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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
QUESTÃO 01 
Temos abaixo uma Madona é uma Pietá, explique qual delas 
seria a Madona. Em seguida, pesquise sobre o que é uma Pietá 
e elabore um pequeno texto caracterizando essa forma de 
retratação bíblica.   
 

 
 

QUESTÃO 02 
Na arquitetura românica as catedrais e basílicas apresentam um 
formato bastante peculiar. Observe a imagem abaixo e em 
seguida identifique esse formato. Feito isso, elabore um 
pequeno texto expondo a importância desse símbolo na Idade 
Média.  
 

 
 
 
QUESTÃO 03 
Na imagem da questão anterior é possível identificar a famosa 
Torre Pendente de Pisa (1173). Faça uma pesquisa sobre essa 
torre na internet e identifique os seus principais arquitetos e o 
estilo arquitetônico da mesma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSORA ELEONORA 
 
QUESTÃO 01 
Conforme observamos abaixo, a água do rio é transparente e 
não tem cheiro. Ela pode conter micróbios? Sim ou não? 
Justifique sua resposta. 
 

 
 
QUESTÃO 02 
Cite duas fontes poluidoras da água e explique como cada uma 
delas prejudica a qualidade da água. 
 
QUESTÃO 03 
Explique porque as estações de tratamento de água não fervem 
a água para matar os microrganismos. Qual é o mecanismo que 
elas utilizam? 
 
QUESTÃO 04 
Em uma das etapas do tratamento de água se acrescenta o 
Sulfato de alumínio, este composto tem um importante papel 
no processo, sem ele seria praticamente impossível retirar as 
impurezas presentes na água sem tratamento. A imagem a 
seguir ilustra o composto agindo sobre a água, ela também 
serve para representar duas etapas do tratamento convencional 
usado nas ETA’s. Defina as etapas representadas pelos números 
2 e 3, respectivamente. 

 
QUESTÃO 05 
Explique de que forma podemos diferenciar uma água 
contaminada de uma água poluída. 
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FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
QUESTÃO 01 
Página 47 – Exercício 01 
 
QUESTÃO 02 
O que é mito? 
 
QUESTÃO 02 
Qual o conceito de conhecer para a filosofia? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
A ORIGEM DA LUA 

Não se sabe ao certo como a lua se originou, mas existem 
inúmeras teorias que relatam seu aparecimento em órbita. A 
teoria mais aceita hoje diz que a lua se formou através de uma 
colisão entre o planeta Terra e um corpo do tamanho de Marte, 
há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. 

Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu 
na última fase do processo de formação da Terra, quando parte 
do seu núcleo se perdeu. Uma nuvem de poeira se formou 
sobre a Terra em razão da colisão. 

A parte perdida do núcleo sofreu um processo de 
condensação e se aproximou do plano da eclíptica, que fez com 
que este núcleo condensado entrasse em órbita. Sua 
temperatura após a condensação explica a ausência de 
compostos voláteis nas rochas lunares. 
 
Após ler o texto sobre a origem da nossa lua, responda às 
questões a seguir: 
 
QUESTÃO 01 
Cite outras teorias da provável origem da nossa lua. 
 
QUESTÃO 02 
Aponte problemas que impossibilitam que as teorias propostas 
na questão 1 sejam verdadeiras para a origem da nossa lua. 
 
QUESTÃO 03 
Apresente algumas evidências que sustentam a teoria mais 
aceita para a formação da nossa lua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparentemente a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho, pelo 
menos é o que parece quando comparamos os dois lá no céu, 
mas isso porque a Lua está muito mais próxima da Terra. 
 
Sabemos que o diâmetro aproximado da Terra é 12.756 km e o 
da Lua é de 3.476 km. Usamos estes dados para fazer a figura a 
baixo.  
 

 
 

QUESTÃO 04 
Quantas vezes, aproximadamente, o diâmetro da Terra é maior 
do que o da Lua? 
 
QUESTÃO 05 
A distância entre as superfícies da Terra e da Lua é de 
aproximadamente 384.000 km. Quantas Terras caberiam 
enfileiradas, lado a lado, entre ambas? 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSORA RAQUEL 
 
QUESTÃO 01 
Diferencie CLIMA de TEMPO atmosférico em um parágrafo 
explicativo. 
 
QUESTÃO 02 
Explique a circulação geral da atmosfera usando apenas a 
imagem da página 87 como referência informativa, 
considerando os paralelos: trópicos de capricórnio e câncer e os 
círculos polares: ártico e antártico. 
 
QUESTÃO 03 
Identifique as massas de ar que influenciam o clima do Brasil, 
apresentando suas influências. 
 
QUESTÃO 04 
Liste as intervenções humanas que interferem na dinâmica 
climática. 
 
QUESTÃO 05 
Descreva o fenômeno das ‘ilhas de calor’. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
EXPLICAÇÃO DE POESIA SEM NINGUÉM PEDIR  
Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica,  
Mas atravessa a noite, a madrugada, o dia  
Atravessou minha vida,  
Virou só sentimento  
Poesia reunida. São Paulo: Siciliano,1991.p.48.  
 
QUESTÃO 01 
A expressão trem de ferro é conceituada, no primeiro verso, 
como “coisa mecânica”. No caso, ela está sendo empregada 
com o seu sentido comum ou com um sentido figurado? 
Justifique! 
 
QUESTÃO 02 
Compare estas frases: O trem de ferro atravessou a rua, 
enquanto os carros esperavam. (O trem de ferro) “atravessa a 
noite, a madrugada, o dia” (O trem de ferro) “atravessou minha 
vida, virou só sentimento”  
A) Em qual delas o verbo atravessar foi empregado com seu 

sentido denotativo, comum, encontrado no dicionário, que é 
“transpor, passar para o outro lado”? 

B) Em qual delas esse verbo ganha um sentido conotativo, 
figurado, completamente diferente do seu sentido comum? 
Por quê? 

C) Qual é esse sentido conotativo?  
 
QUESTÃO 03 
No segundo verso, a palavra mas introduz uma ideia de 
oposição em relação a outra ideia anteriormente expressa. 
Quais são as ideias que estão em oposição?  
 
QUESTÃO 04 
O poema inicialmente parece querer conceituar o que seja um 
trem de ferro. No entanto, pelo título se nota a intenção de 
conceituar a própria poesia. Dos dois sentidos que trem de ferro 
apresenta no poema, qual deles se aproxima do conceito de 
poesia para a autora? O denotativo ou o conotativo? Justifique! 
 
QUESTÃO 05 
Levante hipóteses de interpretação: qual deve ser, então, o 
conceito de poesia para a autora? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSORA LÉLIA 
 
Figura 1 – Copo d’água 
 

 
 
QUESTÃO 01 
Qual o motivo apontado na figura 1 para se tomar água? 
 
QUESTÃO 02 
Voltando a unidade 3 - tema 3, porque a água é considerada 
solvente universal? 
 
QUESTÃO 03 
A) Qual a definição que o livro apresenta para misturas 

homogêneas? 
B) Por que a água mineral é considerada uma solução? 
 
QUESTÃO 04 
Quais os dois tipos de vaporização que o tema 2 apresentou? 
Escreva a diferença entre eles. 
 
QUESTÃO 05 
Todos os solutos apresentam o mesmo nível de solubilidade? 
Explique sua resposta. 
 
Obs.: na aula gravada a professora colocou uma tabela no 
penúltimo slide que vai auxiliar na resposta. No livro texto 
também tem um trecho para te auxiliar. 
 
 


