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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 

Observe com muita atenção a imagem Samsara de Giovani 
Caramello da Unidade 04. Página 118 do livro Araribá Plus Arte. 
Em seguida responda as atividades 01, 02 e 03 da mesma 
página.  
 

 
 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
QUESTÃO 01 
Diferencie raciocínio por dedução do raciocínio por indução. 
 

QUESTÃO 02 
Conceitue silogismo. 
 

QUESTÃO 03 
Quais são as principais regras do silogismo? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 

Um corpo, inicialmente neutro, é eletrizado com carga Q=48 μC. 
Sendo a carga elementar e = 1,6 . 10– 19 C, pergunta-se:  
 

QUESTÃO 01 
O corpo ficou com falta ou com excesso de elétrons?  
 

QUESTÃO 02 
Qual é o número de elétrons que foi dele retirado ou a ele 
fornecido?  
 

Duas cargas elétricas Q1 e Q2 atraem-se quando colocadas 
próximas uma da outra.  
 

QUESTÃO 03 
O que se pode afirmar sobre os sinais de Q1 e de Q2?  
 

QUESTÃO 04 
A Q1 é repelida por uma terceira carga Q3 positiva. Qual é o 
sinal de Q2? Explique seu raciocínio. 
 

QUESTÃO 05 
Considere três esferas metálicas X, Y e Z, de diâmetros iguais. Y 
e Z estão fixas e distantes uma da outra o suficiente para que os 
efeitos de indução eletrostática possam ser desprezados. A 
situação inicial das esferas é a seguinte: X neutra, Y carregada 
com carga + Q, e Z carregada com carga – Q. As esferas não 
trocam cargas elétricas com o ambiente. Fazendo-se a esfera X 
tocar primeiro na esfera Y e depois na esfera Z, qual a carga final 
de X? 

LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
LIVRO: 10 exploradores que mudaram o mundo 
AUTOR: Clive Grifford 
 
QUESTÃO 01  
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
um breve resumo da biografia de Marco Polo, e ESCLAREÇA as 
principais conquistas desse explorador. 
 
QUESTÃO 02  
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
um breve resumo da biografia de Cristóvão Colombo, e 
ESCLAREÇA como esse explorador foi importante para a História 
da humanidade. 
 
QUESTÃO 03  
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
um breve resumo da biografia de James Cook, e ESCLAREÇA as 
principais conquistas desse explorador. 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSORA LÉLIA 
Túmulo da química Marie Curie no Panteão de Paris. O 

túmulo é revestido por três centímetros de chumbo para 
proteger o público da radiação, pois os restos mortais da 
cientista são radioativos até hoje. 

Curie foi uma cientista franco-polonês que ganhou o 
Prêmio Nobel de física em 1903 e o Prêmio Nobel de química 
em 1911. Isso a torna a primeira mulher a ganhar um Prêmio 
Nobel, a primeira pessoa a ganhar duas vezes e a única pessoa a 
ganhar em duas ciências diferentes. 

Curie é mais famosa por sua descoberta dos elementos 
rádio e polônio e por cunhar o termo "radioatividade". O que 
ela não sabia na época era que ela estava se matando 
lentamente carregando tubos de rádio em seus bolsos. Ela 
estaria constantemente estudando em seu laboratório e em 
casa, até mesmo admirando seu brilho à noite. 
Ela morreu em 1934 devido à anemia aplástica. 

Espera-se que o corpo de Curie, junto com seus 
pertences pessoais (livros de receitas, roupas, móveis, notas de 
laboratório), fiquem radioativos por mais 1.500 anos. 

 

 
 
QUESTÃO 01 
Descreva como é o tumulo de Marie Curie. 
 
QUESTÃO 02 
Estudamos os tipos de partículas radioativas. Quais são e como 
são os materiais que as bloqueiam? 
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QUESTÃO 03 
O que é radioatividade? 
 
QUESTÃO 04 
Qual a diferença entre radioatividade e radiação? 
 
QUESTÃO 05 
Faça um esquema e represente Z e A para os elementos Polônio 
e rádio que Marie Curie descobriu. 
 
 


