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FILOSOFIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Leia as páginas 184 e 185 do seu livro (Descobrindo a história da 
Arte). Elas abordam a vida e a arte do espanhol Pablo Picasso. O 
texto, descreve a fase azul e a fase rosa do artista. Caracterize 
essas fases.  
 
QUESTÃO 02 
Caracterize a obra Guernica (1937) de Pablo Picasso. Descreva 
as motivações que levaram o artista a pintar essa tela e as 
características iconográficas dessa obra.  
 
QUESTÃO 03 
Identifique no painel Guernica três elementos que possam 
simbolizar medo\pavor e um que possa simbolizar a esperança.  
 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
Livro: Educar para pensar - Capítulo 04 
Páginas: 50 a 53 
 
QUESTÃO 01 
Como Platão faz a relação do Estado com o corpo? 
 
QUESTÃO 02 
Cite pelo menos três formas como as pessoas vem o mundo 
segundo a metafísica. 
 
QUESTÃO 03 
Como Platão e Aristóteles entendiam a arte de realizar o bem? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
O que é uma fonte de luz primária? Qual é o outro termo 
utilizado para descrevê-la? Cite um exemplo. 
 
QUESTÃO 02 
O que é uma fonte de luz secundária?  Qual é o outro termo 
utilizado para descrevê-la? Cite um exemplo. 
 
QUESTÃO 03 
Descreva com suas palavras o que é uma fonte de luz 
puntiforme.  
 
QUESTÃO 04 
Descreva com suas palavras o que é uma fonte de luz extensa. 
 
QUESTÃO 05 
O Sol pode ser considerado uma fonte de luz puntiforme ou 
extensa. Justifique. 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 

QUESTÃO 01 
Leia o texto referente a Revolta dos Malês escrito pelo 
historiador britânico Jack Goody. (Página 198) Em seguida 
responda as problematizações (questões) propostas nas letras 
A, B e D da mesma página.  
 

Observação. Recomendo a leitura das páginas 184 e 185 que 
aborda de maneira detalhada essa importante revolta. Penso 
que as informações desse texto darão mais sustentação e 
embasamento às respostas.  
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 

LIVRO: Justiça e Paz 
AUTOR: Gabriel Chalita 
 

INSTRUÇÃO GERAL 
Leia o texto Jean Valjean, nas págs. 14 e 15 do livro Justiça e 
Paz, de Gabriel Chalita. 
 

QUESTÃO 01  
Responda o exercício 1, pág. 16. 
 

QUESTÃO 02  
Responda o exercício 2, pág. 16. 
 

QUESTÃO 03  
Responda o exercício 3, pág. 16. 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR PROSINHA 
QUESTÃO 01 
Há analgésicos que apresentam como um de seus constituintes 
a aspirina, que pode ser sintetizada através da reação 
representada pela equação abaixo: 
2 C7H6O3    +    C4H6O3             2 C9H8O4    +   H2O 
ácido             anidrido               aspirina 
salicílico          acético 
 
Calcule a massa de aspirina, se misturarmos 1,38 g de ácido 
salicílico com excesso de anidrido acético. 
 
QUESTÃO 02 
A hidrazina, N2H4, e o peróxido de hidrogênio, H2O2, são 
utilizados como propelentes de foguetes. Eles reagem de 
acordo com a equação: 7H2O2 + N2H4  2HNO3 + 8H2O 
 
Calcule a massa, em gramas, de HNO3 formada quando forem 
consumidos 3,5 mols de peróxido de hidrogênio(H2O2) 
 
QUESTÃO 03 
O propano, um gás combustível reage com o oxigênio segundo a 
equação:  
C3H8   + O2  CO2(g) + H2O(g) 
 
Calcule o volume de CO2 obtido, nas CNTP, a partir da 
combustão de 0,20 mol de C3H8.  
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PROFESSOR MARCELO 
 
QUESTÃO 01 
Conceitue ligação química covalente. 
 
QUESTÃO 02 
Dê o conceito de ligação química iônica. 
 
 


