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FILOSOFIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Em nossas aulas, vimos que a família Médici foi muito 
importante para o Renascimento cultural italiano. Pesquise 
sobre essa família e o Renascimento. Em seguida explique o que 
foi a prática do mecenato.   
 
QUESTÃO 02 
Identifique um valor da mentalidade renascentista que esteja 
presente em nosso mundo contemporâneo. Busque 
exemplificar sua resposta.  
 
QUESTÃO 03 
A mentalidade renascentista era muito criativa e inovadora. O 
grande Leonardo da Vinci chegou a projetar objetos e máquinas 
que só viriam a existir muito tempo depois (Leonardo projetou o 
carro, a bicicleta, o cofre e muitos outros). Siga os passos desse 
gênio e projete uma máquina ou objeto que possa vir a ser útil a 
humanidade.  
Obs. Faça o projeto em forma de desenho usando apenas lápis e 
borracha sobre um papel branco.   
 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
Livro: Educar para pensar - Capítulo 04  
Páginas: 46 a 50 (1º parágrafo) 
 
QUESTÃO 01 
Exercício 1 pg. 47 
 
QUESTÃO 02 
Conceitue mito. 
 
QUESTÃO 03 
Conceitue “conhecer” segundo a filosofia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as 
seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em 
metros: 
A) distância a entre os eixos dianteiro e traseiro; 
B) altura b entre o solo e o encosto do piloto.  

 
 
Converta as medidas a e b para metros. 
 
QUESTÃO 02 
1 decâmetro (dam) equivale a quantos milímetros (mm)? 
 
QUESTÃO 03 
Determine o valor em decímetros de 0,375 dam. 
 
QUESTÃO 04 
Em um teste de aptidão em um concurso da Polícia Militar de 
um determinado estado, o candidato deve percorrer uma 
distância de 2400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual o 
valor de distância em km? 
 
QUESTÃO 05 
Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, 
representada pela figura abaixo. 
 

 
 
Se ele dá 10 voltas completas na praça, calcule a distância por 
ele percorrida no total em metros e em quilômetros. 
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LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
LIVRO: Arte indígena 
AUTORA: Hildegard Feist 
 
INSTRUÇÃO GERAL 
Um dos vários tipos de manifestação artística que aparecem 
Arte indígena é a cerâmica. Escolha uma das muitas imagens 
presentes no livro (Urna funerária ou igaçaba, Tanga ritual, 
Estatuetas, Vasos, Muiraquitã, Bonecos —figuras humanas e de 
animais) e responda as perguntas abaixo: 
 
QUESTÃO 01  
Descreva o que você vê na obra: Quais são as cores usadas? 
Quais são as formas? 
 
QUESTÃO 02  
As obras parecem apresentar textura? Como são essas texturas: 
lisas, ásperas, macias? Qual textura parece ser mais suave ao 
toque? 
 
QUESTÃO 03   
Qual é o tema da obra? 
 
QUESTÃO 04  
Para que serve a obra? 
 
QUESTÃO 05  
De que tipo de rituais a obra participa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSORA LÉLIA 
 

Esta avaliação produtiva aborda conceitos químicos que foram 
tratados na aula gravada agora de agosto.  
Conceitos: Átomo, moléculas, substância simples e composta. 
 

Figura 1 – Trabalho feito pelos alunos com massinha e canudos 
de plástico. 

 
 

QUESTÃO 01 
A figura 1 faz parte de um trabalho realizado em sala de aula 
onde foi utilizado um modelo concreto para representar uma 
substância. Considerando que cada cor representa um elemento 
químico diferente responda: 
A) Quantos elementos químicos estão representados na 

montagem? 
B) De acordo com sua resposta do item a e observando 

atentamente as cores da figura 1 a molécula da montagem é 
de uma substancia simples ou composta? 

 

QUESTÃO 02 
Escreva os conceitos de: 
A) substância simples 
B) substância composta 
 

QUESTÃO 03  
Dois tipos de fórmulas foram apresentados, a fórmula molecular 
e a fórmula estrutural. Considerando que na figura 1 os canudos 
são as ligações covalentes, responda: 
A) Qual tipo de fórmula está representado na figura 1? 
B) Qual a diferença entre os dois tipos de fórmula estudados? 
 

Figura 2  

 
 
QUESTÃO 04 
A figura 2 apresenta uma legenda e utiliza a mesma ideia de 
representar átomos e moléculas com um modelo concreto. 
Responda: 
A) Qual o tipo de formula que a figura dois apresenta? 
B) Quantas substâncias diferentes estão representadas por 

fórmulas químicas na figura 2? 
 

QUESTÃO 05 
Agora é um exercício de contagem.  
A) Qual a substância que aparece na figura 2 que apresenta 

maior número de átomos? 
B) Quantos átomos ao todo aparecem no item 1 da figura 2? 


