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FILOSOFIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
Observe a imagem Moças peneirando trigo (1853-1854) de 
Gustav Courbet   Página 129 do seu livro (descobrindo a história 
da Arte). Em seguida responda as questões 1 e 2.   
 
QUESTÃO 01 
Reflita e destaque a temática principal dessa obra. Feito isso, 
caracterize a condição social dos personagens que compõem a 
imagem. 
 
QUESTÃO 02 
Em qual tipo de linguagem artística você enquadraria essa cena? 
Justifique sua resposta.   
 
QUESTÃO 03 
Pesquise sobre a Vida de Gustave Courbet. Após a pesquisa, 
destaque duas características da personalidade desse artista e 
três características de sua arte.  
 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
Livro: Educar para pensar - Capítulo 04  
Páginas: 49 a 55 
 
QUESTÃO 01 
Conceitue argumento. 
 
QUESTÃO 02 
Para que serve a argumentação? 
 
QUESTÃO 03 
O que é analogia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Quais as particulares elementares que constituem um átomo e 
onde as mesmas se localizam? 
 
QUESTÃO 021 
Quando um átomo manifesta propriedades elétricas? 
 
QUESTÃO 03 
Qual a parte mais pesada de um átomo e por que? 
 
QUESTÃO 04 
Por que um átomo neutro não manifesta propriedade elétricas? 
 
QUESTÃO 05 
Atritando-se um bastão de vidro com lã e um bastão de 
borracha, também com lã, verifica-se que os dois bastões se 
atraem. Qual o sinal da carga adquirida pela borracha? Em que 
sentido houve a transferência de elétrons durante o atrito entre 
a borracha e a lã? 
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LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
LIVRO: Ou isto ou aquilo 
AUTOR: Cecília Meireles 
 
 
QUESTÃO 01  
Leia o poema Uma flor quebrada (pág. 46) e retire do texto uma 
metáfora e uma comparação. Justifique suas escolhas, definindo 
essas figuras de linguagem e comparando-as. 
 
QUESTÃO 02  
Leia o poema Os carneirinhos (pág. 16) e responda: por que 
podemos afirmar que este texto é um texto literário? Que 
elementos podem ser usador para dar a ele tal classificação? 
 
QUESTÃO 03  
Leia o poema Canção de Dulce (pág. 26) e responda: que figuras 
de linguagem estão presentes no texto? Justifique sua resposta. 
 

 
QUÍMICA 

 
PROFESSORA LÉLIA 

 
As cinco questões a seguir abordam as aulas práticas e os 
conceitos teóricos que as envolvem. 
 
QUESTÃO 01 
Sobre a aula prática do sulfato de cobre com a palha de aço 
responda: 
A) A que se deve a cor azul da solução? 
B) Qual a explicação dada para a coloração azul desbotar? 
 
QUESTÃO 02 
Ainda na aula prática do sulfato de cobre foram evidenciados 
dois conceitos. Oxidação e redução. Escreva qual o significado 
desses conceitos. 
 
QUESTÃO 03 
“a oxidação e a redução são processos complementares”.  
 
Explique essa frase com base em algum efeito das duas aulas 
práticas envolvendo NOX. 
 
QUESTÃO 04 
A aula prática do permanganato apresentou dois resultados 
possíveis dependendo da adição ou não do vinagre. Explique 
que resultados são esses, se quiser pode desenhar.  
 
QUESTÃO 05 
No texto explicativo para a aula pratica do permanganato 
aparecem muitas fórmulas e equações químicas. Retire do 
texto: 
A) 3 íons e diga quais são os nox. 
B) uma fórmula que contenha o manganês e calcule o nox das 

espécies. 
 
 
 


