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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Identifique no Romantismo do séc. XIX um elemento que possa 
demonstrar o exílio voluntário do artista em relação ao mundo 
social.   
 
QUESTÃO 02 
Elabore uma leitura crítico\visual da obra abaixo (Caminhante 
sobre o mar de névoa, 1818. David Friedrich). Faça isso 
destacando as principais características do Romantismo 
identificáveis nessa pintura.   
 

 
 
QUESTÃO 03 
Construa uma tabela ou esquema diferenciando o Romantismo 
do Neoclassicismo. Exponha pelos menos três pontos de 
divergência entre essas duas linguagens.   
 
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSORA ELEONORA 
 
QUESTÃO 01 
Explique, porque as algas multicelulares não são incluídas no 
reino vegetal. 
 
QUESTÃO 02 
Qual é o principal pigmento encontrado nas algas? Qual é a sua 
função? 
 
QUESTÃO 03 
Cite e explique porque nas algas pode ocorrer as duas formas de 
reprodução (sexuada e assexuada). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
QUESTÃO 01 
John Needham ferveu uma quantidade de caldo de carne de 
carneiro, encerrou-o em um frasco de vidro e selou a boca do 
frasco com uma rolha de cortiça e mástique, uma argamassa 
resinosa. Como precaução adicional, ele aqueceu o frasco em 
cinzas quentes para matar qualquer coisa viva que pudesse ter 
permanecido nele após a fervura e a vedação. Ao abrir o frasco 
depois de alguns dias, Needham examinou o caldo e viu que ele 
pululava de vida e animais microscópicos das mais variadas 
dimensões.  

(Hal Hellman. Grandes debates da ciência, 1999. Adaptado.) 
 
A) Qual teoria sobre a origem da vida o experimento de 

Needham reforçou? O que essa teoria defende? 
B) Louis Pasteur, contrariando a teoria defendida por 

Needham, colocou caldo de carne em um balão de vidro 
com um longo gargalo, que em seguida foi curvado em 
forma de “S”. Esse caldo foi fervido e permaneceu estéril por 
muito tempo, mesmo com o vidro aberto. Por que não 
surgiram micro-organismos nesse caldo, mesmo com o 
frasco aberto? Por que foi importante manter o frasco 
aberto? 

 
QUESTÃO 02 
Várias teorias ao longo dos anos tentam explicar as possíveis 
origens para a vida no planeta Terra. Na figura a seguir, está 
representado um dos experimentos feitos para explicar tal 
origem. 

 
LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia série Brasil. 

São Paulo: Ática. 2005. p. 456. (Adaptado). 
 
A partir do experimento realizado a que conclusão pode-se 
chegar sobre a origem da vida? 
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FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
QUESTÃO 01 
Qual é o sinônimo do princípio da Economia? 
 
QUESTÃO 02 
Explique o conceito de “A Navalha Ockham”. 
 
QUESTÃO 03 
Quem foi Guilherme de Ockham? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
Na figura abaixo está representa uma situação onde o emprego 
de máquinas simples facilita a vida do ser humano. 

 
 
QUESTÃO 01 
Quais máquinas simples estão sendo utilizadas? 
 
QUESTÃO 02 
Quais vantagens cada máquina simples realiza na situação? 
 
QUESTÃO 03 
Na figura abaixo, despreze as forças dissipativas e calcule o valor 
da carga Q, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25N para 
mantê-la em equilíbrio. 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 04 
Uma haste de massa desprezível está em equilíbrio, sobre um 
cavalete, com corpos de pesos P e Q, suspensos em cada uma 
de suas extremidades, conforme a figura. 
 

 
 

Sabendo que a distância Y é de 1 metro, determine o tamanho 
de X. 
 
QUESTÃO 05 
Você sabe que seu corpo possui um sistema de alavancas, suas 
articulações são o ponto de apio e seus músculos e tendões 
fornecem a força aplicada. Dê exemplos de máquinas simples 
que podemos encontrar nos nossos corpos e classifique-as. 
 

ESPANHOL 
 

PROFESSOR MARTÍN 
 
Los malos vecinos 

Había una vez un hombre que salió un día de su casa para 
ir al trabajo, y justo al pasar por delante de la puerta de la casa 
de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su 
vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el 
papel, y pensó: 

- ¡Qué descarado, el tío va y tira un papel para ensuciar mi 
puerta, disimulando descaradamente! 

Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza, y por la 
noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este 
estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando 
recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que 
había perdido y que le había supuesto un problemón aquel día. 
Estaba roto en mil pedazos, y pensó que su vecino no sólo se lo 
había robado, sino que además lo había roto y tirado en la 
puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada, y se puso a 
preparar su venganza. 

Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de diez 
cerdos y cien patos, y pidió que los llevaran a la dirección de su 
vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar 
de librarse de los animales y sus malos olores. Pero éste, como 
estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se 
deshizo de los cerdos comenzó a planear su venganza. Y así, uno 
y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más 
exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta 
llegaron a llamar a una banda de música, o una sirena de 
bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una 
lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del 
ejército y finalmente, una bomba-terremoto que derrumbó las 
casas de los dos vecinos... 

Ambos acabaron en el hospital, y se pasaron una buena 
temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían 
la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a 
hablar; con el tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que 
finalmente, un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. 
Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una 
coincidencia, y de que si la primera vez hubieran hablado 
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claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su 
vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por 
casualidad, y ahora los dos tendrían su casa en pie... 

Y así fue, hablando, como aquellos dos vecinos terminaron 
siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de 
sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. 
 
QUESTÃO 01 
Qual é a ação que desencadeia o mal-entendido entre os 
vizinhos? 
 
QUESTÃO 02 
Se a mesma coisa tivesse acontecido com você, o que teria 
feito? 
 
QUESTÃO 03 
Indique brevemente qual é a moral da história: 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
QUESTÃO 01 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você 
DIFERENCIE, dentro da teoria estudada na primeira semana do 
mês de junho, as funções evasiva e lúdica da Literatura. 
 
QUESTÃO 02 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você RESPONDA 
o seguinte questionamento: como e por que a Literatura é 
importante para a construção de nossa identidade? 
 
QUESTÃO 03 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você RESPONDA 
o seguinte questionamento: como a literatura pode servir para 
tentar modificar a realidade que estamos vivendo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSORA LÉLIA 
 

 
 
QUESTÃO 01 
Faça a distribuição eletrônica para os três metais acima. E 
represente a eletrosfera deles. 
 
QUESTÃO 02 
Localize os três metais em uma hipotética tabela considerando-
a um retângulo. 
 
QUESTÃO 03 
Coloque os três metais em ordem crescente de raio atômico. 
Representando com sinal de menor usado na matemática. 
 
QUESTÃO 04 
Como é a variação da energia de ionização para esses metais? 
 
QUESTÃO 05 
Se o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o fluor, 
no mesmo período qual é o elemento mais 
eletropositivo.Compare a quantidade de eletróns na camada 
para responder. 
 
 


