembranças daquelas festanças, 
Onde tinha danças e lindas meninas! 
Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, 
O mundo judia, mas também ensina. 
Estou contrariado, mas não derrotado, 
Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. 
 
Pra minha mãezinha, já telegrafei, 
Que já me cansei de tanto sofrer. 
Nesta madrugada, estarei de partida 
Pra terra querida que me viu nascer; 
Já ouço sonhando o galo cantando, 
O inhambu piando no escurecer, 
A lua prateada, clareando a estrada, 
A relva molhada desde o anoitecer. 
Eu preciso ir, pra ver tudo ali, 
Foi lá que nasci, lá quero morrer. 

(Goiá em duas vozes – o compositor interpreta suas músicas. Discos 
Chororó. CD nº 10548, s/d.) 
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Q.01 - endo em mente o fato de que é usual a retomada de um 
mesmo tema por artistas de épocas diferentes, explique o que 
há de comum entre a letra de “Saudade de minha terra” e a 
“Canção do Exílio”, do poeta romântico Gonçalves Dias, cujos 
primeiros versos são: “Minha terra tem palmeiras / onde canta 
o sabiá. / As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá” 
 

Q.02 - No verso destacado (Tô aqui cantando, de longe 
escutando), a variante popular “tô”, além de ter sido 
empregada para caracterizar o teor da música sertaneja, 
desempenha também um papel na métrica do verso, que não 
aceitaria a forma “estou”. Explique o motivo pelo qual o 
compositor não empregou “estou”. 
 

Q.03 - Relendo os primeiros seis versos da terceira estrofe, 
percebe-se que o conteúdo neles relatado apresenta analogia 
com a poesia do Arcadismo, de que foram típicos 
representantes em nosso país Tomás Antônio Gonzaga e 
Cláudio Manuel da Costa. Indique uma dessas semelhanças. 
 

Q.04 - Aponte um elemento presente no início da última estrofe 
que reforça o dado de que o eu lírico se expressa numa época 
anterior à atual. Justifique sua resposta. 
 

Q.05 - Em que sentido podemos dizer que o texto apresenta um 
tom nostálgico. Explique. 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 

Q.01 
A) Considere os compostos seguintes, com apenas um átomo 

de carbono:  CO2;  CHOH;  CH4;  H2CO;  H2CO2.  
 Obtenha o Nox do carbono nos mesmos. 
 

B) Sendo dadas as fórmulas dos íons:  
 I- HVO4

2-;     II- H2P2O7
2-;    III- Sn(OH)6

2-;     IV- HO2
- 

Obtenha o Nox dos elementos em negrito 
 

Q.02 - Obtenha a soma dos coeficientes mínimos e inteiros da 
reação: C8H18 +  O2 →  CO2 +  H2O  
 

Q.03 - Obtenha a soma dos coeficientes mínimos e inteiros da 
reação: C3H5(NO3)3(l)  CO2(g) + H2O(l) + N2(g) + O2(g) 

 
PROFESSOR PROSINHA 

 

Q.01 - O dióxido de carbono solidificado, o "gelo seco", é usado 
como agente refrigerante para temperaturas da ordem de -
78ºC. 
A) Qual o estado físico do dióxido de carbono a 25ºC e 1 atm? 
B) O dióxido de carbono é uma molécula apolar, apesar de ser 

constituído por ligações covalentes polares. Justifique a 
afirmativa. 

 

Q.02 - Para explicar moléculas polares foram citadas as 
moléculas abaixo, porém nesta lista estão moléculas polares e 
apolares. Assim: 
I- metano  CH4 
II- monoclorometano CH3Cl 
III- diclorometano CH2Cl2 
IV- triclorometano CHCl3 
V- tretraclorometano CCl4 
 
Encontre as moléculas polares e justifique a sua resposta. 

 
 

SOCIOLOGIA 
 

PROFESSOR OSVALDO 
 
Q.01 - A tira abaixo retrata qual tipo de crime?  
 

 
 
Q.02 - Analise a tira abaixo a partir da sociabilidade da imagem. 

 
 
Q.03 - Leia o trecho abaixo, em seguida identifique o conceito 
sociológico que ele está explicando.  
É um elemento que surgiu, surge, ou está surgindo, a partir do 
uso da rede de computadores, e de outros suportes 
tecnológicos (como, por exemplo, o smartphone e o tablet) 
através da comunicação virtual, a indústria do entretenimento e 
o comércio eletrônico, no qual se configura o presente, já que o 
mundo hoje é marcado pelas tecnologias digitais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


