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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 

Observe com muita atenção as imagens abaixo e reflita sobre as 
características iconográficas e iconológicas de cada uma. Feito 
isso, responda as questões 1, 2 e 3.  
 

 
 

 
 
 
QUESTÃO 01 
Qual seria a temática dessas imagens? Quem é o ator principal 
do “jogo cênico”?  
 
QUESTÃO 02 
Uma das obras é renascentista. Identifique-a ressaltando os 
elementos que a caracterizam.   
 
QUESTÃO 03 
As obras apresentam uma clara diferença de abordagem. Quais 
são essas diferenças?  
 
 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
QUESTÃO 01 
Cite um filósofo importante para a primeira fase do 
conhecimento da filosofia. 
 
QUESTÃO 02 
Cite um filósofo importante para a segunda fase do 
conhecimento da filosofia. 
 
QUESTÃO 03 
Quais são os dois enfoques sobre a relação entre sujeito e 
objeto? 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 

QUESTÃO 01 
Um estudante mandou o seguinte e-mail a um colega: “No 
último fim de semana fui com minha família à praia. Depois de 
2hrs de viagem, tínhamos viajado 110Km e paramos durante 20 
MIN para descansar e fazer compras em um shopping. Meu pai 
comprou 2KG de queijo colonial e minha mãe 5ltrs de suco 
concentrado. Depois de viajarmos mais 2h, com uma velocidade 
média de 80KM/H, chegamos ao destino.” Quais foram os erros 
referentes à grafia de unidades nesse e-mail? 
 

QUESTÃO 02 
Estime as medidas de largura e comprimento das folhas de seu 
caderno. Utilize uma régua para verificar as medidas corretas 
em cm e converta-as para m. 
 

QUESTÃO 03 
Para muita gente, as unidades em problemas de Física 
representam um mero detalhe sem importância. No entanto, o 
descuido ou a confusão com unidades pode ter consequências 
catastróficas, como aconteceu recentemente com a NASA. A 
agência espacial americana admitiu que a provável causa da 
perda de uma sonda enviada a Marte estaria relacionada com 
um problema de conversão de unidades. Foi fornecido ao 
sistema de navegação da sonda o raio de sua órbita em 
METROS, quando, na verdade, este valor deveria estar em PÉS. 
O raio de uma órbita circular segura para a sonda seria 
r=210000 m, mas o sistema de navegação interpretou esse dado 
como sendo em pés. Como o raio da órbita ficou menor, a 
sonda desintegrou-se devido ao calor gerado pelo atrito com a 
atmosfera marciana. Calcule, para essa órbita fatídica, o raio em 
metros. Considere 1pé = 0,30m. 
 

QUESTÃO 04 
Determine a medida do das folhas de seu caderno em cm2 e 
converta essa medida para o SI, ou seja, para m2. 
 

QUESTÃO 05 
Uma artéria entupida possui área da secção transversal de 0,1 
cm2. Em uma situação hipotética, o médico tenta decidir o 
calibre do instrumento que utilizará para efetuar o 
procedimento. Considerando que, por um problema de saúde 
do paciente, a artéria não suporte ter sua área 
consideravelmente alterada, determine a área da artéria em m2. 
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GEOGRAFIA 
 

PROFESSORA RAQUEL 
 
Percursos 19 e 20 do livro 
 
QUESTÃO 01 
Identifique as 4 principais formas de relevo estudadas por nós. 
 
QUESTÃO 02 
Determine características principais de cada forma de relevo 
estudada. 
 
QUESTÃO 03 
Defina a importância do ecoturismo e da criação de Unidades 
de Conservação. 
 
QUESTÃO 04 
Apresente as principais unidades do relevo brasileiro, 
quantificando-as. 
 
QUESTÃO 05 
Reconheça a importância do estudo do relevo. 
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
LIVRO: Arte indígena 
AUTORA: Hildegard Feist 
 
INSTRUÇÃO GERAL 
Um dos vários tipos de manifestação artística que aparecem 
Arte indígena são os Instrumentos musicais de Sopro (flauta, 
apito e buzina) e de Percussão (chocalho, tambor, bastão de 
ritmo e zunidor). Escolha uma das muitas imagens presentes no 
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 
 

Figura 1 - Ilustração sobre três situações envolvendo densidade 

 
 
QUESTÃO 01 
Em qual das três situações mostrada na figura 1 o cubo tem 
densidade maior do que a do líquido? Explique sua resposta 
 
QUESTÃO 02 
A professora realizou uma experiencia no vídeo explorando a 
densidade dos líquidos. Descreva de forma sucinta como foi a 
experiencia. 
 
QUESTÃO 03  
Além do aspecto qualitativo a densidade pode ser avaliada 
matematicamente. Como é, do ponto de vista matemático, que 
se faz para calcular a densidade? 
 
QUESTÃO 04  
A tensão superficial é uma propriedade muito explorada em 
vídeos. Qual a função do detergente em relação à tensão 
superficial? 
 
QUESTÃO 05 
Faça uma crítica para a afirmação: “Toda água potável é pura!” 
Dicas:  
Diga se a frase está correta 
Escreva a diferença entre água potável e água pura (se houver 
diferença) 
Escreva o significado de água potável na explicação. 
 
 
 


