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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Essa pintura do holandês Vincent van Gogh (Doze girassóis 
numa jarra) explora os elementos básicos da composição. 
Determine o tipo da obra e o principal elemento plástico 
explorado pelo artista.    
 

 
 
QUESTÃO 02 
O pontilhismo representou um desenrolar do movimento 
impressionista, guardando relações e proximidades com o 
Positivismo do final do séc. XIX. Explique essa relação e 
apresente duas outras características desse estilo.  
 

 
 
QUESTÃO 03 
Construa um pequeno texto destacando a importância de 
Vincent van Gogh    para as artes do séc. XX. Ao fazer isso não 
deixe de caracterizar a personalidade do artista e o caráter 
comercial de suas obras no passado e no presente.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
QUESTÃO 01 
O esquema abaixo representa o coração de um mamífero. 
 

 
 
Indique, com os números correspondentes, 
A) as câmaras do coração em que o sangue apresenta maior 

concentração de gás carbônico; 
B) as câmaras do coração às quais chega sangue trazido por 

vasos; 
C) o vaso que sai do coração com sangue venoso; 
D) a câmara da qual o sangue arterial sai do coração. 
 
QUESTÃO 02 
(...) a Fifa decidiu ratificar a proibição de jogos internacionais 
em estádios localizados em altitudes acima de 2 750 metros. 
Para a Fifa, partidas internacionais acima desta altitude serão 
disputadas apenas após um período mínimo de adaptação de 
uma semana para os atletas. No caso de um jogo a mais de 3 
mil metros do nível do mar, este período de aclimatação sobe 
para pelo menos duas semanas.  

(www.globoesporte.globo.com. Acessado em 15.03.2008.) 
 
Fifa suspende a proibição de partidas em altas altitudes, 
atendendo à pressão dos países sul-americanos (…) O presidente 
da entidade anunciou que a suspensão da proibição é 
temporária. 

(www.esporte.uol.com.br/futebol. Acessado em 25.05.2008.) 
 
Com base nos conhecimentos sobre circulação e respiração 
humanas, justifique a posição anterior da Fifa que permitiria 
que jogos de futebol fossem realizados em locais de elevada 
altitude apenas após um período de adaptação dos atletas. 
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QUESTÃO 03 
1. A eritropoetina (Epo) é um hormônio sintetizado 
principalmente pelos rins, com função de estimular a produção 
de hemácias e de hemoglobina. A administração endovenosa de 
Epo é uma das formas conhecidas de doping em competições 
esportivas em que há exigência de elevado aporte de oxigênio 
aos tecidos. 
 
Observe a figura abaixo: 
 

 
Fonte: adaptado de Biological Sciences – Santa Barbara City College on 

line. Disponível em: 
<http://www.biosbcc.net/doohan/sample/htm/Blood%20cells.htm> 

Acesso em: 3 set. 2012 
  
Com base nessa figura e em seus conhecimentos sobre o tema, 
A) CITE o nome do órgão que é alvo primário da eritropoetina. 

JUSTIFIQUE sua resposta. 
B) EXPLIQUE como o aporte elevado de O2 aos tecidos pode 

melhorar o desempenho físico. 
 
2. Na figura abaixo estão representadas hemácias de mamíferos 
e de outros vertebrados. 
 

 
 
Com base nessa figura e em seus conhecimentos sobre o tema, 
JUSTIFIQUE a seguinte afirmativa: 
Hemácias de mamíferos possuem maior capacidade de 
transporte de O2 quando comparadas às hemácias de outros 
vertebrados. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 
A amônia é produzida pelos organismos vivos, especialmente 
durante o catabolismo dos aminoácidos. Por ser muito tóxica, 
alguns vertebrados a incorporam, antes da excreção, como 
ácido úrico ou como ureia. 
 
Cite um vertebrado que excreta diretamente amônia e 
identifique o principal órgão excretor dessa substância. 
 
Aponte, também, uma vantagem de adaptação ambiental 
relativa às aves e outra relativa aos répteis, por excretarem 
ácido úrico, substância pouco solúvel em água. 
 
QUESTÃO 05 
O catabolismo de proteínas e ácidos nucleicos gera grupos 
aminos que, quando acumulados no organismo, são tóxicos e 
precisam ser excretados na forma de ácido úrico, amônia ou 
ureia. 
A) Ordene ácido úrico, amônia e ureia do mais para o menos 

tóxico, considerando os animais em geral. 
B) Dentre os três compostos, qual é o mais abundante na 

excreção de um peixe ósseo de água doce e qual é o mais 
abundante na urina do ser humano? 

 
FILOSOFIA 

 
PROFESSORA LUCIANA 

 
QUESTÃO 01 
Por que liberdade e responsabilidade estão sempre juntas? 
 
QUESTÃO 02 
Conceitue responsabilidade moral. 
 
QUESTÃO 03 
Cite e explique a estrutura das “três peneiras” de Sócrates. 
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FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Dois ímãs estão dispostos em cima de uma mesa de madeira, 
conforme a figura ilustrada. 

 

1F


 é a força que o ímã II exerce sobre o ímã I , enquanto que 

este exerce uma força 2F


‚ sobre o ímã II. Considerando que F1 
e F2 representam os módulos dessas duas forças, qual conceito 
 Físico é representado na situação descrita? 
 
Verifique se o trem está se deslocando em relação à terra 
acelerando ou freiando, justificando sua resposta. 
 
QUESTÃO 02 
João e Maria empurram juntos, na direção horizontal e mesmo 
sentido, uma caixa de massa m=100 kg. A força exercida por 
Maria na caixa é de 35 N. A aceleração imprimida à caixa é de            
1 m/s2. Desprezando o atrito entre o fundo da caixa e o chão, 
pode-se dizer que a força exercida por João na caixa, em 
Newtons, é? (obs.: para facilitar desenhe um  esquema da 
situação). 
 
QUESTÃO 03 
Uma única força agindo sobre uma massa de 2,0 kg fornece a 
esta uma aceleração de 3,0 m/s2. Determine a aceleração, 

 
em m/s2, produzida pela mesma força agindo sobre uma massa 
de 1 kg . 
 
QUESTÃO 04 
Em 13 de Janeiro de 1920 o jornal The New York Times publicou 
um editorial atacando o cientista Robert Goddard por propor 
que os foguetes poderiam ser usados em viagens espaciais. O 
editorial dizia: 
“É de se estranhar  que o prof. Goddard, apesar de sua 
reputação científica internacional, não conheça a relação entre 
as forças de ação e reação e a necessidade de ter alguma coisa 
melhor que o vácuo contra a qual o foguete possa reagir. É claro 
que falta a ele o conhecimento dado diariamente no colégio” 
Comente o editorial acima, indicando quem tem razão e por 
quê, baseando sua resposta em algum princípio físico 
fundamental. 
 
QUESTÃO 05 
A afirmação seguinte está errada. Localize o erro justificando. 
" Se um cavalo puxa uma carroça, a carroça deve puxar o cavalo 
com uma força de mesma intensidade, mas de sentido 
contrário. Nestas condições o sistema descrito não pode entrar 
em movimento, pois as forças mencionadas se neutralizam." 
 
 
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
A Constituição de 1824 corresponde a um elemento de atrito 
entre a figura imperial, encarnada por D Pedro I, e boa parte de 
seus súditos. Quais eram as características desse texto 
constitucional? De que maneira as oligarquias de Pernambuco 
reagiram a essa Carta?    
 
QUESTÃO 02 
Explique o que pretendia a chamada Confederação do Equador 
de 1824. Determine as motivações a as consequências de tal 
movimento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA 8º ANO 
 

 

 

ESPANHOL 
 

PROFESSOR MARTÍN 
 
NIÑOS SABIOS 
     Los domingos se reúnen los campesinos en la cantina para 
tomar algo y conversar con sus amigos. Se divierten mucho de 
esta manera. A veces discuten asuntos serios, pero por lo 
general, prefieren contar experiencias cómicas para reírse. 
     ― Mi hija menor, Alicia ― dice Sebas án a sus compañeros, 
― es una chica que comprende bien la aritmética y la lógica. 
Ayer, por ejemplo, su hermana mayor, Flora, le preguntó 
cuántos años tiene y ella dijo: “Cinco años”. “¿Y el año pasado?” 
“Cuatro años”. “Como cuatro y cinco hacen nueve, tú tienes 
nueve años” dijo Flora. 
    ― No es fácil engañar a Alicia. Inmediatamente ella preguntó 
a su hermana mayor: “¿Cuántas piernas tienes tú, Flora?” 
“Naturalmente tengo dos piernas como todo el mundo”. “¿Y el 
año pasado?” “Dos, también”. “Pues bien” dijo Alicia, “como 
dos y dos hacen cuatro, tú tienes cuatro piernas y eres un 
burro”. 
    Ahora es Fernando el que insiste en que su hijo Felipe es aún 
más inteligente. 
    ― Claro es que va a llegar a ser un gran científico. Hace una 
semana atrapó un saltamontes. Puso el insecto sobre la mesa y 
cuando gritó “¡Salta!” el animalito saltó. 
Entonces le arrancó al animalito las piernas. Le puso otra vez 
sobre la mesa y de nuevo gritó: “¡Salta!” Pero esta vez el 
saltamontes no saltó. “Esto prueba” me dijo Felipe, “que si le 
arrancamos las piernas, el saltamontes se pone sordo”. 
     ―Amigos ― dice el viejo Álvarez, es verdad que sus hijos son 
sumamente inteligentes. Pero, a mi juicio, mi nieta, Adelita, 
criatura de doce semanas, es la nena más inteligente del 
mundo. Ya lee el periódico, y escucha la radio. Pasa todo el 
tiempo pensando en los problemas del mundo -la guerra, la 
contaminación del aire, el costo de la vida y los impuestos que 
van aumentándose. 
― Amigo Álvarez ― dijeron los otros, ― creemos lo que nos 
cuentas porque eres un hombre muy honrado, pero dinos, 
¿cómo sabes lo que piensa la nena si no habla todavía? 
 ― No es necesario hablar con ella para saber que ella piensa en 
los problemas internacionales y domésticos. Si ella no está 
pensando en estos asuntos tan tristes, ¿por qué está llorando 
todo el tiempo? 

 FONTE: 
http://maestrosymaestras.blogcindario.com/ficheros/lecturas/ninos_s

abios.pdf 
QUESTÃO 01 
¿Por qué cree Felipe que es sordo el saltamontes? 
 
QUESTÃO 02 
¿Acreditó Alicia en la respuesta dada por su hermana referente 
a su edad? ¿Qué respuesta ha dado que demuestra su creencia 
o no?  
 
QUESTÃO 03 
Según Álvarez, ¿por qué está llorando su nieta? 
 
 
 
 
 
 

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 
 

PROFESSOR LUIZ FERNANDO (PROSA) 
 
QUESTÃO 01 
As aparelhagens A e B são utilizadas em procedimentos de 
separação de misturas. 

 
Considere as seguintes misturas: 
I. água e açúcar, a 25oC formando uma única fase; 
II. água e sal de cozinha à 25oC, formando um sistema 

heterogêneo; 
III. gasolina e água, líquidos imiscíveis a 25ºC. 
 
Indique qual(is) mistura(s) pode(m) ser separada(s) pelas 
aparelhagens acima e forneça os nomes dos processos de 
separação utilizados. 
 
QUESTÃO 02 
Certas misturas podem ser separadas, usando-se uma 
destilação simples, realizável numa montagem, como a 
apresentada nesta figura: 
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Suponha que a mistura é constituída de água e cloreto de 
sódio dissolvido nela. Ao final da destilação simples dessa 
mistura o que será obtido no erlenmeyer? 
 
QUESTÃO 03 
Ao lado, estão esquematizados os processos de separação 
dos constituintes da mistura de água, areia e sal de cozinha. 
Com base neste esquema, indique corretamente os nomes 
dos processos de separação I e II. 

 

 
 

 
PROFESSOR MARCELO MOTA 

 
QUESTÃO 01 
Defina Energia de Ionização e diferencie de Eletropositividade. 
 
QUESTÃO 02 
Defina Afinidade Eletrônica e diferencie de Eletronegatividade. 
 


