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BIOLOGIA 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
Q.01 - A floração de muitas espécies de cultivares é regulada 
pelo fotoperíodo a que as plantas são submetidas em 
determinada época do ano. O gráfico mostra a variação do 
período de claro do dia para os meses de setembro a novembro. 
 

 
 
Pretende-se cultivar uma gramínea de dia-longo que apresenta 
fotoperíodo crítico de 15 horas. 
A) Qual mês indicado no gráfico é o ideal para a floração desta 

gramínea? Justifique sua resposta. 
B) Para que esta gramínea floresça em um mês que não àquele 

ideal para sua floração, pode-se submetê-la a breves 
períodos de luz ao longo de algumas noites desse mês. 
Considerando esse tratamento para a indução da floração, o 
que se pode inferir sobre a influência dos períodos de claro e 
escuro na determinação da floração? 

 
Q.02 - Observe a figura abaixo. 

 
 
De acordo com a ilustração, o que poderá acontecer com essa 
planta? Explique o por quê. 
 
Q.03 - A adubação verde é uma prática de fertilização agrícola 
que consiste na adição de determinadas plantas à superfície do 
solo, favorecendo a produção de biomassa vegetal. As plantas 
utilizadas nesse tipo de adubação também proporcionam a 
incorporação ao solo do nitrogênio, essencial à produção de 
aminoácidos e proteínas. 
 
Indique o tipo de planta mais adequado para a adubação verde 
e aponte uma característica desse tipo de planta que contribui 
para o enriquecimento do solo com nitrogênio. 

FÍSICA 
 

PROFESSOR LÊNIO 
 
Q.01 - Num experimento, uma caixa térmica de paredes 
adiabáticas é utilizada para aquecer 50 litros de água, por efeito 
Joule no seu resistor, submetido à diferença de potencial de 100 
volts. 
 
Dados: 
temperatura inicial da água = 40°C 
resistência = 1 
calor específico da água = 1,0 cal/g°C 
massa específica da água = 1 g/cm3 
calor latente de vaporização = 540 cal/g 
1 cal = 4,2 J 
 
A) Em quantos minutos a água atinge 100 °C? 
B) Qual o gasto em reais para aquecer e vaporizar toda a água, 

partindo da temperatura inicial de 40 °C, se o custo do 
quilowatt-hora (kWh) é de R$ 0,20? 

 
Q.02 - Um resistor para chuveiro elétrico apresenta as seguintes 
especificações: 
 
Tensão elétrica: 220 V. 
Resistência elétrica (posição I): 20,0  
Resistência elétrica (posição II): 11,0  
Potência máxima (posição II): 4 400 W. 
 
Uma pessoa gasta 20 minutos para tomar seu banho, com o 
chuveiro na posição II, e com a água saindo do chuveiro à 
temperatura de 40ºC. 
Considere que a água chega ao chuveiro à temperatura de 25ºC 
e que toda a energia dissipada pelo resistor seja transferida 
para a água. Para o mesmo tempo de banho e a mesma 
variação de temperatura da água, determine a economia que 
essa pessoa faria, se utilizasse o chuveiro na posição I, 
A) no consumo de energia elétrica, em kWh, em um mês (30 

dias); 
B) no consumo de água por banho, em litros, considerando que 

na posição I gastaria 48 litros de água. 
 
Dados: 
calor específico da água: 4 000 J/kgºC. 
densidade da água: 1 kg/L. 
 

PROFESSOR RAUSSON 
 
Q.01 - Numa transformação termodinâmica, um gás ideal troca 
com o meio externo 209 J em forma de trabalho. Determine, em 
calorias, o calor que o sistema troca com o meio externo, em 
cada um dos casos: 
A) expansão isotérmica; 
B) compressão isotérmica; 
C) expansão adiabática. 
 
Q.02 - Uma máquina térmica teórica opera entre duas fontes 
térmicas, executando o ciclo de Carnot. A fonte fria encontra-se 
a 127 °C e a fonte quente, a 427 °C. Qual o rendimento 
percentual dessa máquina? 
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GEOGRAFIA 
 

PROFESSOR ÁLISSON 
 

Frente B – Módulos 16 
 
Q.01 - Exercício de aprofundamento 06 – página 491. 
 

FRENTE C – Módulos 09, 10 e 11 
 

 
 
Q.02 – Atentando-se para seus aspectos físicos e ambientais, 
identifique e caracterize os domínios V e VI. 
 
Q.03 – Questão de aprofundamento 02 – Página 522. 

 
PROFESSOR ROGÉRIO 

 
Q.01 - A Bayer se converteu, no dia 07.06.2018, em líder 
mundial de sementes, fertilizantes e pesticidas – o grupo 
farmacêutico e agroquímico alemão anunciou a compra da 
americana Monsanto. A fusão deve criar uma empresa com o 
controle de mais de um quarto do mercado mundial de 
sementes e pesticidas. Na resistência a esse tipo de produção 
estão aqueles que empregam sementes crioulas, diferentes 
daquelas que resultam de um processo caro e que só pode ser 
feito em laboratório. 

(Katarine Flor. www.brasildefato.com.br, 08.06.2018. Adaptado.) 
 
A) O que são sementes “crioulas” e quem as utiliza? 
B) Cite dois motivos pelos quais o agronegócio emprega 

sementes não crioulas.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02    

 
 
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.  

 
HISTÓRIA 

 
PROFESSOR SACCO 

 
Q.01 - “Na Primeira República (1889-1930) houve a reprodução 
de muitos aspectos da estrutura econômica e social constituída 
nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século XIX e 
início do XX, conviveram, simultaneamente, transformações e 
permanências históricas.” 

 

(Francisco de Oliveira. Herança econômica do Segundo Império, 1985.)  
 

O texto sustenta que a Primeira República brasileira foi 
caracterizada por permanências e mudanças históricas em 
relação ao período que o antecedeu (o II Império 1840-89). 
Exemplifique uma mudança e uma permanência na comparação 
entre os dois períodos. 
 
Q.02 - Cite duas razões pelas quais o presidente Afonso Pena 
(1903-06) estimulou a imigração de europeus mais do que 
qualquer outro presidente da República Velha. Explique apenas 
uma destas razões 
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PROFESSOR IASBECK 
 

Q.01 - A Índia exporta para a China vastas quantidades de ópio, 
para cujo cultivo possui facilidades peculiares. O ópio pode ser 
produzido em Bengala melhor e mais barato do que em qualquer 
outra parte do mundo; e a China oferece um mercado quase que 
ilimitado em suas dimensões. O gosto por essa droga espalhou-se 
pelo império, a despeito das severas regulações para sua exclusão, 
e se diz que ele entrou no próprio palácio. Não obstante o consumo 
desse estimulante pernicioso eventualmente ser reprimido de um 
ponto de vista moral, é certo que ele promove diversos objetos que 
são igualmente desejáveis tanto pela Índia como pela Inglaterra. A 
Índia, ao exportar ópio, auxilia o fornecimento de chá à Inglaterra. 
A China, ao consumir ópio, facilita as operações de receita entre a 
Índia e a Inglaterra. A Inglaterra, ao consumir chá, contribui para 
aumentar a demanda por ópio indiano. 

 
Edward Thornton, India, its state and prospects. Londres: Parbury, 

Allen & Co., 1835. Adaptado. 
 
A) Indique como o texto caracteriza a cadeia mercantil do ópio e 

qual sua importância para a economia inglesa do século XIX e 
para as relações coloniais entre Grã-Bretanha e Índia. 

B) Identifique e explique um conflito posterior a 1835 que se 
relacione diretamente aos processos descritos no texto. 

 
Q.02 - “Quando os brancos chegaram, nós tínhamos as terras e eles 
a Bíblia: depois eles nos ensinaram a rezar, quando abrimos os 
olhos, nós tínhamos a Bíblia e eles as terras”. 
 
Esta frase – atribuída a Jomo Kenyatta, fundador da República do 
Kenia – remete à partilha da África no quadro do imperialismo 
europeu. 
Comente e interprete o texto. 
 
Q.03 - Leia os documentos a seguir. 
 
Os camponeses partem para o front com incrível entusiasmo; e as 
classes superiores da sociedade, quer sejam liberais ou 
conservadoras, os aclamam, desejando-lhes boa sorte […] 
Habitualmente, os camponeses sentiam que não tinham nada a 
fazer a não ser beber; mas agora não é mais assim. É como se a 
guerra lhes desse uma razão para viver […] No ardor dos soldados 
russos se percebe o entusiasmo que agita o coração dos antigos 
mártires se lançando para a morte gloriosa. 

LE BON, Gustave. 1916 apud JANOTTI, Maria de Lourdes. A Primeira Guerra 
Mundial. O confronto de imperialismos. São Paulo: Atual, 1992. p.17. 

 
Após um ano de massacre, o caráter imperialista da guerra cada vez 
mais se afirmou; essa é a prova de que suas causas encontram-se 
na política imperialista e colonial de todos os governos 
responsáveis pelo desencadeamento desta carnificina. […] Hoje, 
mais do que nunca, devemos nos opor a essas pretensões 
anexionistas e lutar pelo fim desta guerra […] que provocou 
misérias tão intensas entre os trabalhadores de todos os países. 

CONFERÊNCIA DE ZIMMERWALD - 5 a 8 de setembro de 1915. Apud JANOTTI, 
Maria de Lourdes. A Primeira Guerra Mundial. O confronto de imperialismos. 

São Paulo: Atual, 1992. [Adaptado]. 
 
No início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), estabeleceu-
se, sobretudo na Europa, uma disputa de ideias em torno do 
envolvimento nesse conflito. Com base na leitura de cada um 
dos documentos, explique as posições assumidas sobre a 
participação na guerra. 
 
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR LANDIM 
 
Leia o texto a seguir e faça o que se pede: 
 
Psicologia de um vencido 
 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênesis da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundíssimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância… 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme — este operário das ruínas — 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra! 
 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 
 
Q.01 - Encontre uma marca do Naturalismo no texto. 
 
Q.02 - Localize uma marca do Parnasianismo no texto. 
 
Sobre o Pré-Modernismo, manifestação cultural brasileira 
estudada em sala de aula, responda os itens a seguir: 
 
Q.03 - Apresente pelo menos 2 movimentos literários que 
compõem o “movimento” do Pré-Modernismo. 
 
Q.04 - Defina com suas palavras o Pré-Modernismo. 
 
Q.05 – Qual é o marco literário do Pré-Modernismo?  
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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 

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. 
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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. 
 

PORTUGUÊS NADIM 
 
Q.01 –  
ORAÇÃO 01: Osvaldo foi aprovado em medicina na UFU. 
ORAÇÃO 02: Osvaldo estudou 8 horas por dia. 
 
Através das orações acima, monte um período composto, 
estabelecendo entre elas uma relação de: 
A) causa. 
B) consequência. 
C) concessão. 
Dd) condição. 
 
OBS: Faça as inversões e adaptações necessárias. 
 
Q.02 - Classifique as orações subordinadas reduzidas. 
A) Tenho certeza de amar aquela mocinha. 
B) Ao sentir-se mal, chame o médico. 
C) Retornando de férias, volte ao trabalho. 
D) Querendo, você conseguirá ótimos resultados. 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR TOSTES 
 

Q.01 - Através da eletrólise da água  do mar é possível obter 
três substâncias comercialmente importantes: o hidróxido de 
sódio (NaOH), os gases hidrogênio (H2) e cloro (Cl2). 
Utilizando os seguintes materiais: 
1-cuba de vidro 
2-eletrodos de platina (inertes) 
1-fio de cobre 
1-bateria 
1-solução aquosa de sal de cozinha 
 
A) faça um esquema do arranjo experimental que represente a 

eletrólise  da solução aquosa de sal de cozinha; 
B) indique o cátodo, o ânodo e as suas polaridades; 
C) indique qual o gás produzido em cada eletrodo; 
D) escreva a equação que representa a reação de eletrólise da 

solução salina. 
 
Q.02 - Desejando obter oxigênio por eletrólise pretende-se 
saber qual das sustâncias pode-se usar como eletrólito? 
Justifique. 
A) hidróxido de sódio fundido; 
B) cloreto de sódio em solução aquosa; 
C) cloreto de estanho(SnCl2) em solução aquosa. 
 
 
 

Q.03 (UFU/MG/1ªFase- MODIFICADA) – Uma solução aquosa 
de cloreto de potássio foi eletrolisada, sob condições de 
corrente controlada e eletrodos inertes. Monte as semirreações 
e a reação global dessa eletrólise.  

 
PROFESSOR MARIANO 

 
Q.01 - As interações intermoleculares, por ligações de 
hidrogênio, provocam um aumento da tensão superficial dos 
líquidos, o que possibilita alguns insetos caminharem sobre 
superfícies líquidas. Dentre as substâncias abaixo, a que 
apresenta maior tensão superficial na mesma temperatura é.  
Justifique sua resposta  
 
 O(CH2CH3)2                           C6H12                             CH3COOH 
Substancia 1                 substância 2                     Substância 3 
 
Q.02 - Existem cinco compostos aromáticos diferentes, aqui 
representados pelas letras A, B, C, D e E, com a fórmula 
molecular C7H8O.  
A) A, B e C são isômeros de posição. Identifique a função 

química desses compostos.  
B) Escreva a fórmula estrutural do composto D, sabendo que 

seu ponto de ebulição é maior que o de E. 
 

SOCIOLOGIA 
 

PROFESSOR OSVALDO 
 
Q.01 - Durkheim em sua teoria defende que o crime pode ser 
visto como fato social normal. Explique essa tese. 
 
Q.02 - Os crescentes casos de violência que, recorrentemente, 
têm ocorrido em nível nacional e internacional, diuturna e 
diariamente noticiados pela imprensa, convidam a pensar em 
uma situação de instabilidade social. No entanto, para 
Durkheim, o crime, ainda que fato lastimável é normal, desde 
que não atinja taxas exageradas. Se o crime extrapolar os limites 
toleráveis como o Durkheim classificaria?  Justifique 
 
Q.03 - Diferencie fato social normal de fato patológico.  
 
 
 
 
 
 


