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BIOLOGIA 
 

PROFESSORA KELLY 
 
QUESTÃO 01  
A surdez humana pode ser determinada por fatores genéticos e 
ambientais. Quando é genética, resulta de uma complexa 
interação entre genes dominantes e recessivos, conforme dados 
apresentados na tabela. 
 

 
 
Um homem surdo com genótipo ddEE se casa com uma mulher 
normal com genótipo DdEe. Qual a probabilidade desse casal 
ter descendentes surdos? 
 
QUESTÃO 02 
Em ervilhas, o caule alto é determinado por um alelo A e o caule 
anão é determinado por um alelo a. As flores axiais são 
determinadas por um alelo B e as flores terminais são 
determinadas por um alelo b. Suponha que uma planta duplo-
heterozigótica (AaBb) seja autofecundada, qual será a 
probabilidade dessa autofecundação gerar uma semente que 
não seja duplo-heterozigota?  
 
QUESTÃO 03 
Uma fêmea de porquinho-da-índia, de pelo curto e preto, 
heterozigota para as duas características é cruzada com um 
macho de pelo curto (heterozigoto) e branco.  
 
Qual a probabilidade de nascerem filhotes brancos? 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 
Conteúdo: evidencias da evolução!! 
 
Q.01 - Os Morcegos, únicos Mamíferos capazes de voar, têm se 
adaptado ao espaço urbano e passado a viver em casas e 
galpões abandonados. A consequência imediata desse processo 
é o aumento do número de ataques de Morcegos hematófagos 
ao ser humano e a outros animais. Esses Morcegos podem 
transmitir a raiva quando estão contaminados pelo agente 
causador dessa doença. 
 
As asas são estruturas presentes nos Morcegos, Aves e Insetos e 
são consideradas evidências do processo evolutivo. Explique por 
quê. 
 
Q.02 - Os Fósseis são uma evidência de que nosso planeta foi 
habitado por organismos que já não existem atualmente, mas 
que apresentam semelhanças com organismos que o habitam 
hoje.  
 
Por que espécies diferentes apresentam semelhanças 
anatômicas, fisiológicas e bioquímicas?  
 
 

FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
QUESTÃO 01 
Quais são as consequências da democracia representativa? 
 
QUESTÃO 02 
Qual visão política Platão defendia? 
 
QUESTÃO 03 
Quais filósofos defendiam direitos inalienáveis?  
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
Texto para as questões 1 e 2: 
 
Uma bússola tem sua agulha magnética orientada com um polo 
(M) indicando Roraima e o outro (N) indicando o Paraná. A 
seguir, aproxima-se a agulha magnética dessa bússola bem 
perto da extremidade de um imã cujos polos são (P) e (Q), até 
que o equilíbrio estável seja atingido (ver figura). 

 

 
 
QUESTÃO 01 
Quais são os polos magnéticos M e N da agulha magnética da 
bússola? 
 
QUESTÃO 02 
Quais são os polos P e Q do imã? 
 
QUESTÃO 03 
Três barras metálicas, PQ, RS e TU, são aparentemente 
idênticas. 

 
 
Verifica-se experimentalmente que ocorrem interações 
magnéticas entre elas da seguinte forma: 

 P atrai S e repele T;  
 Q repele U e atrai S.  

 
Qual, ou quais barras são Imãs? Justifique sua resposta 
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PROFESSOR RAUSSON 
 
QUESTÃO 01 
Duas forças horizontais, perpendiculares entre si e de 
intensidades 6 N e 8 N, agem sobre um corpo de 2 kg que se 
encontra sobre uma superfície plana e horizontal. Desprezando 
os atritos, qual o módulo da aceleração adquirida por esse 
corpo 
 
QUESTÃO 02 
Um corpo em repouso de massa 1,0 t é submetido a uma 
resultante de forças, com direção constante, cuja intensidade 
varia em função do tempo (t), segundo a função F = 200 t, no 
Sistema Internacional, a partir do instante zero. Qual a 
velocidade escalar desse corpo no instante t = 10 s 

 
GEOGRAFIA 

 
PROFESSOR MIRKO 

 
Matéria: Percurso 22- Tigres Asiáticos  
 
QUESTÃO 01 
Descreva a importância econômica dos Chaebols da Coreia do 
Sul.  
 
QUESTÃO 02 
Explique a importância dos Estados Unidos no desenvolvimento 
econômico e industrial de Taiwan.  

 
LITERATURA 

 
PROFESSOR JOSÉ RICARDO 

 
LIVRO: Manual da delicadeza de A a Z 
AUTOR: Roseana Murray 
 
 
QUESTÃO 01 
Leia o poema Rosto (pág. 27) e retire do texto uma metáfora e 
uma personificação. Justifique suas escolhas, definindo essas 
figuras de linguagem e comparando-as. 
 
QUESTÃO 02  
Leia o poema Fonte (pág. 15) e responda: neste poema, há 
predomínio de denotação ou conotação? Justifique sua 
resposta. 
 
QUESTÃO 03  
Leia o poema Yin-yang (pág. 34) e responda: quais são as 
antíteses presentes no texto? Justifique suas escolhas, definindo 
essa figura de linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
 

PROFESSOR MARIANO 
 
Q.01 - Escreva o nome das bases abaixo 
1) KOH  
2) Ba(OH)2  
3) Al(OH)3 
4) NH4OH 
 
Q.02 - Efetue a reação dos óxidos básicos abaixo  
A) CaO + H2O →  
B) CaO + HBr → 
C) Na2O + H2O  
D) Na2O + H2SO4 
 

PROFESSOR PROSINHA 
 
QUESTÃO 01 
Forneça a geometria molecular correta das espécies OF2 , SF2 , 

BF3 , NF3 , CF4  e  XeO4 , todas no estado gasoso. 
 
QUESTÃO 02 
Considere as seguintes fórmulas e ângulos de ligações: 
Fórmula     H2O    NH3    CH4         BeH2 
Ângulo      105°    107°   109°28’   180º 
 
As formas geométricas dessas moléculas são, respectivamente: 
 
QUESTÃO 03 
A partir das configurações eletrônicas dos átomos constituintes 
e das Estruturas de Lewis: 
A) Determine as fórmulas dos compostos mais simples que se 

formam entre os elementos (número atômicos: H = 1; C = 6;  
P = 15): 

I- hidrogênio e carbono; 
II- hidrogênio e fósforo. 
B) Qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, 

considerando-se o número de pares de elétrons? 
 


