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ARTE 
 

PROFESSOR MÁRCIO 
 
Observe atentamente a pintura Bonaparte atravessando os 
Alpes de Jacques –Louis David (Página 126. Descobrindo a 
história da Arte). Em seguida responda as seguintes questões:   
 
QUESTÃO 01 
Pesquise sobre essa imagem e caracterize o contexto histórico 
que tal cena procura ilustrar.  
 
QUESTÃO 02 
Quais características iconográficas corroboram para o aspecto 
propagandístico da obra?  
 
QUESTÃO 03 
De que maneira o personagem histórico Napoleão é pintado por 
David? Qual o estilo dessa obra?  
 
 

BIOLOGIA 
 

PROFESSORA KELLY 

QUESTÃO 01 
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 02 
A cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, 
da ação de dois pares de genes Bb e Ww. O gene B determina 
pêlos pretos e o seu alelo b determina pêlos marrons. O gene 
dominante W "inibe" a manifestação da cor, fazendo com que o 
pêlo fique branco, enquanto que o alelo recessivo w permite a 
manifestação da cor. Qual a proporação fenotípica esperada do 
cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois pares 
de genes? 
 

QUESTÃO 03 
Em uma dada espécie de abóbora, a interação de dois pares de 
genes condiciona a variação fenotípica dos frutos. Frutos na 
forma discoide são resultantes da presença de dois genes 
dominantes. A forma esférica deve-se à presença de apenas um 
dos dois genes dominantes. Já a forma alongada é determinada 
pela interação dos dois genes recessivos. De acordo com as 
informações, do cruzamento entre uma abóbora esférica duplo 
homozigota com uma abóbora alongada qual a proporção 
fenotípica dos descendentes da linhagem F1? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR RODRIGO 
 

Q.01 - Foram introduzidas em dois frascos, que contêm 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 freqüente 
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. 
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A observação do gráfico permite concluir que, no frasco em que 
se adicionou o antibiótico, ocorreu uma grande diminuição no 
número de bactérias. Utilizando a teoria da seleção natural, 
explique o fato de essa população ter voltado a crescer, após a 
diminuição observada. 
Q.02 - O Pezosiren portelli foi um mamífero quadrúpede 
terrestre, ancestral das espécies de peixe-boi atuais, que viveu 
há 50 milhões de anos. Há 23 milhões de anos, havia na 
Amazônia um braço de mar, o Lago Pebas, habitado por peixes-
boi de água salgada. Há 8 milhões de anos, este braço de mar 
fechou-se e confinou os animais em um ambiente de água doce. 
Ao longo da evolução, estes animais originaram o atual peixe-
boi-da-amazônia. 
 

 
(http://revistaepoca.globo.com. Adaptado.) 

 
A) Comparando-se os esqueletos do P. portelli e do peixe-boi-

da-amazônia, há semelhança na organização anatômica dos 
membros anteriores. Como são classificados estes órgãos 
quanto à origem embrionária? Por que esta comparação 
evidencia a divergência evolutiva entre o P. portelli e as 
espécies de peixe-boi atuais? 

B) Justifique como o fechamento do braço de mar e o novo 
ambiente de água doce levaram à formação da espécie de 
peixe-boi na bacia do Rio Amazonas. 
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FILOSOFIA 
 

PROFESSORA LUCIANA 
 
QUESTÃO 01 
Qual o significado da palavra arte para a filosofia? 
 
QUESTÃO 02 
Qual o significado da palavra estética para a filosofia? 
 
QUESTÃO 03 
Qual a ligação entre política, estética e ética? 
 

FÍSICA 
 

PROFESSOR RÔMULO 
 
QUESTÃO 01 
Na figura abaixo temos a representação de uma espira circular 
de raio R e percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 
i. Represente o vetor campo de indução magnética no centro da 
espira. Além disso, qual polo magnético esse vetor está 
representando? 

 
 

QUESTÃO 02 
A figura a seguir representa dois fios muito longos, paralelos e 
perpendiculares ao plano da página. Os fios são percorridos por 
correntes iguais e no mesmo sentido, saindo do plano da 
página. Represente o vetor campo magnético no ponto P, 
indicado na figura. 

 
 
QUESTÃO 03 
Dois fios retilíneos, percorridos por uma corrente i, de mesma 
intensidade e sentido em ambos os fios, são dispostos 
paralelamente entre si. Represente essa situação e nela 
determine a força magnética trocada entre os fios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSOR RAUSSON 
 
QUESTÃO 01 
No arranjo experimental esquematizado na figura, o fio e a polia 
são ideais, despreza-se o atrito entre o bloco A e o plano 
inclinado e adota-se g = 10 m/s2. Não levando em conta a 
influência do ar, calcule: 

 
Massa de A: 6,0 kg 
Massa de B: 4,0 kg 
 
A) o módulo da aceleração dos blocos; 
B) a intensidade da força de tração no fio; 
 
QUESTÃO 02 
Os blocos representados na figura abaixo possuem, 
respectivamente, massas m1 = 2,0 kg e m2 = 4,0 kg; a mola AB 
possui massa desprezível e constante elástica K = 50 N/m. Não 
há atrito entre os dois blocos nem entre o bloco maior e o plano 
horizontal. 

 
 
Aplicando ao conjunto a força F constante e horizontal, verifica-
se que a mola experimenta uma deformação de 20 cm. Qual a 
aceleração do conjunto e a intensidade da força F? 
 

LITERATURA 
 

PROFESSOR JOSÉ RICARDO 
 
LIVRO: Jovem Guarda e Tropicália 
AUTOR: Carla gullo, Rita Gullo e Camilo Vannuchi 
 
QUESTÃO 01 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você APRESENTE 
os principais artistas envolvidos na Jovem Guarda, falando da 
participação de cada um para a consolidação desse movimento. 
 
QUESTÃO 02 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você ESCLAREÇA 
que artistas internacionais influenciaram a Jovem Guarda e 
como se caracteriza esse movimento dentro da música 
brasileira? 
 
QUESTÃO 03 
Escreva um parágrafo claro e coerente em que você ESCLAREÇA 
qual foi o legado deixado pelo movimento da Jovem Guarda 
para a música no Brasil. 
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QUÍMICA 
 

PROFESSOR LUIZ FERNANDO 
 
QUESTÃO 01 
O quadro, a seguir, apresenta informações acerca da 
distribuição eletrônica da camada de valência de cinco 
elementos químicos. 
 

    Elemento químico                 Nível                      Subnível
Símbolo         Nome                                      s                     p
   Li                 lítio                       2                           ---     ---   ---
                                                     3              


 





---   ---
---

---     ---   ---  
 
A) Complete esse quadro. 
B) Cite três combinações desses elementos que resultem em 

ligações metálicas. 
C) Cite três combinações desses elementos que resultem em 

ligações iônicas. 
 
QUESTÃO 02 
Considerando as substâncias sólidas abaixo, responda: 
K(s)     I2(s)          KI(s) 
 
A) Quais são as partículas constituintes destes sólidos e qual é 

o tipo de ligação ou interação existente entre elas? 
B) Dentre estas substâncias, qual(is) conduz(em) corrente 

elétrica? Explique. 
 
QUESTÃO 03 
Cite três propriedades referentes aos metais. Dê cinco exemplos 
de metais. 
 

PROFESSOR MARIANO 
QUESTÃO 01 
Efetue as reações dos óxidos abaixo  
A) SO3 + Ba(OH)2 
B) Na2O + HCl 
C) K2O2 + HCl  
 
QUESTÃO 02 
Determine o número de oxidação do cloro nos compostos 
abaixo 
A) NaCl 
B) Ca(ClO)2 
C) HClO4 
 
 


