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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
QUESTÃO 01 
O Romantismo possui forte relação com o nacionalismo do séc. 
XIX. Quais seriam as razões dessa aproximação?  Identifique um 
momento ou fato histórico que possa justificar essa afinidade 
entre tais movimentos.   
 

 
Imagem retrata a Unificação da Itália. 

 
QUESTÃO 02 
A intensidade foi, sem dúvida, uma das características mais 
marcantes do romantismo. Identifique outra característica 
dessa estética que possa expressar o “Gênio romântico”.  
 
QUESTÃO 03 
Escreva um pequeno poema no qual fique explicito quatro 
valores do Romantismo do séc. XIX. 
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões 01 
e 02. 
 

 A riqueza energética do hidrogênio deve-se à sua 
capacidade de transferir facilmente elétrons para outros 
compostos, como o oxigênio, e liberar energia. Esse processo é 
descrito, de modo um tanto confuso, como “redução química”. 
Os cientistas suspeitavam havia tempos que gases reduzidos 
desempenhavam papel importante na origem da vida na Terra. 
Na década de 20, o bioquímico russo Alexander Oparin e o 
evolucionista britânico J.B.S. Haldane sugeriram, isolada e 
independentemente, que a atmosfera primitiva da Terra pode 
ter sido muito rica em gases redutores. E, nessas concentrações 
elevadas, os ingredientes químicos necessários para a vida 
podem ter-se formado espontaneamente. 

A ideia ganhou credibilidade décadas mais tarde, com o 
famoso experimento dos químicos Stanley Miller e Harold Urey, 
da University of Chicago, em 1953. Ao aquecer e descarregar 
faíscas em uma mistura de gases redutores, os cientistas 
conseguiram criar uma gama de compostos orgânicos (a maioria 
contendo carbono e hidrogênio), inclusive aminoácidos, os 
blocos de construção das proteínas, vitais para todas as formas 
de vida terrestre. Entretanto, nos anos subsequentes ao 
experimento, geólogos concluíram que a atmosfera ancestral 
não era nem de longe tão redutora como a dupla havia 

pensado. Segundo eles, as condições que formaram 
aminoácidos e outros compostos orgânicos em sua experiência 
provavelmente nunca existiram na atmosfera. (BRADLEY, 2017). 
 
Analisando-se o texto e com base nos conhecimentos sobre a 
origem da vida, responda: 
 
QUESTÃO 01 
Quais são os gases redutores citados no texto? 
 
QUESTÃO 02 
Quais são as principais fontes de energia usadas para que esses 
gases reagissem entre si? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Cite algumas atividades que surgiram junto com a agricultura. 
 
QUESTÃO 02 
O uso de fontes de energia para máquinas se alterou entre 1800 
e 1900? Explique. 
 
QUESTÃO 03 
Cite uma consequência relacionada ao uso de combustíveis 
fósseis. 
 
QUESTÃO 04 
A correia da bicicleta transmite o movimento da engrenagem 
que está conectada ao pedal para a engrenagem que está 
conectada à rosa traseira, fazendo com que a bicicleta se mova 
a cada pedalada. 
A) Por que as bicicletas usam engrenagens em vez de polias? 
B) Algumas bicicletas possuem um sistema de mudança de 

marcha que é usado para mudar o tamanho das duas 
engrenagens que são conectadas pela corrente. Para subir 
uma ladeira, o ciclista precisa pedalar com mais força. Qual 
deve ser a relação de tamanho entre as engrenagens 
conectadas pela corrente para que a força aplicada à 
engrenagem do pedal seja aumentada pela engrenagem da 
roda traseira? 

 
QUESTÃO 05 
Se não há a geração de faísca pela válvula de ignição em um 
motor a combustão interna, quais são as consequências para o 
objeto que possui esse motor? 
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GEOGRAFIA 
 

PROFESSORA RAQUEL 
 
QUESTÃO 01 
Compare a Amazônia legal com a continental (mapa da figura 
13, p.115) em um parágrafo explicativo, mencionando os 
territórios envolvidos. 
 
QUESTÃO 02 
Apresente o climograma de Manaus (p.117 do nosso livro) 
definindo a amplitude térmica da área e destacando a 
configuração anual da pluviosidade. 
 
QUESTÃO 03 
Identifique a rede fluvial da região Norte, destacando a 
importância econômica da hidrografia da área. 
 
QUESTÃO 04 
Destaque os produtos de destaque na economia, na construção 
governamental do espaço geográfico da região Norte. 
 
QUESTÃO 05 
Contraponha a degradação com a sustentabilidade no contexto 
da floresta amazônica. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

PROFESSOR ZÉ RICARDO 
MEMÓRIA 
Carlos Drummond de Andrade 
 
Amar o perdido  
deixa 
confundido 

 

este coração.  
  
Nada pode o 
olvido 

olvido: esquecimento 

contra o sem 
sentido 

 

apelo do Não.  
  
As coisas 
tangíveis 

tangíveis: tocáveis, ao alcance da mão 

tornam-se 
insensíveis 

 

à palma da 
mão. 

 

  
Mas as coisas 
findas, 

 

muito mais que 
lindas, 

 

essas ficarão.  
 
 
QUESTÃO 01 
Segundo o poema, amar o perdido, isto é, aquilo que não existe 
mais, que efeito provoca? Indique os versos que falam sobre 
esse efeito. A palavra coração foi usada em sentido próprio ou 
figurado? Por quê? 
 

QUESTÃO 02 
Segundo o poema, o que se reveste de maior importância: o 
presente, ou seja, aquilo que estamos efetivamente vivendo, ou 
o passado, aquilo que não existe mais? Indique os versos que 
justifiquem a sua resposta. 
 
QUESTÃO 03 
Antítese é uma figura que consiste em confrontar ideias opostas 
entre si. Aponte a antítese que aparece nestes versos. 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSORA LÉLIA 
 
Texto 1 – Trecho de um poema “A química da amizade” 
 
Nossa amizade é como a ligação covalente, sempre 
compartilhando alegrias, tristezas… 
Nunca surgirá um radical, porque essa ligação jamais se 
quebrará! 
Sei que em alguns momentos será necessário, ver, analisar algo 
errado e balancear a equação, buscando o equilíbrio químico 
entre a gente. 

Fonte: https://www.belasmensagens.com.br/amizade/a-quimica-da-
amizade-144.html 

 
QUESTÃO 01 
O poema compara a amizade a qual tipo de ligação? 
 
QUESTÃO 02  
Qual palavra que aparece na segunda linha do poema que 
define a diferença entre os dois tipos de ligação química 
estudados? 
QUESTÃO 03  
Como acontece a ligação química entre dois elementos ametais, 
como por exemplo o cloro e o hidrogênio? Represente por 
etapas: 
- distribuição eletrônica 
- representação na última camada 
- aproximação e formação do par compartilhado 
 
QUESTÃO 04 
Abaixo temos as fórmulas de Lewis para átomos de cinco 
elementos químicos. 

 
 
Aproveitando as fórmulas de Lewis forme representando os 
pares compartilhados as substâncias: 
A) Cl2 

B) C2H4 
C) N2 

 
QUESTÃO 05 
Escreva 3 compostos covalente do cotidiano e diga qual a forma 
como se apresentam, alguma característica como cor por 
exemplo. 
 
 
 


