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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Identifique as principais características da chamada Art. 
Nouveau.      
 

 
 
QUESTÃO 02 
Na imagem da questão anterior existe uma dicotomia entre o 
Industrial e o natural. Quais as justificativas desse fato? Em 
quais objeto esse fenômeno é simbolizado.   
 
QUESTÃO 03 
Qual relação podemos estabelecer entre a imagem da questão 
número 01. E o enriquecimento da burguesia industrial do 
princípio do século.   
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
QUESTÃO 01 
Em mamíferos saudáveis, a concentração de excreta 
nitrogenada difere na urina de herbívoros comedores de grama 
e de carnívoros estritos. 
A) Que excreta nitrogenada está presente na urina dos animais 

de cada um desses grupos? 
B) Em qual desses grupos de animais a concentração de excreta 

nitrogenada é maior? Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
A excreção é o processo pelo qual os animais eliminam 
substâncias nitrogenadas tóxicas produzidas durante o 
metabolismo celular. O quadro abaixo, indica os tipos de 
excretas observados em diferentes grupos de animais. 
 

 
Adaptado de AMABIS, J. M. e MARTHO, G. R. Biologia 
dos organismos 2. São Paulo: Moderna, 1a ed., 2001. 

 
Com relação aos dados apresentados, pede-se: 
A) Quais são as respectivas denominações dadas aos animais 

dos grupos I, II e III? 
B) Relacione os tipos de excretas com os ambientes em que os 

animais vivem. 
 Justifique sua resposta. 
 
QUESTÃO 03 
A figura mostra os componentes do néfron e os possíveis 
trajetos das substâncias que percorrem esta estrutura. 
 

 
(http://jotaetaineto.blogspot.com. Adaptado.) 

 
A) Como é denominado o processo fisiológico indicado pela 

seta de número 1?  
B) Qual o efeito do hormônio aldosterona sobre o túbulo distal 

e o ducto coletor? 
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QUESTÃO 04 
Leia a notícia a seguir. 
 
RIM ARTIFICIAL IMPLANTÁVEL PROMETE ACABAR COM DIÁLISE 
 
Pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados 
Unidos, apresentaram o modelo de um aparelho que poderá se 
tornar o primeiro rim artificial implantável. Este aparelho replica 
as funções de um rim humano em duas etapas. Na primeira, 
milhares de filtros microscópicos mimetizam o glomérulo e, na 
segunda, um conjunto de células tubulares mimetizam os 
túbulos renais.  

Disponível em: 
<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=

rim-artificial-implantavel>. Acesso em: 6 nov. 2010. [Adaptado] 
 
Considerando a hipótese de o modelo descrito ser bem-
sucedido e aceito sem rejeição pelo organismo humano, no caso 
de implante, descreva a principal função a ser desempenhada 
pelo rim artificial, em cada uma das etapas descritas. 
 
QUESTÃO 05 
Os néfrons são as unidades funcionais (microscópicas) dos rins, 
responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. 
Quais são as partes macroscópicas que formam o sistema 
excretor? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Considere, na figura ao lado, dois blocos A e B, de massas 
conhecidas, ambos em repouso. 
 

 
 
Uma força de 5,0N é aplicada no bloco A, que permanece em 
repouso. Há atrito entre o bloco A e a mesa, e entre os blocos A 
e B. 
A) O que acontece com o bloco B? 
B) Reproduza a figura, indicando as forças horizontais (sentido, 

módulo e onde estão aplicadas) que atuam sobre os blocos 
A e B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante um vôo, um avião lança uma caixa presa a um 
paraquedas. Após esse lançamento o paraquedas abre-se, e 
uma força devida à resistência do ar, passa a atuar sobre o 
conjunto – caixa e paraquedas. Considere que o módulo dessa 
força é dado por F=b.V, em que b é uma constante e V o módulo 
da velocidade do conjunto. 
Observa-se que, depois de algum tempo, o conjunto passa a cair 
com velocidade constante. 
 
QUESTÃO 02 
Com base nessas informações, explique por que, depois de 
algum tempo, o conjunto passa a cair com velocidade 
constante. 
 
QUESTÃO 03 
Considere que a massa do conjunto é 50kg e a sua velocidade 
final é 10m/s. Calcule a constante de proporcionalidade b. 
Considere g=10m/s2. 
 
QUESTÃO 04 
Abandona-se, de uma altura muito grande, um objeto de massa 
m, que então cai verticalmente. O atrito com o ar não é 
desprezível; sobre o objeto atua uma força resistiva 
proporcional ao quadrado da velocidade: Fr= – K.V2 
A) Faça um diagrama das forças atuando sobre o objeto 

durante a queda. 
B) Depois de um longo tempo o objeto atinge velocidade 

constante. Calcule o valor dessa velocidade. 
Dados: m=4,0kg; K=2,5kg/m; g=10m/s2 
 
QUESTÃO 05 
A figura representa uma demonstração simples que costuma ser 
usada para ilustrar a Primeira Lei de Newton. 

 
O copo, sobre uma mesa, está com a boca tampada pelo 
cartão C e, sobre este está a moeda m. A massa da moeda é 
0,010kg e o coeficiente de atrito estático entre a moeda e o 

cartão é 0,15. O experimentador puxa o cartão com a força , 
horizontal, e a moeda escorrega do cartão e cai dentro do copo. 
A) Represente todas as forças que atuam sobre a 

moeda m quando ela está escorregando sobre o cartão 

puxado pela força . Nomeie cada uma das forças 
representadas. 

B) Costuma-se explicar o que ocorre com a afirmação de que, 
devido à inércia, a moeda escorrega e cai dentro do copo. 

Isso é sempre verdade ou é necessário que o módulo de 
tenha uma intensidade mínima para que a moeda 
escorregue sobre o cartão? Se for necessária essa força 
mínima, qual é, nesse caso, o seu valor? (Despreze a massa 
do cartão, o atrito entre o cartão e o copo e admita 
g=10m/s2). 
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FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
QUESTÃO 01 
Página 48 - Questão no fim da página 
 
QUESTÃO 02 
Segundo os estudos filosóficos, defina ética. 
 
QUESTÃO 03 
Diferencie ética normativa de ética descritiva. 
 

GEOGRAFIA 
 

PROFESSORA RAQUEL 
 
QUESTÃO 01 
Relacione a expansão marítimo-comercial europeia dos séculos 
XV e XVI com o tema das dispersões humanas pelo planeta. 
 
QUESTÃO 02 
Compare os conceitos de migrações voluntárias e migrações 
forçadas, conforme texto da página 52.   
 
 
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
QUESTÃO 01 
Relacione os seguintes fatos: Noite das garrafadas e abdicação 
de D. Pedro I.     
 
QUESTÃO 02 
Construa um pequeno texto destacando as condições 
econômicas do Brasil no decorrer do Primeiro Reinado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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QUÍMICA 
 

PROFESSOR LUIZ FERNANDO (PROSA) 
 
QUESTÃO 01 
Misturam-se, a 20°C, 0,50 g de uma substância A e 100 mL de água. 
Sabendo-se que a solubilidade de A em água, a 20°C, é igual a 3,0 g 
de A por litro de água, pergunta-se: a mistura obtida será 
homogênea? Por quê? 
 
QUESTÃO 02 
A 80°C, 70 g de um sal são dissolvidos em 100 g de água. 
Abaixando-se a temperatura dessa solução até 10°C, qual será a 
massa de sal que precipita? Dado: Coeficiente de Solubilidade do 
sal, a 10°C = 30 g/100 g H2O. 
 
QUESTÃO 03 
A solubilidade do ácido bórico (H3BO3), a 20°C, é de 5g em 100g de 
água. Adicionando-se 200g de H3BO3 em 1,00 kg (1000g) de água, a 
20°C, quantos gramas de ácido restam na fase sólida? 
 

PROFESSOR MARCELO 
 
QUESTÃO 01 
Defina Energia de Ionização. 
 
QUESTÃO 02 
 Defina Afinidade Eletrônica. 
 


