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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
Leia o texto referente a obra Dança de Henri Matisse (Página 99 
do livro ARARIBÁ PLUS ARTE). Em seguida, responda as 
atividades A B e E da mesma página.  

 

 
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSORA KELLY 
QUESTÃO 01 
Diversas são as doenças causadas por protozoários, apesar de a 
grande maioria desses seres vivos apresentar vida livre. As 
formas de transmissão dessas patologias são as mais 
diversificadas, sendo algumas transmitidas pela picada de 
insetos, ingestão de água e alimentos contaminados e até por 
via sexual. Cite uma doença causada pelo contato com água ou 
alimento contaminado? 
 
QUESTÃO 02 
Jeca Tatu era caboclo que vivia no campo, na maior pobreza. 
Sua rotina baseava-se em ficar o dia inteiro sem fazer tarefa 
alguma. As pessoas tinham uma péssima imagem do Jeca, 
bêbado e preguiçoso. Um dia, um médico passou em frente à 
casa e espantou-se com tanta miséria. Percebendo que o 
caboclo estava amarelado e muito magro, resolveu examiná-lo. 
Jeca disse a ele que sentia muito cansaço e dores pelo corpo. 
Receitou-lhe, então, remédios e um par de botas. Meses depois 
do tratamento, Jeca já era outra pessoa. A moleza tinha 
desaparecido e ele passava o dia inteiro trabalhando. Arrumava 
a casa, plantava, pescava, carregava madeira, cuidava do gado. 
Não exagerava mais na bebida. Ninguém mais o reconhecia, 
trabalhava tanto que até preocupava as pessoas. Ele, a mulher e 
os filhos andavam agora calçados. Cite duas formas de prevenir 
a doença. 
 
QUESTÃO 03 
Crianças que frequentam um tanque de areia do condomínio 
onde residiam, apresentarem, praticamente ao mesmo tempo, 
uma parasitose conhecida popularmente como “bicho 
geográfico” ou “larva migrans”. Quais os animais podem estar 
relacionados à contaminação da areia? 
 
QUESTÃO 04 
Quando nos ferimos com objetos enferrujados ou somos 
mordidos por animais, por exemplo, devemos tomar uma vacina 
que evita o desenvolvimento de uma doença grave. Essa doença 
bacteriana causa contrações musculares e, quando não tratada 
adequadamente, pode levar à morte por parada respiratória e 
cardíaca. Qual doença transmitida pelo texto?  

QUESTÃO 05 
Um turista veio para Vitória pela primeira vez em sua vida para 
conhecer o mar. Quando chegou à praia, observou cada detalhe 
e notou, entre tantas coisas, que havia placas com o indicativo 
de proibição de cachorros na praia, de acordo com uma lei 
municipal. Ele não entendeu bem o significado daquilo, mas, 
independentemente disso, aproveitou ao máximo seus dias de 
lazer. Alguns dias após retornar para sua cidade, ele percebeu o 
surgimento de uma pequena ferida na pele de sua perna, que se 
desenvolveu na forma de linhas tortuosas. Essa ferida foi 
diagnosticada como uma doença parasitária. Com base nessas 
informações, faça o que se pede.  Indique a relação existente 
entre a proibição da lei municipal mencionada e essa parasitose. 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 

A multiplicação da imundície 
 

Aproximadamente 60.000 turistas visitam anualmente a 
montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, localizada na 
fronteira entre a região chinesa do Tibete e o Nepal. 

Tanto os turistas como os 1.300 alpinistas que tentam a 
escalada até o cume da montanha todos os anos deixam pelo 
caminho dezenas de toneladas de lixo, que inclui desde barracas de 
acampamento e colchonetes até embalagens plásticas e garrafas 
de oxigênio. 

Para subir o Everest, cada alpinista precisa levar mais de 100 
quilogramas de bagagens – entre roupas, comida e equipamentos. 
 A escalada exige cinco paradas e várias viagens entre elas 
para levar toda a carga. A primeira parada é feita em 
acampamento-base, localizado a cerca de 5.200 metros de altitude. 
Até essa escalada o lixo é recolhido periodicamente pelo governo 
dos dois países. Depois desse ponto, a sujeira deve ser 
transportada pelos alpinistas. Para financiar a limpeza do monte 
Everest, tanto a China quanto o Nepal cobram de cada grupo de 
alpinistas uma taxa de lixo reembolsável de 500 a 4.000 dólares. 
Isto quer dizer que se os funcionários dos governos que fiscalizam 
as expedições constatarem que o lixo foi trazido de volta, o 
dinheiro é devolvido. Porém, nenhuma dessas medidas consegue 
evitar o acúmulo de imundície no Everest. 

Adap. Rev. Veja. São Paulo: Abril, 09 jul. 2008, p. 116-117. 
 
QUESTÃO 01 
Sabendo-se que o Monte Everest tem a altitude de 8.850 
metros, por quantos metros um alpinista que pretende chegar 
ao topo do monte terá que carregar sozinho a sua bagagem? 
 

QUESTÃO 02 
A quantos quilômetros corresponde essa distância? 
 

QUESTÃO 03 
Do lado da China são 40.000 turistas anualmente e a quantidade 
de lixo acumulado em 2007 no lado chinês foi de 120 toneladas. 
A quantos quilogramas corresponde 120 toneladas? 
 

QUESTÃO 04 
Qual é a quantidade média de lixo recolhido, por pessoa, no ano 
de 2007 no lado da China? 
 

QUESTÃO 05 
Para fazer um vestido, Carolina comprará 2 metros de tecido. O 
preço do tecido é R$12,30 o metro. Ela leva na bolsa R$50,00. 
Qual será seu troco após a compra? 
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LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
LIVRO: Os cientistas e seus expeimentos de arromba 
AUTOR: Dr. Mike Goldsmith 
 
QUESTÃO 01 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
as principais contribuições de Aristóteles para a ciência de uma 
maneira geral. 
 
QUESTÃO 02 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
as principais contribuições de Galileu Galilei para a Física de seu 
tempo. 
 
QUESTÃO 03 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
as principais contribuições de Isaac Newton para a Física de seu 
tempo. 
 
QUESTÃO 04 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
as principais contribuições de Michael Fadaday para a Física de 
seu tempo. 
 
QUESTÃO 05 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
as principais contribuições de Gregor Mendel para a Biologia de 
seu tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSORA LÉLIA 
 
Texto: O Gás de Botijão. 

Procurem comprar gás de preferência sempre em Empresas 
conhecidas e idôneas; verifiquem sempre seu lacre de Segurança, e 
sigam sempre e, rigidamente às instruções de instalação. 
O Gás de Botijão será basicamente composto de uma mistura 
gasosa de Butano e Propano, na composição 
porcentual definida pelo fabricante. 

Para na nossa imagem abaixo seguem algumas 
recomendações úteis para seu funcionamento segundo as normas 
da nossa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para no 
Dispositivo. 

Se perceberem um vazamento de gás, chamem 
imediatamente a Empresa de Distribuição para sanar este 
problema. 
Gases foram inseridos sobre elevada Pressão, pode haver risco de 
explosão. 

Sempre averiguar se o registro do botijão está fechado, 
geralmente na posição vertical. 

 
Após leitura do texto responda: 
 
QUESTÃO 01 
O texto indica que o gás deve ser comprado de empresas 
conhecidas. Pesquise quais são as empresas que fornecem gás 
de botijão em Uberlândia. 
 

QUESTÃO 02 
O texto descreve a composição do gás de botijão. Em aula 
fizemos a formula estrutural destes hidrocarbonetos. Escreva 
aqui as formulas moleculares e estruturais do Propano e do 
Butano. 
 

QUESTÃO 03 
O que a sigla ABNT significa? 
 

QUESTÃO 04 
Qual a utilidade das abraçadeiras? 
 

QUESTÃO 05 
PVC também é uma sigla, pesquise o significado desta sigla. 


