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BIOLOGIA 
 

PROFESSOR ODRACIR 
 
QUESTÃO 01 
Grande parte dos pacientes com hiperparatiroidismo brando 
exibe poucos sinais de doença óssea e raras anormalidades 
inespecíficas, em consequência da elevação do nível do cálcio, 
mas apresenta tendência extrema à formação de cálculos 
renais. Isso se deve ao fato de que o excesso de cálcio e fosfato 
absorvidos pelos intestinos ou mobilizados dos ossos no 
hiperparatiroidismo será finalmente excretado pelos rins, 
ocasionando aumento proporcional nas concentrações dessas 
substâncias na urina. Em decorrência disso, os cristais de 
oxalato tendem a se precipitar nos rins, dando origem a cálculos 
com essa composição. 
 
O aumento na concentração plasmática de íons Cálcio estimula 
a produção de um hormônio peptídico que tem efeitos opostos 
aos do Paratormônio (PTH). 
 
Nomeie o hormônio que diminui a concentração de Cálcio no 
sangue e indique a glândula endócrina responsável pela sua 
produção. 
 
QUESTÃO 02 
O hormônio cortisol, devido a sua acentuada ação 
antiinflamatória, é muito usado como medicamento. 
Observe o seguinte procedimento de terapia hormonal 
prescrito para um paciente: 
- administração de doses altas de cortisol diariamente, durante 
trinta dias; 
- diminuição progressiva das doses, após esse prazo, até o final 
do tratamento. 
 
No gráfico abaixo, são mostradas a taxa de produção de cortisol 
pelo organismo do paciente e a concentração desse hormônio 
no sangue, nos primeiros trinta dias de tratamento. 

 

 
 
A) Descreva a alteração da taxa de produção de cortisol 

durante os primeiros trinta dias. 
B) Explique o motivo pelo qual, ao final do tratamento, as 

doses de cortisol devem ser diminuídas progressivamente. 
 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
Conteúdo: Angiospermas (B.04) e Fungos (A.06) 
 
QUESTÃO 01 
Na maioria dos Angiospermas - plantas com flores e frutos - a 
reprodução depende da polinização, ou seja, do transporte dos 
grãos de pólen de um indivíduo para outro. Em alguns casos, o 
transporte é feito pelo vento e, em outros, por animais 
polinizadores que visitam sistematicamente as flores. Em qual 
dos dois casos a produção de pólen deve ser maior? Justifique 
sua resposta.  
 
QUESTÃO 02 
Cite as diferenças entre Monocotiledôneas e Dicotiledôneas 
referentes à semente, ao tipo de raiz, folha e flor. 
 
QUESTÃO 03 
Sobre os Fungos, responda: 
A) cite três características desse grupo de seres vivos. 
B) discuta duas importâncias dos Fungos para o meio ambiente 

e/ou ser humano. 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR LÊNIO 
 
QUESTÃO 01 
Em um ponto A distante 45 cm de uma carga elétrica 
puntiforme Q, o potencial assume o valor 5,0 · 104 V. Sabendo 
que o meio que envolve a carga é o vácuo, determine o valor de 
Q.  
Dado: constante eletrostática do vácuo: K0 = 9,0 · 109 N m2 C–2. 
 
QUESTÃO 02 
Na figura a seguir, estão representadas as linhas de força e as 
superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme E, de 
intensidade igual a 102 V/m.  
Uma partícula de massa igual a 2 · 10–9 kg e carga elétrica de     
10–8 C é abandonada em repouso no ponto A. 
 

 
 

Desprezando-se as ações gravitacionais, determine:  
A) A distância d entre as superfícies equipotenciais.  
B) O trabalho realizado pela força elétrica, para deslocar a 

partícula de A até B.  
C) A velocidade da partícula no ponto B. 
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PROFESSOR RAUSSON 
 
QUESTÃO 01 
Um bloco de 600 g de prata, inicialmente a 20 °C, é aquecido 
até 70 °C, ao receber 1 680 calorias.  
 
Determine: 
A) a capacidade térmica desse bloco de prata; 
B) o calor específico da prata. 
 
QUESTÃO 02 
Uma quantidade de 1,5 kg de certa substância encontra-se 
inicialmente na fase sólida, à temperatura de –20 °C. Em um 
processo a pressão constante de 1,0 atm, ela é levada à fase 
líquida a 86 °C. A potência necessária nessa transformação foi 
de 1,5 kJ/s. O gráfico na figura mostra a temperatura de cada 
etapa em função do tempo. 
 

 
 
Calcule: 
A) o calor latente de fusão LF; 
B) o calor necessário para elevar a temperatura de 1,5 kg dessa 

substância de 0 °C a 86 °C. 
 

 
PROFESSOR WESLEY 

 
QUESTÃO 01  
Com o objetivo de obter mais visibilidade da área interna do 
supermercado, facilitando o controle da movimentação de 
pessoas, são utilizados espelhos esféricos cuja distância focal 
em módulo é igual a 25 cm. Um cliente de 1,6 m de altura está a 
2,25 m de distância do vértice de um dos espelhos. 
A) Indique o tipo de espelho utilizado e a natureza da imagem 

por ele oferecida. 
B) Calcule a altura da imagem do cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 
QUESTÃO 01 
A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 
estabelece as linhas de base a partir das quais passam a ser 
contados o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica 
exclusiva e o limite exterior da plataforma continental, bem 
como os critérios para o delineamento do limite exterior da 
plataforma.  

www.marinha.mil.br. Acesso em 30/10/2014. Adaptado 
 

 
Com base nessa Convenção, da qual o Brasil é signatário, o 
governo brasileiro propôs às Nações Unidas a ampliação do 
limite exterior de sua plataforma continental para até 350 
milhas náuticas (648 km), o que resultaria em uma área total 
com cerca de 4,4 milhões de quilômetros quadrados, a qual vem 
sendo chamada pela Marinha do Brasil de “Amazônia Azul”.  
 
Considerando o mapa e seus conhecimentos,  
A) explique a importância geoestratégica da delimitação de 

áreas/zonas marítimas para as nações litorâneas;  
B) identifique e explique duas razões da importância 

econômica da chamada Amazônia Azul para o Brasil. 
 
FRENTE B 
 
QUESTÃO 02 
Considerando seu contexto histórico de formação, discorra 
sobre as motivações para a formação da Comunidade Europeia 
do Carvão e do Aço. 
 
QUESTÃO 03 
Questão de aprofundamento nº 06 – página 486. 
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PROFESSOR ROGÉRIO 
 
QUESTÃO 01    

 
 
O gráfico mostra a progressão da população humana ao longo 
do tempo em relação aos sistemas agrários no mundo. A partir 
do gráfico, 
A) compare o crescimento demográfico ocorrido após a 

Revolução agrícola neolítica com o crescimento demográfico 
da Revolução agrícola da Idade Média e explique a diferença 
entre ambos; 

B) comente os dados do gráfico segundo os princípios da teoria 
demográfica malthusiana.  

  
QUESTÃO 02 
No gráfico abaixo, representa-se o processo de transição 
demográfica, vivenciado, de forma diferente, nos países 
desenvolvidos e nos subdesenvolvidos. 
 

 
 
Identifique, a partir do gráfico, uma fase em que há reduzido 
índice de crescimento vegetativo e outra em que ocorre a 
elevação desse índice. 
Em seguida, apresente dois fatores que justificam, em países 
subdesenvolvidos, a queda da mortalidade na fase 2.  
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR SACCO 
 
QUESTÃO 01 
As palavras a seguir foram ditas por um diplomata inglês, no 
século passado: "Nossas colônias não têm mais escravos. Por 
que outras áreas tropicais haverão de ter? Estamos montando 
negócios na África. Por que continuar com o tráfico negreiro, 
que tira nossa mão de obra de lá? Além disso, nem a servidão 
nem a escravidão cabem mais no mundo de hoje. Viva o 
trabalho assalariado! E que os salários sejam gastos na compra 
das nossas mercadorias." 
A) De acordo com esse diplomata, que interesses teria a 

Inglaterra em acabar com o tráfico de escravos e com a 
escravidão? 

B) No Brasil, que outros motivos levaram à abolição da 
escravidão? 

 
QUESTÃO 02 
"Por volta dos anos de 1880, era óbvio que a abolição estava 
iminente. O parlamento, reagindo ao abolicionismo de dentro e 
de fora do país, vinha aprovando uma legislação gradualista. As 
crianças nascidas de mães escravas foram declaradas livres em 
1871..."  

(Emília V. da Costa, DA MONARQUIA À REPÚBLICA.) 
 
A) Além da Lei do Ventre Livre, qual outra teve esse mesmo 

caráter gradualista?  
B) Justifique o caráter gradualista do movimento da abolição 
 

 
PROFESSOR IASBECK 

 
QUESTÃO 01  
No apogeu da crítica ao Antigo Regime, o filósofo e escritor 
francês Denis Diderot (1713-1784) afirmou: “Os homens 
somente serão livres quando o último rei for enforcado nas 
tripas do último padre”. Ao lado de D´Alembert, Rousseau, 
Montesquieu, Voltaire e outros pensadores do seu tempo, 
Diderot produziu a famosa Enciclopédia, obra em 33 volumes, 
com 71.818 artigos e 2.885 ilustrações, redigida entre 1750 e 
1772. Essa obra integrava um importante movimento filosófico 
conhecido como Iluminismo, que realizou forte crítica às 
monarquias de então e aos costumes da época, consolidando a 
modernidade.  
A) Aponte duas das principais ideias do Iluminismo.  
B) Analise a relação entre o pensamento iluminista e o 

surgimento do despotismo esclarecido, adotado por 
algumas monarquias europeias.  
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QUESTÃO 02 
“Nos anos entre 1780 e 1832, os trabalhadores ingleses, em sua 
maioria, passaram a se identificar uns com os outros e contra 
seus dirigentes e empregadores. Essa classe dirigente estava, 
ela própria, muito dividida, e de fato só conseguiu maior coesão 
nesses mesmos anos porque certos antagonismos se 
dissolveram (ou se tornaram relativamente insignificantes) 
frente a uma classe operária insurgente.”  

 

THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa: a Árvore da 
Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004. p.12.(Adaptado)  

 
Sobre esse tema, faça o que se pede.  
A) Que contexto socioeconômico permitiu o surgimento da 

classe operária inglesa e qual fenômeno caracteriza seu 
amadurecimento como movimento social?  

B) Cite três conquistas decorrentes da organização dos 
operários na primeira metade do século XIX na Inglaterra.  

 
QUESTÃO 03 
Cidade de Birmingham (Inglaterra, 1886) 

 
A evolução das cidades. Coleção História em Revista. Rio de 

Janeiro: Abril Coleções, 1996. 
 
Coketown era uma cidade de tijolos vermelhos, ou melhor, de 
tijolos que seriam vermelhos se a fumaça e as cinzas 
permitissem, cidade de máquinas e de altas chaminés. 
Apresentava muitas ruas largas, todas iguais, e muitas ruazinhas 
ainda mais iguais, cheias de pessoas também muito iguais, pois 
todas saíam e entravam nas mesmas horas, andando com passo 
igual na mesma calçada, para fazer o mesmo trabalho, e para 
elas cada dia era parecido com o da véspera e com o dia 
seguinte. 

CHARLES DICKENS 
In: ENDERS, Armelle e outros. História em curso. Rio de Janeiro: FGV, 

2008. 
 
A Revolução Industrial provocou grandes mudanças em algumas 
cidades inglesas a partir de finais do século XVIII. A imagem de 
Birmingham, de 1886, e o fragmento do romance Tempos 
difíceis, publicado em 1854, apresentam sinais dessas 
transformações. 
 
Apresente uma mudança causada pelo processo de 
industrialização nas cidades inglesas e uma de suas 
consequências para as condições de vida do operariado. 
 

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.”?  
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PROFESSOR NADIM 
 
QUESTÃO 01 
Leia o poema de Manuel Bandeira (1886-1968) para responder 
à questão seguir. 
 
Poema tirado de uma notícia de jornal 
 
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro 
da Babilônia num barracão sem número. 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

(Libertinagem & Estrela da manhã, 1993.) 
  
Em que verso se verifica um desvio em relação à norma-padrão 
da língua escrita (mas recorrente na língua oral)? Reescreva o 
verso, corrigindo esse desvio. 
 
 
QUESTÃO 02 
Leia o texto. 
 
No Brasil colonial, o indissolúvel vínculo do matrimônio, tal 
como ele era concebido pela Igreja Católica, nem sempre 
terminava com a morte natural de um dos cônjuges. A crise do 
casamento assumia várias formas: a clausura das mulheres, 
enquanto os maridos continuavam suas vidas; a separação ou a 
anulação do matrimônio decretadas pela Igreja; a transgressão 
pela bigamia ou mesmo pelo assassínio do cônjuge. 

Maria Beatriz Nizza da Silva, História da Família no Brasil Colonial. 
Adaptado. 

 
A) No texto, que ideia é sintetizada pela palavra “crise”? 
B) Reescreva a oração “tal como ele era concebido pela Igreja 

Católica”, empregando a voz ativa e fazendo as adaptações 
necessárias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR LANDIM 
 
QUESTÃO 01 
Qual é a forma literária predileta dos poetas parnasianos? 
Disserte sobre isso. 
 
Procure analisar o texto abaixo para se responder o que se 
pede: 
 
VASO GREGO 
(Alberto de Oliveira) 
 
Esta, de áureos1 relevos, trabalhada 
De divas2 mãos, brilhante copa, um dia, 
Já de aos deuses servir como cansada, 
Vinda do Olimpo3, a um novo deus servia. 
 
Era o poeta de Teos4 que a suspendia 
Então e, ora repleta ora esvazada5, 
A taça amiga aos dedos seus tinia6 
Toda de roxas pétalas colmada7. 
 
Depois. Mas o lavor da taça admira, 
Toca-a, e, do ouvido aproximando-a, às bordas 
Finas hás de lhe ouvir, canora8 e doce, 
 
Ignota9 voz, qual se da antiga lira 
Fosse a encantada música das cordas, 
Qual se essa a voz de Anacreonte10 fosse. 
 
QUESTÃO 02 
Qual é o maior tema parnasiano expresso pelo texto acima? 
Disserte. 
 
QUESTÃO 03 
Que métrica o escritor utiliza no soneto anterior? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Feito ou coberto de ouro. 
2 Deusa. 
3 Na mitologia grega, o Monte Olimpo é a morada dos Doze Deuses do Olimpo, 
os principais deuses do panteão grego. Os gregos pensavam nisto como uma 
mansão de cristais que estes deuses (como Zeus) - habitavam. 
4 Ilha do mundo grego. 
5 Que teve seu teor evacuado, despejado: copo esvaziado, vasilha esvaziada. 
6 Soar (vidro ou metal) aguda ou vibrantemente. 
7 Adj (part de colmar) Coberto de colmo. sm Pequena casa coberta de colmo. 2 
Palhoça, cabana, choupana. 
8 De voz ou canto harmonioso. 
9 Quem é desconhecido, ignorado. 
10 Anacreonte (575 - 490 a.C.) nasceu na ilha de Teos. Suas obras também foram 
queimadas em Constantinopla. Anacreonte é basicamente um poeta cortesão, 
popular e solicitado. Celebra, em canções simples e espirituosas, os prazeres do 
vinho e do amor com versos festivos e laudatórios. Foi amigo de Pitágoras e 
segundo autores da antiguidade, era dado ao estudo de filosofia. Seu estilo 
poético ficou, posteriormente, conhecido por anacreôntico. As suas odes, 
canções, elegias, epigramas foram imitadas e traduzidas em todas as línguas 
cultas. Estienne chegou a publicar, no século XVI, uma extensa coleção de odes 
"anacreônticas" como obras do próprio Anacreonte. Houve época em que em 
nenhuma obra poética faltava boa dúzia de pesadas imitações do poeta grego. 
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QUESTÃO 04 
Leia o poema abaixo: 
 
Longe do estéril turbilhão da rua,  
Beneditino11, escreve! No aconchego  
Do claustro12, na paciência e no sossego,  
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! 
 
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 suplício13  
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) 
 
Este texto de Olavo Bilac retoma "Profissão de Fé", do mesmo 
autor. Ambos tratam de um tema comum: a construção da 
forma poética. É um poema que fala da própria linguagem 
poética. Assim sendo, explique o ideal de “arte pela arte” 
levando em consideração o poema. 
 
QUESTÃO 05 
Leia o texto abaixo e faça o que se pede: 
 
Apolo foi uma das divindades principais da mitologia greco-
romana, um dos deuses olímpicos. Era descrito como o deus da 
divina distância, que ameaçava ou protegia deste o alto dos 
céus, sendo identificado com o sol e a luz da verdade. Fazia os 
homens conscientes de seus pecados e era o agente de sua 
purificação; presidia sobre as leis da Religião e sobre as 
constituições das cidades, era o símbolo da inspiração profética 
e artística, sendo o patrono do mais famoso oráculo da 
Antiguidade, o Oráculo de Delfos, e líder das Musas. Era temido 
pelos outros deuses e somente seu pai e sua mãe podiam 
contê-lo. Era o deus da morte súbita, das pragas e doenças, mas 
também o deus da cura e da proteção contra as forças malignas. 
Além disso, era o deus da Beleza, da Perfeição, da Harmonia, do 
Equilíbrio e da Razão, o iniciador dos jovens no mundo dos 
adultos, estava ligado à Natureza, às ervas e aos rebanhos, e era 
protetor dos pastores, marinheiros e arqueiros. 

 

(Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo/Acesso em 18 maio. 2012). 
 
Leve em consideração as nossas aulas e procure relacionar a 
figura do deus Apolo ao movimento do Parnasianismo, lembre-
se de dissertar também sobre as características do movimento 
em sua resposta. 
 
 
 
 
 

 
11 Monge da Ordem de São Bento. 
12  Nos edifícios de conventos (e em certas catedrais), galeria com arcadas 
abertas que circunda um pátio interno, ger. Quadrangular. 
13 Torturar, afligir, molestar, magoar. 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 
QUESTÃO 01 
Numa solução aquosa 0,0025 mol/L de um ácido 
monocarboxílico, a 25ºC, o ácido está 0,4 % ionizado após o 
equilíbrio ter sido atingido.  
A) Determine o valor correto da constante de ionização desse 

ácido nesta temperatura. 
B) Determine o pH dessa solução 
 
QUESTÃO 02 
(UFU/MG/2ªFase) – Para se temperar saladas, as donas de casa 
usam limão ou vinagre, pois frutas cítricas, como o limão, 
possuem, entre outros componentes, o ácido cítrico, enquanto 
que, no vinagre, o componente principal é o ácido acético. 
A) Considerando que o ácido cítrico apresenta massa molar 

igual a 192 g/mol e sua análise elementar (composição 
percentual em massa, é 37,5% C, 4,2% H e 58,3% O), 
pergunta-se: 

 Qual é a fórmula molecular do ácido cítrico? 
(Dados: C =12, H =1, O =16) 

 
B) Considere os dados apresentados. 
Dados:   
Ka do ácido cítrico = 8,0.10-4    
Ka do ácido acético = 1,8.10-5 
 
Pergunta-se: Qual dos dois ácidos é o mais forte em solução 
aquosa? Explique. 
 
QUESTÃO 03 
Para evitar o desenvolvimento de bactérias em alimentos, 
utiliza-se ácido benzóico como conservante. Sabe-se que: 
i) Em solução aquosa, ocorre o equilíbrio: 

COOH COO-

-

+     H+

(BZH) (BZ )  
ii) A ação bactericida é devida exclusivamente à forma não 
ionizada do ácido (BzH). 
iii) No equilíbrio o pH da solução é 4,2. 
 
Com base nestas informações, e considerando a tabela 
seguinte, 
Alimento .........................pH 
Refrigerante....................3,0 
Picles...............................3,2 
Leite................................6,5 
 
Em qual(ais) do(s) produto(s) pode-se afirmar que é possível 
utilizar ácido benzóico? Justifique. 
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PROFESSOR MARIANO 
 
QUESTÃO 01 
Dados os compostos 1, 2 e 3 abaixo responda 
 

 
 
A) Dê o nome oficial dos compostos.  
B) Qual possui maior temperatura de ebulição? Justifique. 
C) Qual deles neutraliza NaOH(aq) ? Escreva a reação e o nome 

do composto orgânico formado. 
 
QUESTÃO 02 
Questão 02)     Terebintina ou terebentina é um líquido que 
pode ser obtido por destilação de resina de pinheiros, é 
composto principalmente de α-pineno e β-pineno. Pede-se: 
 

 
 
A) A terebintina é solúvel ou insolúvel em água? Explique. 
B) Sabendo-se que a terebentina é um diluente ideal para 

tintas destinadas à pintura de óleo sobre tela, o que isso 
sugere sobre a estrutura da tinta usada nas pinturas? 

C) São compostos de mesma massa molar? Justifique. 
 
 


