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GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 
FRENTE C – Módulos 09, 10 e 11 
 
A IMAGEM ESTÁ ASSOCIADA AOS DOIS EXERCÍCIOS QUE SEGUEM 

 
 
QUESTÃO 01 
Identifique os domínios numerados na legenda. Em seguida, 
explique como tais domínios foram delimitados. 
 
QUESTÃO 02  
Caracterize as faixas de transição e os domínios V e VI. 
 
Frente B – Módulo 12 
Entre as décadas de 1950 e 1960, o Japão se destacou pelos 
elevados índices de crescimento econômico, período que ficou 
conhecido como o “milagre econômico” japonês. Entretanto, desde 
a década de 1990 esse quadro se desmantelou. Assim: 
A) Liste os fatores que promoveram o milagre econômico. 
B) Apresente dois fatores que produziram o cenário de estagnação 

e lento crescimento a partir da década de 1990. 
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR SACCO 
 
QUESTÃO 01 
“A República do Paraguai se defendia heroicamente contra as 
agressões do Império do Brasil. (...) Para todas as nações, o 
heroísmo da resistência de tão pequena república contra aliados 
tão poderosos excitava a simpatia que sempre há pelo fraco (...)” 
(D. F. Sarmiento, QUESTÕES AMERICANAS, COLEÇÃO GRANDES CIENTISTAS 

SOCIAIS, Ática) 

 
A) Como Sarmiento representa nesse texto o conflito entre o Brasil 

e o Paraguai? 
B) Por que a Guerra do Paraguai contribuiu para o movimento 

abolicionista no Brasil? 
 
QUESTÃO 02 
Em relação à crise do regime monárquico no Brasil, considere a 
seguinte afirmativa: "A Lei Áurea (1888) solapa o próprio 
fundamento sobre o qual se assenta o regime imperial brasileiro."   
 
Dê um argumento favorável à afirmativa. 
 
 
 
 

PROFESSOR IASBECK 
 

QUESTÃO 01 
LIVRO 09 - MÓDULO A 15 - PÁGINA 545 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO Nº 06 
 
QUESTÃO 02 
Carta de Convocação dos Estados Gerais 
 
Por ordem do Rei. 
Temos necessidade de nossos fiéis súditos para nos ajudarem a superar 
todas as dificuldades em que nos achamos e para estabelecer uma 
ordem constante e invariável em todas as partes do governo que 
interessam à felicidade dos nossos súditos e à prosperidade de nosso 
reino. Esses grandes motivos nos determinaram convocar a assembleia 
dos Estados de todas as províncias sob nossa obediência, para que seja 
achado, o mais rapidamente possível, um remédio eficaz para os males 
do Estado e para que os abusos de toda espécie sejam reformados e 
prevenidos. 

Versalhes, 24 de janeiro de 1789. 
Adaptado de MATTOSO, K. de Q.. Textos e documentos para o estudo  

de história contemporânea. São Paulo: Edusp, 1976. 

 
A convocação dos Estados Gerais deu início à Revolução Francesa, 
ocasionando um conjunto de mudanças que abalaram não só a França, 
mas também o mundo ocidental em finais do século XVIII. 
 
Cite um motivo para a convocação dos Estados Gerais na França, em 
1789, e apresente duas consequências da Revolução Francesa para as 
sociedades europeias e americanas. 
 
QUESTÃO 03 
A figura abaixo é um detalhe da tela de Louis David, composta entre 
1806 e 1807 e denominada - “Coroação do Imperador Napoleão I (2 
décembre 1804)”. 

 
Observando a ilustração e com base em seus conhecimentos, explique 
a ascensão de Napoleão I ao trono francês, ou seja, a passagem do 
Consulado ao Império. 
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LITERATURA 
 

PROFESSOR LANDIM 
 
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 01 
Que tema parnasiano expresso pelo texto acima? Disserte. 
 
QUESTÃO 02 
Que métrica o escritor utiliza no texto? 
 
QUESTÃO 03 
Um dos apelidos recebido pelos parnasianos é poeta da “torre de 
marfim”. Procure explicar esse apelido levando em consideração a 
nossa aula. 
 
QUESTÃO 04 
Qual é a forma literária predileta dos poetas parnasianos? Disserte 
sobre isso. 
 
QUESTÃO 05 
Procure relacionar o texto acima ao Realismo. Disserte.  
 
 

 
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. 

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 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/?fref=ts
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/natal.html
http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/04/jovens-infratores-sao-amarrados-e-forcados-pular-de-uma-ponte-no-rn.html
http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/04/jovens-infratores-sao-amarrados-e-forcados-pular-de-uma-ponte-no-rn.html
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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? 
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 

 

QUESTÃO 01 
Considere as frases: 
 
I. "O rapaz estava chateado, pois chegou à moça e disse que não 
era mais possível continuar o namoro". 
II. "O rapaz estava chateado, pois chegou a moça e disse que 
não era mais possível continuar o namoro". 
 
A) Que interpretação se pode dar a cada uma das frases, 

levando em conta as expressões "à moça" e "a moça"? 
B) Do ponto de vista sintático, qual a função que exercem as 

expressões "à moça" e "a moça"?  
 
QUESTÃO 02 
 O artista Juan Diego Miguel apresenta a exposição Arte 
e Sensibilidade, no Museu Brasileiro da Escultura (MUBE) de 
suas obras que acabam de chegar no país. 
 Seu sentido de inovação tanto em temas como em 
materiais que elege é sempre de uma sensação extraordinária 
para o espectador. 
 Juan Diego sensibiliza-se com os materiais que nos 
rodeiam e lhes dá vida com uma naturalidade impressionante, 
encontrando liberdade para buscar elementos no fauvismo de 
Henri Matisse, no cubismo de Pablo Picasso e do 
contemporâneo de Juan Gris. Uma arte que está reservada para 
poucos. 

Exposição: de 03 de agosto à 02 de setembro das 10 às 19h.  

 
Comente o emprego do sinal indicativo de crase no trecho - 
Exposição: de 03 de agosto à 02 de setembro das 10 às 19 h.  

QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 

QUESTÃO 01 
Sabe-se que o período de meia-vida para o isótopo 18 do flúor         
(9F18) vale 120 minutos. Determinou-se o número de 
desintegrações por minutos (dpm) de uma certa amostra desse 
isótopo, no início da contagem do tempo, era igual a 20000.  
A) Qual o tempo necessário para que a contagem caia a 625 dpm, 

para essa mesma amostra? 
B) Qual o valor da vida média desse isótopo? 
C) Se uma amostra desse isótopo contém hoje 5 mg qual era a 

massa do isótopo no dia anterior a essa análise? 
 
QUESTÃO 02 
Considere o gráfico da desintegração radioativa de um isótopo: 
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A) Para que a fração de átomos não desintegrados seja 12,5% da 

amostra inicial, qual deve ser o número necessário de dias? 
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 
Após algumas desintegrações sucessivas, o 90Th232, muito 
encontrado na orla marítima de Guarapari (ES), se transforma no 

82Pb208. Qual o número de partículas  e  emitidas nessa 
transformação? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PROFESSOR OSVALDO 
 
QUESTÃO 01 
“....é necessário fazer um movimento que drible esse olhar 
convencional que define o que é boa música e o que não é. Mas 
também é preciso se desviar do olhar antropológico, que limita o 
gênero a um curioso caso de produção criativa em ambiente 
inóspito, e do olhar paternalista, que julga com condescendência a 
arte dos coitados, injustiçados. A potência do funk é real (como a 
do samba, a da bossa nova ou a do samba-reggae, três chaves 
rítmicas marcantes na história da música brasileira pela forma 
como sintetizaram os movimentos da civilização brasileira), mas 
não é de entendimento óbvio. Uma potência que é quase uma 
contradição, como expressa o “mas” nos versos cruciais da dupla 
Amilcka & Chocolate, cantados sobre base que os reafirmam: “É 
som de preto / De favelado / Mas quando toca /Ninguém fica 
parado”.” 

Leonardo Lichote, A potência do funk. Revista Cult. Ed. 183. 

 
O gênero musical presente no texto pode ser classificado como 
qual tipo de cultura? 
 
QUESTÃO 02 
“A ciência vai deixando de ser uma forma de acesso aos 
conhecimentos verdadeiros para tornar-se um instrumento de 
dominação, poder e exploração, sendo sustentada pela ideologia 
cientificista, que, através da escola e dos meios de comunicação de 
massa, engendra uma mitologia - a Religião da Ciência - contrária 
ao espírito iluminista e à emancipação da Humanidade”.  
 
Qual o conceito que está sendo definido no texto acima? 
 
QUESTÃO 03 
O livro Padrões de Cultura (1934) foi traduzido para quatorze 
idiomas e publicado em diversas edições como leitura introdutória 
em muitos cursos de antropologia em universidades americanas 
por muitos anos. A ideia central de “Padrões de Cultura” é, na 
opinião de Margaret Mead “a visão que ela teve das culturas 
humanas como grande regulamento de personalidade”. 
 
Quais são os padrões de comportamentos identificados por Ruth 
Benedict?  
 
 
 


