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BIOLOGIA 
 

PROFESSORA KELLY 
 
Livro 4 - Módulo A15 – Página 31 – Exercício: 08 
 
Q.02 - Se as células musculares podem obter energia por meio 
da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta 
desmaia após uma corrida de 1000 m por falta de oxigenação 
adequada de seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos 
músculos também não é suficiente para suprir as necessidades 
respiratórias das fibras musculares. O que passa a acontecer nas 
células musculares neste momento? Explique. 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
Q.01 - Fibroblasto é um tipo de célula do tecido conjuntivo que 
sintetiza e secreta glicoproteínas como o colágeno. Algumas 
organelas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático 
rugoso, o complexo de Golgi e as vesículas, participam de forma 
interativa nessas funções. 
A) Qual é o papel de cada uma das organelas citadas? 
B) Indique duas funções do tecido conjuntivo. 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RAUSSON 
 
Q.01 - Sabendo-se que o comprimento (perímetro) de uma 
circunferência de raio R é igual a 2R, converta em radianos os 
seguintes ângulos: 
A) 360°  
B) 180°  
C) 90°  
D) 60°  
E) 30° 
 
Q.02 - Um móvel vai de A a D com velocidade escalar linear 
constante, movendo-se ao longo da curva esquematizada na 
figura: 

 
 
Sendo R1 > R2 > R3, compare os valores das velocidades 
angulares nos trechos AB, BC e CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 

Frente B – Módulo 12 
Q.03 – página 448. 
 

FRENTE C – Módulo 17 
 
Q.01 - A pressão atmosférica é fundamental para entender o clima 
de uma região. Ela corresponde à pressão que o ar exerce sobre a 
superfície terrestre. Explique como a pressão atmosférica define a 
circulação do ar. 

 
Q.02 - A zona intertropical do planeta e as faixas latitudinais 
próximas de 30° apresentam condições atmosféricas típicas e 
movimentos característicos do ar. Sobre essas faixas: 
A) Defina a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e caracterize 

os ventos alísios. 
B) Explique a ocorrência dos grandes desertos quentes juntos às 

faixas de 30° de latitude norte e sul. 
 

PROFESSOR ROGÉRIO 
 
Q.01 - As disparidades regionais e a concentração econômica e 
industrial no estado de São Paulo, principalmente em sua região 
metropolitana, revelam as desigualdades geradas a partir da 
formação do capitalismo nacional. A produtividade brasileira 
baseava-se nas economias de escala e na concentração espacial das 
atividades e de seus operadores. Isso gerou, primeiramente, as 
economias de aglomeração que, posteriormente, transformaram-
se em “deseconomias de aglomeração”, por fatores provocados 
pelas forças contraditórias entre os benefícios econômicos da 
aglomeração e as desvantagens da concentração, levando à 
desconcentração industrial. 
 
Eliane C. Santos. “A reestruturação produtiva – do fordismo à produção 

flexível no estado de São Paulo”. In: Eliseu S. Sposito (org). O novo 
mapa da indústria no início do século XXI, 2015. Adaptado. 

 
Apresente duas características das economias de aglomeração que 
contribuíram para a concentração das indústrias na região 
metropolitana de São Paulo e duas condições que promoveram a 
posterior desconcentração industrial.  
  
Q.02 - Nos anos 1990, foi retomado o incentivo específico à 
indústria automotiva, tendo como foco a descentralização 
geográfica. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores), em 2012 havia 53 fábricas 
em 9 Estados. Estas fábricas pertencem a 26 empresas que 
fabricam automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e 
ônibus (9 produzem carros de passeio). Com 3,3 milhões de 
unidades produzidas, o Brasil é o sexto maior produtor do mundo. 
 

(Adaptado de Fatia da indústria automobilística no PIB cresce 45,6% em 11 anos, 
em http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral. Acessado em 

05/05/2013.) 
 
A) A partir dos anos 1990, a distribuição geográfica da indústria 

automotiva no Brasil desencadeou uma forte tensão nas 
relações entre Estado, mercado, sociedade e território, que 
ficou conhecida como “guerra fiscal” ou “guerra dos 
lugares”. Explique o que é a guerra fiscal ou dos lugares. 

B) Além de São Paulo, berço tradicional da indústria 
automobilística brasileira, indique outros três Estados que 
possuem esse tipo de indústria.  
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HISTÓRIA 
 

PROFESSOR SACCO 
 
Q.01 - "(...) mais do que nunca a cidade mostrava-se o ponto de 
encontro de burocratas e militares, de negociantes e 
capitalistas, de nobres e delegações diplomáticas; a todos eles 
se agregariam os plantadores de Saquarema".  

 
(Ilmar R. Mattos. O TEMPO DE SAQUAREMA. São Paulo. Hucitec-INL, 

1987, p.51. apud Mário Schmidt. NOVA HISTÓRIA CRÍTICA DO BRASIL. 
7• ed. São Paulo. Editora Nova Geração. 1996, p.85.) 

 
O texto acima descreve a cidade do Rio de Janeiro após a 
chegada das Cortes Portuguesas ao Brasil. Sobre isto: 
A) Explique o motivo da transferência da família real 

portuguesa para o Brasil.  
B) Dê dois (02) exemplos de mudanças político-administrativas 

no Rio de Janeiro com a chegada das Cortes. 
 
Q.02 - "As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias 
inglesas. A cada porta as palavras SUPERFINO DE LONDRES 
saltam aos olhos: algodão estampado, panos largos, louça de 
barro, mas, acima de tudo, ferragens de Birmigham, podem ser 
obtidas nas lojas do Brasil a um preço um pouco mais alto do 
que em nossa terra."  
 
Esta descrição das lojas do Rio de Janeiro foi feita por Mary 
Graham, uma inglesa que veio ao Brasil em 1821. 
A) Como se explica a grande quantidade de produtos ingleses à 

venda no Brasil desde 1808, e sobretudo depois de 1810?  
B) Quais os privilégios que os produtos ingleses tinham nas 

alfândegas brasileiras? 
 

 
PROFESSOR IASBECK 

 
Q.01 - Aproveitando-se do reforço populacional e espiritual, os 
reinos cristãos acentuaram sua ofensiva contra os domínios 
muçulmanos. Em 1492, concluía-se a conquista da península, 
com a incorporação de Granada. 
Assim, pergunta-se: o que foi e qual o significado da 
Reconquista na história dos povos cristãos da península 
ibérica? 
 
Q.02 - No processo de unificação nacional português, após a 
morte de Dom Fernando I, no século XIV, ocorreu a união de 
alguns setores sociais em torno de Dom João, mestre da Ordem 
de Avis, configurando a chamada Revolução de Avis. 
O que foi a Revolução de Avis e quais os seus desdobramentos 
na história de Portugal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.) 

 
Q.01 - Tendo 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” 
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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 - A próxima questão refere-se ao texto abaixo. 
 
Com os anos, Marília, o gosto falta, 
e se entorpece o corpo já cansado: 
triste, o velho cordeiro está deitado, 
e o leve filho, sempre alegre, salta. 
A mesma formosura 
é dote que só goza a mocidade: 
rugam-se as faces, o cabelo alveja, 
mal chega a longa idade. 
Que havemos de esperar, Marília bela? 
Que vão passados os florescentes dias? 
As glórias que vêm tarde, já vêm frias, 
e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. 
Ah! não, minha Marília, 
aproveite-se o tempo, antes que faça 
o estrago de roubar ao corpo as forças, 
e ao semblante a graça (GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de 
Dirceu. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [s.d.] p. 14). 
 
Encontre pelo menos duas marcas do Arcadismo. Disserte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 

PROFESSORA ÂNGELA 
 
A pandemia da internet é mais perigosa do que a pandemia do 
coronavírus 
segunda-feira 28 setembro 2020 10:14  
  
Por Redação 
  
Não engulo a maquinaria monomaníaca da civilização 
tecnológica e financeira. Sou apaixonadamente conectado ao 
passado. Reconstruí-lo, não sei 
Gabriel Nascente 

 
A angústia originária do pecado de Adão é angústia 

inocente, tanto quanto — penso eu —, o pecado do primeiro 
homem (segundo a fábula teológica) também é inocente. Visto 
que o paraíso pode ser uma invenção puramente bíblica; e que, 
portanto, é controverso. Uma vez que o tálamo carnal que deu 
origem à espécie humana, ainda permanece encoberto de 
mistérios. É um enigma. Pois se o pecado original foi a primeira 
cópula da espécie humana, então deduz-se que toda a 
humanidade é pecadora. Ora, se o verbo deu luz à palavra, 
antropologicamente a carne é a origem da vida. 
 

 
Pintura de Ticiano| Foto: Reprodução 

 
Em sufoco de dúvidas, perguntem a Santo Agostinho, e 

depois ao dinamarquês Sören Kierkegaard, e ainda a Camus, o 
que significa isso? Menos a mim, que sempre fui um doidivanas 
metafísico, um estoico apaixonado. E só acredito na inocência 
da luz, na dignidade das estrelas e na engenharia artesanal das 
abelhas. 

Se a natureza é Deus, estou dentro, mesmo que a vida nos 
seja tão somente uma embarcação de palha, soprada pelo 
suspiro de algum deus desocupado. 

O que vivemos é uma esperança sem Deus, de sonhos que 
se tornaram angústias, abrindo crises espirituais terríveis em 
nossas vidas de hóspedes deste mundo, asfixiados. Os animais 
estão desaparecendo, os oceanos se transformando em 
gigantescas latrinas de lixo industrial; a água cada vez mais 
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escassa em seus mananciais de finitudes; e as florestas se 
reduzindo a cemitérios de cinzas. Isto tudo me obceca. É odioso. 
E crava espinhos em minha alma. 

A realidade nos mostra claramente que já nos afundamos 
a pique. E que só nos resta erguermos um brinde às vazias 
ilusões de estarmos vivos. Porque o simples fato de estarmos 
vivos já é triunfo de todos os milagres. 

 

 
 

Eu sou uma espécie de gente muitíssimo rara neste 
planeta. Quero dizer: reconhecidamente em desuso; isto é: não 
engulo a maquinaria monomaníaca da civilização tecnológica e 
financeira. Sou apaixonadamente conectado ao passado. 
Reconstruí-lo, não sei. É loucura. Mas é dentro dele que estão 
os meus fantasmas, nitidamente vivos, como se fossem 
tambores ruflando no armazém das minhas lembranças. 

Estúrdio! As duas maiores pandemias que invadiram a 
humanidade, nesta virada de milênio, são desastrosamente a 
Internet e a Covid-19. Nossos herdeiros sofrerão, no cérebro, o 
impacto desses avanços em níveis destruidores. Penso eu que o 
coronavírus, por exemplo, não é biológico, é resto de bomba 
atômica, bactéria nuclear capaz de destruir a própria 
eternidade. Morrerá o tempo, mas a desgraça desta epidemia, 
não. 

Calma, minha gente! A internet é apenas uma cirrose 
eletrônica, contendo tudo de letal e maléfico armazenado na 
metodologia de seu labirinto. E tê-la, em nosso cotidiano, é tê-la 
como uma doença mental, nos conduzindo fatalmente à terrível 
alienação do vício. Daqui a pouco a humanidade não saberá 
mais usar as pernas nem a boca. Pois, ao desconectá-la dos 
computadores e dos celulares, caímos na mais nefasta das 
solidões, de volta à angústia de estamos sozinhos dentro de nós 
mesmos. Conclusão: a pandemia da internet é mais perigosa do 
que a pandemia do coronavírus. Pense nisto. 

Gabriel Nascente é cronista do Jornal Opção. 
 
Q.01 - “A realidade nos mostra claramente que já nos 
afundamos a pique. E que só nos resta erguermos um brinde às 
vazias ilusões de estarmos vivos. Porque o simples fato de 
estarmos vivos já é triunfo de todos os milagres.” 
Observe atentamente o parágrafo acima. Qual a função da 
linguagem predomina nele? Explique o sentido desse parágrafo 
dentro do texto e o porquê de o autor optar por empregar a 
função da linguagem identificada por você. De que modo essa 
função contribuiu para o sentido do texto? Elabore sua resposta 
de modo claro, completo e coerente. 
 
 
 
 
 

Q.02 – Após a leitura atenta do texto, redija um parágrafo em 
que você explique por que o autor se classifica como um ‘ser 
muitíssimo raro nesse planeta’? Justifique sua resposta com 
elementos subentendidos no texto. Elabore-a de modo 
completo, claro e coerente. 
 
Q.03 – Explique, baseando-se no último parágrafo do texto, qual 
a visão do autor em relação à Internet. Por que ele a associa a 
uma pandemia? Você concorda com a opinião dele? Justifique 
sua resposta de modo Claro, completo e coerente. 
 

PROFESSOR NADIM 
 
Q.01 - “Dois amigos de longa data conversavam sobre 
amenidades. Paulo, o mais velho, perguntou:  
_ Carlos, você tem visto o Fred ? 
Carlos, pouco assíduo à escola, respondeu:  
_ Vi ele no clube ontem. 
 
A resposta de Carlos está de acordo com a norma culta? 
Justifique sua resposta. 
 
Q.02 - Carlos, André e Fred são professores de uma escola 
qualquer. Esse leciona História; aquele, Geografia e este, 
Matemática. Indique a matéria que cada professor leciona.  
 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 

Q.01 - Com o objetivo de se estudar a combustão de etanol,      
C 2H5OH , e de palha de aço, representada simplificadamente 
como Fe , foram realizados dois experimentos: 
 
Experimento I - Uma certa quantidade de etanol foi colocada 
em uma lamparina, que, em seguida, foi pesada. Após a queima 
parcial do álcool, pesou-se novamente o sistema (lamparina + 
álcool). 
 
Experimento II - Uma certa quantidade de palha de aço foi 
colocada em um cadinho de porcelana, o qual, em seguida, foi 
pesado. Após a queima da palha de aço, pesou-se novamente o 
sistema (cadinho + palha de aço queimada). Com base nos 
resultados desses dois experimentos, faça o que se pede. 
 
A) ESCREVA as equações químicas balanceadas das reações de 

combustão completa de cada sistema, sabendo-se que a 
combustão do Fe produz FeO . 

B) INDIQUE se a massa obtida, no final do Experimento I, ficou 
menor, igual ou maior que a massa inicial. JUSTIFIQUE sua 
resposta com base na lei de conservação da massa (lei de 
Lavoisier). 

C) INDIQUE se a massa obtida, no final do Experimento II, ficou 
menor, igual ou maior que a massa inicial. JUSTIFIQUE sua 
resposta com base na lei de conservação da massa (lei de 
Lavoisier). 

 
 
 
 
 
 



 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA – ENTREGA: 03/11/2020  1º ANO 
 

 

 

Q.02 - Antonie Laurent Lavoisier (1743 – 1794), o iniciador da 
Química moderna, realizou, por volta de 1775, vários 
experimentos. Em um deles aqueceu 100g de mercúrio em 
presença do ar(O2), dentro de um recipiente de vidro fechado, 
obtendo 54g de óxido vermelho de mercúrio, tendo ficado 
ainda sem reagir 50g de mercúrio. Pergunta. se: 
A) qual a razão entre a massa de oxigênio e a de mercúrio que 

reagiram? 
B) qual a massa de oxigênio que seria necessária para reagir 

com todo o mercúrio inicial? 
 
Q.03 - Duas amostras de carbono puro (C) de massas 1,00g e 
9,00g foram completamente queimadas ao ar,usando o O2. O 
único produto formado nos dois casos, o dióxido de carbono 
gasoso, foi totalmente recolhido e as massas  obtidas foram 
3,66g e 32,94g, respectivamente. 
 
Demonstre que nos dois casos a Lei de Proust é obedecida. 
 

PROFESSOR LUIZ FERNANDO 
 
Q.01 - Os ácidos podem ser classificados quanto ao número de 
hidrogênios ionizáveis. O ácido hipofosforoso, H3PO2, utilizado 
na fabricação de medicamentos, apresenta fórmula estrutural: 

 
A) Quantos hidrogênios são ionizáveis no ácido hipofosforoso? 

Justifique sua resposta. 
B) Escreva a equação de neutralização desse ácido com o 

hidróxido de sódio. 
 
Q.02 - Para o composto NazHXO3 foi proposta a estrutura a se-
guir: 

 
Contudo, este modelo não representa corretamente as 
propriedades macroscópicas do composto, pois ele é iônico. 
Conhecendo-se as diferenças de eletronegatividade: 
I = 1,5;   II = 1,5;   III = 2,6;   IV = 0,1 
 
A) Escreva a fórmula estrutural mais provável do composto, 

identificando-lhe o cátion e o ânion.  
B) Dê o número de hidrogênios ionizáveis do ácido que deu 

origem a essa substância (Na2HXO3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
 

PROFESSOR OSVALDO 
 
Q.01 - A tira abaixo refere-se a gênero ou sexo? Explique.  
 

 

 
 
Q.02 - “Eu queria tanto que desse certo, que eu ceguei para 
tudo. Aí, começou aquela fase de que as roupas que eu vestia 
não eram adequadas. Parei de usar brinco. Batom vermelho era 
coisa de vagabunda. Pintar a unha de vermelho, então… Nossa! 
Era o fim do mundo. Mas ele sempre dizia assim: ‘Eu tô te 
ensinando a ser uma mulher de verdade’. E eu queria ser uma 
mulher de verdade”, conta Alice. De acordo com a especialista 
Caroline Gama, a violência contra a mulher é caracterizada por 
qualquer ato de violência baseado em gênero, que tem como 
consequência algum tipo de dano ou sofrimento, incluindo 
ameaças, coerção ou privação da liberdade. 
 
Cite qual a violência relatada acima.  
 
Q.03 - A tira abaixo refere-se a sexo ou gênero? Explique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


