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BIOLOGIA 
 

PROFESSOR ODRACIR 
 
Q.01 - Entre os cinco sentidos humanos, a visão é um dos mais 
importantes, por isso deve-se cuidar muito bem dos olhos. 
Ainda assim, defeitos visuais como miopia, hipermetropia e 
astigmatismo aparecem no decorrer da vida. Mas nada está 
perdido, pois os óculos são alternativas acessíveis e satisfatórias 
na melhoria da qualidade visual dos indivíduos. Considere o 
esquema do olho ao lado para responder aos itens da questão. 
 

 
 
A) Reproduza na folha oficial de resposta o esquema do olho 

abaixo e desenhe a imagem do objeto (seta) formada em um 
olho hipermetrope. 

 

 
 
B) Que tipo de lente esférica corrige o defeito da 

hipermetropia? 
 
Q.02 - A orelha humana capta informações sobre duas variáveis 
importantes: o volume do som e o tom que estão relacionados 
às ondas sonoras.  
 
A detecção das frequências das ondas ocorre em qual parte da 
orelha interna? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
Conteúdo: moluscos, anelídeos e artrópodes!! 
 
Q.01 - Florianópolis é uma cidade famosa por sua localização à 
beira-mar. Em um dos restaurantes situados nas proximidades 
de uma praia conhecida desta cidade, havia uma propaganda 
promovendo um Festival de Crustáceos. No cardápio deste 
evento, destacavam-se caranguejo, polvo, lula, camarão, lagosta 
e mexilhão. 
Certamente, houve um erro de classificação quando o cardápio 
foi elaborado. 
 
Cite qual(is) o(s) item(ns) deve(m) ser retirado(s) do cardápio 
deste Festival de Crustáceos. Diga a que grupo (Filo) estes 
organismos pertencem? 
 
Q.02 - Em um jardim, Júlia via minhocas na terra. Ela ficou 
curiosa em saber mais sobre este animal. 
 
Indique a Júlia duas características do filo ao qual as minhocas 
pertencem. 
 
Q.03 - No gráfico, está indicado o tamanho de um animal 
terrestre ao longo de um determinado período de tempo, a 
partir de seu nascimento. 
 

 
 
Nomeie o Filo a que esse animal pertence. Nos pontos indicados 
pelas setas, ocorre um processo relevante para o 
desenvolvimento desse animal até a fase adulta. Nomeie esse 
processo e aponte a razão de sua importância. 
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FÍSICA 
 

PROFESSOR LÊNIO 
 
Q.01 - Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica 
constante, de intensidade 10 A. Sendo de 1,6 · 10-19 C a carga 
elétrica elementar, determine:  
A) o módulo da carga elétrica que atravessa uma seção 

transversal do condutor, durante um segundo;  
B) a quantidade de elétrons que atravessa a citada seção, 

durante um segundo. 
 
Q.02 - O diodo semicondutor é um componente eletrônico 
usado, por exemplo, na conversão de corrente alternada em 
corrente contínua. A curva característica de um determinado 
diodo de silício está representada na figura a seguir. 
 

 
 
A) A partir de que valor de U esse diodo começa a conduzir 

corrente elétrica?  
B) Qual é o valor R1 de sua resistência quando U é igual a 1,2 V, 

e o valor R2 quando U é igual a 1,4 V? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 
FRENTE C – Módulos 09, 10 e 11 
 

 
 
Q.01 – Identifique e caracterize os domínios I, II, III e IV. 
 
Frente B – Módulos 13 e 14 
 
Q.01 - Exercício de aprofundamento 01 – página 490 
 
Q.02 - Ao observar os processos de industrialização 
predominantes na América Latina e no leste-sudeste da Ásia, 
temos a distinção entre os modelos de substituição de 
importações e o de plataforma de exportação. Assim, 
destacando suas características, compare os dois modelos. 
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HISTÓRIA 
 

PROFESSOR SACCO 
 
Q.01 - "Então, senhor Barão, ganhei ou não ganhei a partida?" 
perguntou no próprio 13 de maio a Princesa Isabel ao seu 
ministro Cotegipe, que lhe respondeu: "Ganhou a partida, mas 
perdeu o trono". 
Explique esse diálogo e estabeleça a relação entre os fatos nele 
implícitos. 
 
Q.02 - O que determinava o decreto da “Grande Naturalização” 
assinado pelo Marechal Deodoro durante o governo provisório? 
 

 
PROFESSOR IASBECK 

 
ASSUNTO: MÓDULO A 20 

REVOLUÇÕES LIBERAIS EUROPEIAS E IDEIAS SOCIAIS DO 
SÉCULO XIX. 

 
Q.01 - (...) a abolição da Igreja e do Estado deve ser a primeira e 
indispensável condição para a verdadeira libertação da 
sociedade; só depois que isso acontecer é que a sociedade 
poderá ser organizada de outra maneira. 

(BAKUNINE, M. apud WOODCOCK, G. Os grandes escritos anarquistas. 
Porto Alegre: L&PM, 1981.) 

 
A) Aponte duas características do anarquismo. 
B) No Brasil, o anarquismo se fez presente nos movimentos 

operários das primeiras décadas do século XX, 
especialmente na conjuntura explosiva de 1917/1920. Cite 
um motivo que gerou essa conjuntura explosiva. 

 
Q.02 - “Se a economia do mundo do século XIX foi formada 
principalmente sob influência da revolução industrial britânica, 
sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela 
Revolução Francesa.” 

(Hobsbawm, E. J., A Era das Revoluções, 1789-1848.) 
 
Após a leitura do texto, responda porque o autor denomina o 
período de 1789 a 1848 de “Era das revoluções”? 
 
Q.03 - O período de 1789 a 1848 foi marcado por profundas 
mudanças. A primeira foi demográfica. A população do Reino 
Unido, por exemplo, quase duplicou entre 1800 e 1850. A 
segunda maior mudança foi nas comunicações. As ferrovias já 
tinham considerável importância prática na Grã-Bretanha, 
Estados Unidos, Bélgica, França e Alemanha. Também devemos 
enfatizar o aumento da velocidade e da capacidade de carga 
assim alcançadas. As ferrovias facilitaram as viagens e os 
transportes, uniram a cidade ao campo, as regiões pobres às 
ricas. O crescimento da população deveu-se muito a elas.  
(Adaptado de Eric Hobsbawm, A era das revoluções. 1789-1848. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 188-189.) 
 
Por que 1789 e 1848 são importantes marcos cronológicos da 
história política europeia? 
 
 
 
 
 

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; 
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- 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. 
 
 

PROFESSOR NADIM 
 
Q.01 - Eu encontrei, no clube, a aluna que foi aprovada no 
vestibular da USP. 
O conector destacado (que) é uma Conjunção Integrante ou um 
Pronome Relativo? Justifique sua resposta. 
 
Q.02 - Minha mãe que era professora primária adorava lecionar. 
A oração destacada é Adjetiva Explicativa ou Restritiva? 
Justifique sua resposta. 
 
OBS: AS vírgulas, caso existam, não foram colocadas. 
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR LANDIM 
 
Q.01 – Procure analisar o título do romance Mayombe, de 
Pepetela. Disserte. 
 
Q.02 – No romance Mayombe, de Pepetela, grande parte dos 
personagens não apresentam nome próprio. Apresente uma 
motivação para esse aspecto. 
 
Q.03 – O livro Mayombe, de Pepetela, é composto de no 
mínimo dez narradores. O escritor tem qual fim usando essa 
forma de narrar? 
 
Q.04 – Leia a epígrafe abaixo retirada do livro Mayombe, de 
Pepetela, e faça o que se pede: 
 
Aos guerreiros do Mayombe, 
Que ousaram desafiar os deuses 
Abrindo um caminho na floresta obscura, 
Vou contar a história de Ogun, 
O Prometeu africano. 
 
Com base na leitura do romance explique a epígrafe. 
 
Q.05 - Como ocorreu a morte do personagem Comandante? 
 

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: KMnO4 + FeCl2 + HCl  MnCl2 + FeCl3 + KCl +  H2O 
 
Q.03 - Obtenha a soma dos coeficientes mínimos e inteiros da 
reação: HNO3 + H+ + CdS → NO + Cd2+ + S + H2O 
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PROFESSOR MARIANO 
 
Q.01 - Num laboratório foram encontrados dois cilindros, A e B, 
cujos rótulos forma parcialmente rasgados, conforme mostra a 
figura. É possível escrever a fórmula estrutural da substância 
presente em cada frasco apenas com as informações que 
restaram? Em caso afirmativo, escreva-as e de o nome oficial 
dos compostos. 

 
 
Q.02 - Escreva a fórmula estrutural dos cinco isômeros planos 
com a fórmula C4H8 e de o nome IUPAC de cada um. 
 

SOCIOLOGIA 
 

PROFESSOR OSVALDO 
 
Q.01 - Relacione a tira com uma das análises sociológicas sobre 
o comportamento do brasileiro.  
 

 
 
Q.02 - Qual a interpretação de Gilberto Freyre sobre o caráter 
do brasileiro? 
 
Q.03 - Explique a frase: “O brasileiro tem o preconceito de não 
ter preconceito” 
 
 
 
 
 
 
 


