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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Pesquise sobre as origens do termo Gótico. Ao fazer isso 
explique o caráter pejorativo dessa denominação.  
 
QUESTÃO 02 
As catedrais góticas se destacaram pela altura de suas 
estruturas. Identifique os principais elementos técnicos que 
permitiram a verticalidade de suas paredes.  
 
QUESTÃO 03 
Sabemos que a valorização da luz e o maior naturalismo das 
formas foram característica do Estilo Gótico. Identifique outras 
três características desse estilo.   
 

 
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSOR SELMO 
 
QUESTÃO 01 
A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga 
chamada feniltiocarbamida (PTC) deve-se a um gene 
dominante. Qual será a probabilidade de um casal (sensível a 
essa substância e heterozigótico) ter um filho do sexo feminino 
e sensível ao PTC? 
 
QUESTÃO 02 
Um casal sempre sonhou em ter dois filhos: uma menina e um 
menino. De acordo com a genética, qual é a probabilidade de o 
primeiro filho desse casal ser uma menina e o segundo ser um 
menino? 
 
QUESTÃO 03 
A Doença de Tay Sachs decorre do acúmulo de um tipo de 
glicolipídeo nos neurônios. O acúmulo dessa substância no 
interior celular deve-se a um defeito genético na enzima 
hexosamidase que, em determinada organela celular, deveria 
digerir o glicolipídeo como parte do processo de reciclagem de 
membrana. Esse acúmulo provoca degeneração neuronal 

crônica progressiva na criança comprometendo fortemente a 
função neuromuscular e acarretando morte ainda na infância. 
O heredograma foi montado para uma família com três 
representantes afetados. 

 
Qual o genótipo do segundo casal? 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
Leia e interprete o trecho retirado da reportagem intitulada 
“peixes luminosos” de Carlos Alberto da Cunha Filho e Luciano 
Gomes Fischer, publicada em 20 de março de 2019 na Revista 
Ciência Hoje da Criança. 
 
“Nas cavernas profundas vive a maioria dos peixes luminosos. 
Eles têm estruturas especiais pelo corpo que são capazes de 
acender. Essas estruturas podem ser na forma de órgãos ou 
glândulas luminosas ou ainda podem ser pequenos pontos 
chamados fotóforos. Muitas vezes essas estruturas são 
recobertas por lentes, formadas por escamas especiais, que 
ampliam o efeito da luz”. 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos sobre teorias 
evolucionistas, faça o que se pede. 
 
QUESTÃO 01 
Qual seria a opinião de Lamarck quanto ao exposto no texto? 
 
QUESTÃO 02 
Qual seria a opinião de Darwin quanto ao exposto no texto? 
 

 
FILOSOFIA 

 
PROFESSORA LUCIANA 

 
QUESTÃO 01 
Página 54 - Questão do final da página. 
 
QUESTÃO 02 
Diferencie As cidades-estados de Esparta em Atenas referente 
as suas organizações políticas. 
 
QUESTÃO 03 
Por que podemos afirmar que a verdadeira democracia não foi 
grega? 
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FÍSICA 
 

PROFESSOR RAUSSON 
 
QUESTÃO 01 
Na procura de cardumes, um pescador usa o sonar de seu 
barco, que emite um sinal de ultrassom. Esse sinal propaga-se 
pela água, incide em um cardume, onde sofre reflexão, 
retornando ao barco 0,30 s após a emissão. A que profundidade 
está o cardume, sabendo que a velocidade do ultrassom na 
água é igual a 1 480 m/s? 
 
QUESTÃO 02 
A função horária dos espaços de um móvel é s = 50 – 10t no SI. 
A) Determine o instante em que o móvel passa pela origem dos 

espaços. 
B) Supondo que a trajetória seja retilínea, esboce-a, mostrando 

as posições do móvel nos instantes 0 e 6 s. 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Um carregador de celular, que pode ser ligado à saída do 
acendedor de cigarros de um carro, comercializado nas ruas de 
São Paulo, traz a seguinte inscrição: 
 
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; 24W 
POTÊNCIA CONSUMIDA: 150V 
 
Essa instrução foi escrita por um fabricante com bom 
conhecimentos práticos , mas descuidado quanto ao significado 
e uso correto das unidades do SI (Sistema Internacional) 
adotado no Brasil. 
A) Reescreva a instrução, usando corretamente as unidades de 

medida do SI. 
B) Calcule a intensidade da corrente elétrica utilizada pelo 

aparelho. 
 
QUESTÃO 02 
Considere os seguintes equipamentos operando na máxima 
potência durante uma hora: uma lâmpada de 100W, o motor de 
um fusca, o motor de um caminhão, uma lâmpada de 40W, um 
ferro de passar roupa. 
A) Qual das lâmpadas consome menos energia? 
B) Que equipamento consome mais energia? 
C) Coloque os cinco equipamentos em ordem crescente de 

consumo de energia. 
 
QUESTÃO 03 
Um disjuntor é um interruptor elétrico de proteção que desliga 
o circuito, quando a corrente ultrapassa certo valor. 
A rede elétrica de 110V de uma casa é protegida por um 
disjuntor de 15A. Dispõe-se dos seguintes equipamentos: um 
aquecedor de água de 2.200W, um ferro de passar de 770W e 
lâmpadas de 100W. 
A) Quais desses equipamentos podem ser ligados na rede 

elétrica, um de cada vez, sem desligar o disjuntor? 
B) Se apenas as lâmpadas de 100W são ligadas na rede elétrica, 

qual o número máximo dessas lâmpadas que podem ser 
ligadas simultaneamente sem desligar o disjuntor de 15A? 

 
 
 

HISTÓRIA 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
QUESTÃO 01 
Sabemos que o Brasil teve uma participação bastante razoável 
na Segunda Guerra Mundial. Faça uma pesquisa sobre a 
participação do Brasil nesse conflito e em seguida destaque.    
A) As pressões externas que nos levaram a essa Guerra?  
B) As consequências econômicas e industriais desse conflito 

para o Brasil?  
 
QUESTÃO 02 
Apresente e discuta duas características definidoras do Governo 
Dutra (1946-1951).  
 

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 
Dois ou mais íons ou, então, um átomo e um íon que 
apresentam o mesmo número de elétrons denominam-se 
espécies isoeletrônicas. 
Comparando-se as espécies isoeletrônicas:  F-, Na+, Mg2+, e Al3+. 
Coloque as espécies químicas em ordem crescente de seus raios 
iônicos. 
 
QUESTÃO 02 
Um átomo do elemento químico x, usado como corante para 
vidros, possui número de massa igual a 79 e número de 
nêutrons igual a 45. Considere um elemento y, que possua 
propriedades químicas semelhantes ao elemento x. Indique em 
qual família da Tabela de Classificação Periódica o elemento y 
estará localizado. 
 
QUESTÃO 03 
(UEG) O gráfico a seguir indica a primeira variação do potencial 
de ionização, em função dos números atômicos. Analise o 
gráfico, consulte a tabela periódica e responda às questões a 
seguir:  
 

 
 

A) Considere os elementos Na, F e S. Coloque-os em ordem 
crescente de potencial de ionização.  

B) O gráfico mostra que os gases nobres apresentam altos ou 
baixos potenciais de ionização em relação aos seus números 
atômicos? Explique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR MARIANO 
 
QUESTÃO 01 
Um ácido, quanto à força, classifica-se como forte, moderado e 
fraco, conforme a escala de grau de ionização dada abaixo.  
 

 
 
Assim, comparando-se o ácido A, cujo grau de ionização é de 40%, 
com outro B, no qual, na ionização de 6.1023 moléculas, somente 
2,4 · 1023 moléculas não ionizam, podemos dizer que A é mais forte 
que B? Justifique. 
 
QUESTÃO 02 
Dar o nome ou a fórmula das seguintes bases:  
A) NaOH  
B) KOH  
C) Mg(OH)2  
D) Ca(OH)2  
E) Fe(OH)3  
F) Pb(OH)4  
G) hidróxido de bário  
H) hidróxido de zinco 
I) hidróxido de prata  
J) hidróxido de alumínio 
 

SOCIOLOGIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
QUESTÃO 01 
Página 73 - Questão no fim da página. 
 
QUESTÃO 02 
Dê um sinônimo para comércio eletrônico. 
 
QUESTÃO 03 
Conceitue consumo digital. 


