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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Faça um desenho das duas colunas que aparecem abaixo 
transformando-as em um Arco pleno perfeito.  

 
 
QUESTÃO 02 
Formule um pequeno texto destacando a importância da Igreja 
Católica e do Cristianismo na mentalidade medieval e na 
estética daquele período.  
 
QUESTÃO 03 
Sabemos que a arte bizantina apresentava um caráter 
catequético. Explique o que seria isso, em seguida apresente 
outras três características desse estilo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Aponte algumas importâncias da Lua para a Terra, 
principalmente para os seres que nela habitam. 
 
QUESTÃO 02 
Dê uma explicação para que os planetas rochosos tenham sido 
formados mais próximos ao sol do que os planetas gasosos. 
 
QUESTÃO 03 
Os planetas gasosos, por serem formados, na maioria das vezes 
só por gases, são mais leves que os rochosos? Justifique sua 
resposta 
 
Sobre esse cinturão, responda as questões 04 e 05. 
Uma das regiões do sistema solar é o cinturão de Asteroides, na 
qual já foram identificados milhares de corpos celestes.  
 

 
 
QUESTÃO 04 
Esse cinturão é um aglomerado de astros, esses astros estão 
realmente próximos como sugere a representação? 
 
QUESTÃO 05 
O cinturão de asteroides está localizado entre dois planetas, 
quais são eles?  
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ESPANHOL 
 

PROFESSOR MARTÍN 
 
Enfermedades causadas por uso de la PC 
Asientos: 
 

El punto de partida para la aparición de distintas 
dolencias, que por lo general se manifiestan a los cinco años de 
trabajo, y que afectan la región de la columna vertebral, son las 
sillas no ergonómicas, escritorios muy bajos y monitores de PC 
por debajo de la altura de los ojos. La elección de un asiento 
adecuado también puede ayudar a prevenir traumatismos. Los 
doctores aconsejan emplear una silla regulable en altura, 
giratoria y que disponga de cinco patas equipadas con ruedas. 

Hay que prestar una atención especial al respaldo, que 
debe ser lo suficientemente alto como para cubrir toda la 
espalda. También resulta beneficioso disponer de un reposapiés. 
En cuanto a los trastornos producidos por la gran cantidad de 
horas que se pasan sin cambiar de posición frente al ordenador, 
es recomendable cambiar periódicamente de postura, realizar 
estiramientos cada cierto tiempo y relajarse mediante técnicas 
respiratorias. 

Las malas posturas que suelen adoptar las personas 
repercuten en primera instancia en el nervio ciático, 
produciéndole ciertas tensiones musculares y dolor que puede 
extenderse por los glúteos; o un desplazamiento de la 
articulación sacroilíaca que puede terminar en dolores ováricos. 

Las vértebras dorsales también se ven perjudicadas, según 
los especialistas, porque “atacan los músculos romboides que se 
ubican entre la columna y los omoplatos. Estos dolores 
punzantes asustan a quienes los padecen, pues atraviesan la 
espalda hacia adelante y pueden ser confundidos con problemas 
pulmonares o cardíacos, y además obligan a la persona 
a adoptar una postura encorvada”. 

 

http://www.peruanosenusa.net/profiles/blogs/811960:BlogPost:120873 

 
QUESTÃO 01 
Qual é o ponto de partida para o aparecimento de diferentes 
doenças manifestadas no trabalho? 
 
QUESTÃO 02 
O que os médicos aconselham? 
 
QUESTÃO 03 
Quais são as doenças ou distúrbios causados pelo uso do PC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 

PROFESSOR ZÉ RICADO 
 

QUESTÃO 01 
Observe a tirinha Níquel Náusea, de Fernando Gonsales, 
veiculada no jornal Folha de S. Paulo. Para facilitar sua leitura e 
compreensão, o texto foi transcrito ao lado: 
  

 
A Terra é como um frango que gira para não assar só de um lado! 
 

A padaria que vende os frangos é o sistema solar. 
 

E Deus é o dono da padaria! 
 

Ninguém conhece o universo como o sábio!! 
 
GONSALES, Fernando. Níquel Náusea. Folha de S. Paulo, 29 set. 2004, Ilustrada, p. E7. 

 

Após uma leitura atenta da tirinha de Fernando Gonsales, 
escreva um parágrafo claro e coerente em que você NOMEIE e 
EXPLIQUE de forma contextualizada (ou seja, referindo-se ao 
texto e usando seus trechos para justificar a classificação) pelo 
menos TRÊS figuras de linguagem diferentes presentes no texto. 
Não escreva em forma de tópicos.  
 
QUESTÃO 02. Abaixo, você tem a letra da canção Qualquer 
coisa, composta por Caetano Veloso e Perinho Albuquerque e 
lançada em 1975 num álbum que tinha o mesmo nome que a 
canção. 
  

Qualquer Coisa 
Caetano Veloso / Perinho Albuquerque 
 
Esse papo já tá qualquer coisa 
Você já tá pra lá de Marraquexe 
Mexe qualquer coisa dentro, doida 
Já qualquer coisa doida dentro mexe 
Não se avexe não 
Baião de dois 
Deixe de manha, deixe de manha, pois 
Sem essa aranha! Sem essa aranha! 
Sem essa, aranha! 
Nem a sanha arranha o carro 
Nem o sarro aranha a Espanha 
Meça: Tamanha! 
Meça: Tamanha! 
Esse papo seu já tá de manhã. 
Berro pelo aterro, pelo desterro 
Berro por seu berro, pelo seu erro 
Quero que você ganhe 
Que você me apanhe. 
Sou o seu bezerro 
Gritando mamãe. 
Esse papo meu tá qualquer coisa 
E você tá pra lá de Teerã 
 

Toda a letra da canção é baseada em uma figura de linguagem 
que PREDOMINA no texto, pois pode ser encontrada em toda a 
sua extensão. Diante disso, escreva um parágrafo claro e 
coerente em que você NOMEIE e EXPLIQUE de forma 
contextualizada (ou seja, referindo-se ao texto e usando seus 
trechos para justificar a classificação) essa figura. 
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QUESTÃO 03 
Observe a tirinha Níquel Náusea, de Fernando Gonsales, 
veiculada no jornal Folha de S. Paulo. Para facilitar sua leitura e 
compreensão, o texto foi transcrito ao lado: 
  

Fala uma coisa romântica! 
 
Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de 
paixão. 
 
Uau! Agora traduz! 
 
Aí você está querendo demais. 
 
GONSALES, Fernando. Níquel Náusea. Folha de S. Paulo, 21 out. 2004, Ilustrada, p. E7. 
 
Após uma leitura atenta da tirinha de Fernando Gonsales, 
escreva um parágrafo claro e coerente em que você NOMEIE e 
EXPLIQUE de forma contextualizada (ou seja, referindo-se ao 
texto e usando seus trechos para justificar a classificação) a 
figura de linguagem diferentes presente no texto. Não escreva 
em forma de tópicos.  
 
QUESTÃO 04 
Abaixo, você tem uma tirinha de Maurício de Sousa. Leia-a, com 
atenção. 

 

 
Tanto no 1º como no último quadrinhos, aparece uma figura de 
linguagem muito comum nos dias de hoje Diante disso, escreva 
um parágrafo claro e coerente em que você NOMEIE e 
EXPLIQUE de forma contextualizada essa figura de linguagem. 
 
QUESTÃO 05 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você DIFERENCIE 
e EXEMPLIFIQUE as figuras de linguagem metáfora e 
comparação.  


