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BIOLOGIA 
 

PROFESSOR SELMO 
 
QUESTÃO 01 
Tendo em vista que a miopia é considerada uma doença 
recessiva, determine a probabilidade de nascer uma criança 
míope de um casal normal, heterozigoto para miopia.  
 
QUESTÃO 02 
Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de 
genes, onde C seja dominante para olho escuro e c recessivo 
para olho claro. Um homem que possua os olhos escuros, mas 
com mãe de olhos claros, casou-se com uma mulher de olhos 
claros cujo pai possui olhos escuros. Monte o heredograma 
dessa família e determine a probabilidade de nascer uma 
menina de olhos claros. 
 
QUESTÃO 03 
Uma planta heterozigota de ervilha com vagens infladas 
produziu por autofecundação descendência constituída por dois 
tipos de indivíduos: com vagens infladas e com vagens 
achatadas.  
A) tomando, ao acaso um desses descendentes, qual a 

probabilidade de ele ser heterozigoto?  
B) tomando, ao acaso um desses descendentes, qual a 

probabilidade de ele ser homozigoto? 
 

PROFESSOR RODRIGO 
Conteúdo: Evolução (Lamarquismo e Darwinismo) 
 
Foram introduzidas em dois frascos, que continham um mesmo 
meio de cultura, quantidades idênticas de um tipo de bactéria. 
Após algum tempo de incubação, adicionou-se a apenas um dos 
frascos um antibiótico estável, de uso frequente na clínica e cuja 
concentração não se modificou durante todo o experimento. O 
gráfico abaixo representa a variação do número de bactérias 
vivas no meio de cultura, em função do tempo de crescimento 
bacteriano em cada frasco. 
 

 
 
A observação do gráfico permite concluir que, no frasco em que 
se adicionou o antibiótico, ocorreu uma grande diminuição no 
número de bactérias e em seguida um aumento do seu 
crescimento.  
A partir da análise do texto e do gráfico responda as questões 1 
e 2. 
 
QUESTÃO 01 
Qual seria a interpretação Lamarquista dos dados acima? 
 
QUESTÃO 02 
Qual seria a interpretação Darwinista dos dados acima? 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
QUESTÃO 01 
Qual o conceito de Santo Agostinho sobre o Estado? 
 
QUESTÃO 02 
Qual dos filósofos políticos acreditava que o Estado primitivo 
era o da liberdade perfeita e da igualdade? 
 
QUESTÃO 03 
Qual dos filósofos políticos acreditava que a escravidão é 
justificável? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RAUSSON 
 
QUESTÃO 01 
Caminhando por uma avenida da cidade, um rapaz percorreu 6 
quarteirões em 40 minutos. Sabendo que o comprimento de 
cada quarteirão, medido do centro de uma rua transversal ao 
centro da rua seguinte, é de 200 m, calcule a velocidade escalar 
média do rapaz em m/s. 
 
QUESTÃO 02 
Uma formiga move-se sobre uma fita métrica esticada e suas 
posições são dadas, em função do tempo, pelo gráfico abaixo: 

 

 
 
Determine: 
A) a distância percorrida pela formiga, de t0 = 0 a t = 220 s; 
B) a velocidade escalar da formiga no instante t = 190 s; 
C) a velocidade escalar média da formiga entre t0 = 0 e t = 160 s. 
 
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Determine os principais motivos que levaram ao afastamento 
de Getúlio Vargas em 1945.  
 
QUESTÃO 02 
Elabore uma pequena argumentação destacando as 
características mais marcantes do chamado Estado Novo. Ao 
fazer isso, explore a questão da industrialização a repressão 
política e o Trabalhismo de Vargas.  
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PORTUGUÊS 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
QUESTÃO 01 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você DIFERENCIE 
espaço e ambiente. 
 
QUESTÃO 02 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você ENUMERE 
as funções do ambiente dentro dos textos narrativos. 
 
QUESTÃO 03 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você DIFERENCIE 
tema, assunto e mensagem, dentro do contexto da teoria 
literária. 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR LUIZ FERNANDO (PROSA) 
 
CONTEÚDO: TABELA PERIÓDICA E PROPRIEDADES PERIÓDICAS. 
 
QUESTÃO 01 
Baseado na localização dos elementos na tabela periódica, o 
químico pode correlacionar os dados referentes aos elementos 
e predizer logicamente propriedades e reações. 
Recorra à tabela periódica e determine: 
A) O elemento que é um metal alcalino-terroso e tem maior 

raio atômico de seu grupo. 
B) O elemento que forma composto iônico com os elementos 

do grupo 1A com fórmula X2Y e tem o menor raio atômico 
de seu grupo.   
Dado: o ametal Y forma um ânion bivalente. (-2) 

 
QUESTÃO 02 
Suponha um elemento localizado no grupo 13 e no 4º período 
da Tabela Periódica. Sem consultar a Tabela Periódica, responda 
as seguintes questões: 
A) Qual é a configuração eletrônica desse elemento? 
B) Qual o número atômico do elemento em questão? 
C) Qual será o número atômico do elemento localizado no 

mesmo período e no grupo seguinte a esse elemento? 
Justifique sua resposta. 

 
QUESTÃO 03 (UFU-MG) 
No início do século XIX, com a descoberta e o isolamento de 
diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los 
racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas 
contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação 
periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação 
periódica atual, responda: 
A) Como os elementos são listados, sequencialmente, na tabela 

periódica? 
B) Em quais grupos da tabela periódica podem ser 

encontrados: um halogênio, um metal alcalino, um metal 
alcalinoterroso, um calcogênio e um gás nobre? 

C) O hidrogênio pode ser enquadrado em um destes grupos da 
tabela periódica? Justifique a sua resposta. 

 
 
 
 

PROFESSOR MARIANO 
 
QUESTÃO 01 
Equacione a dissociação iônica de: 
A) Hidróxido de ferro III 
B) Hidróxido de  bário 
C) Hidróxido de potássio  
 
QUESTÃO 02 
Escreva o nome das bases abaixo: 
A) Sr(OH)2 
B) CsOH 
C) AgOH 
D)Zn(OH)2 
 


