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ATIVIDADES 
 
1. (UF-AC) Quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente por 
 
(A) carboidratos e ácidos nucleicos. 
(B) acetonas e ácidos graxos. 
(C) celobiose e aldeídos. 
(D) proteínas e lipídios. 
(E) RNA e DNA. 
 
2. (MOJI-SP) A membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente 
 
(A) em todas as células, procariótica ou eucariótica. 
(B) apenas nas células dos procariontes. 
(C) apenas nas células dos eucariontes. 
(D) apenas nas células vegetais. 
(E) apenas nas células animais. 
 
3. (UFF) A membrana plasmática é constituída de uma bicamada de fosfolipídios, onde estão mergulhadas moléculas de 
proteínas globulares.  
As proteínas aí encontradas 
 
(A) estão dispostas externamente, formando uma capa que delimita o volume celular e mantém a diferença de composi-
ção molecular entre os meios intra e extracelular. 
(B) localizam-se entre as duas camadas de fosfolipídios, funcionando como um citoesqueleto, que determina a morfologia 
celular. 
(C) dispõem-se na região mais interna, sendo responsáveis pela maior permeabilidade da membrana a moléculas hidro-
fóbicas. 
(D) apresentam disposição fixa, o que possibilita sua ação no transporte de íons e moléculas através da membrana. 
(E) têm movimentação livre no plano da membrana, o que permite atuarem como receptores de sinais. 
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4. (UFRGS) Observe o esquema a seguir, referente a uma célula eucarionte. 
 

 
Disponível em: https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2018/02/Clipboard01-631.jpg. Acesso em: 12 fev. 2019. 

 
O esquema apresentado refere-se a uma célula 
 
(A) animal, porque se observa a ausência de centríolos. 
(B) vegetal, porque apresenta a estrutura de número 3. 
(C) vegetal, porque apresenta a estrutura de número 2. 
(D) animal, porque apresenta a estrutura de número 1. 
(E) vegetal, porque se observa a ausência de vacúolos. 
 
5. (UFRGS) No bloco superior abaixo, são citadas duas estruturas presentes nos cloroplastos; no inferior, características 
dessas estruturas. 
 
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 
 
1 – Tilacoides. 
2 – Estroma. 
(  ) A luz absorvida pelo pigmento é transformada em energia química. 
(  ) Enzimas catalisam a fixação de 𝐶𝑂2. 
(  ) Parte do gliceraldeído 3 fosfato resulta na produção de amido. 
(  ) A oxidação de moléculas de água produz elétrons, prótons e 𝑂2. 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
 
(A) 1 – 2 – 2 – 1. 
(B) 1 – 1 – 2 – 2. 
(C) 1 – 2 – 2 – 2. 
(D) 2 – 1 – 1 – 1. 
(E) 2 – 1 – 1 – 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2018/02/Clipboard01-631.jpg
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6. (UFRGS) Observe a figura a seguir, que ilustra os diferentes modelos propostos para a replicação do DNA. 
 

 
Disponível em: https://www.infoescola.com/biologia/dna/exercicios/. Acesso 28 fev.2019. 

 
O experimento de Meselson e Stahl, realizado em 1957, comprovou que o modelo correto para a replicação do DNA é o 
 
(A) I, porque a dupla-hélice original não contribui com a nova dupla-hélice. 
(B) I, porque, na replicação dispersiva, a densidade do novo DNA é a metade da densidade do DNA original. 
(C) II, porque a dupla-hélice original é preservada, e uma nova molécula é gerada. 
(D) III, porque cada nova molécula de DNA contém uma fita nova e uma antiga completas. 
(E) III, porque, na replicação semiconservativa, uma das fitas do DNA original é degradada. 
 
7. Analise o texto a seguir: 
 
A _______ é o processo físico-químico pelo qual as plantas, algas e algumas bactérias utilizam _________ para sintetizar 
___________. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 
 
(A) quimiossíntese; energia química; açúcar. 
(B) respiração; compostos orgânicos; açúcar. 
(C) respiração; compostos orgânicos; energia química. 
(D) fotossíntese; energia luminosa; compostos orgânicos. 
(E) fotossíntese; compostos orgânicos; energia luminosa. 

Disponível em: https://www.blogdoensinodeciencias.com.br/2017/05/fotossintese-autotrofos-e-heterotrofos-exerciocios-questionario.html. Acesso 
em: 08 fev. 2019. 

 
8. Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. 
Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados 
como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. 
O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da 
 
(A) liberação de gás carbônico. 
(B) formação de ácido lático. 
(C) formação de água. 
(D) produção de ATP. 
(E) liberação de calor. 
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9. A fotossíntese é o processo autotrófico realizado pelos seres clorofilados – plantas, cianobactérias, bactérias fotossin-
tetizantes e alguns protistas – para a obtenção do seu próprio alimento.  
A equação da etapa fotoquímica da fotossíntese é 
 

(A) 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂  𝑙𝑢𝑧 𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 →           𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝑂2 +𝐻2𝑂. 
 

(B) 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 + 6𝐻2𝑂  𝑙𝑢𝑧 𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 →           6𝐶𝑂2 + 12𝐻2𝑂. 
 

(C) 𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝑂2 +𝐻2𝑂  𝑙𝑢𝑧 𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 →           𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂. 
 

(D) 6𝐶𝑂2 + 12𝐻2𝑂  𝑙𝑢𝑧 𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 →         𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 + 6𝐻2𝑂. 
 

(E) 𝐶6𝐻12𝑂6  𝑙𝑢𝑧 𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 →           2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2. 
 

Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-fotossintese.htm#questao-1. Acesso em: 08 fev. 2019. 

 
10. (Enem) A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição 
à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da 
produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser 
utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as 
leveduras, que são usadas para produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em 
grandes fermentadores. 
Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgenes 
em leveduras? 
 
(A) Lisossomo. 
(B) Mitocôndria. 
(C) Peroxissomo. 
(D) Complexo golgiense. 
(E) Retículo endoplasmático. 
 
11. (UDESC) As mitocôndrias são estruturas citoplasmáticas em formato de bastão com um tamanho de aproximada-
mente 2 𝜇𝑚. 
Analise as proposições em relação à estrutura citoplasmática e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
(  ) O número de mitocôndrias é igual para os diferentes tipos celulares. 
(  ) No interior delas ocorrem reações com moléculas orgânicas que acabam formando gás carbônico e água. 
(  ) São capazes de se autoduplicarem, pois possuem DNA próprio. 
(  ) Estão presentes também nos procariontes, como bactérias e algas verdes. 
(  ) Têm origem materna nos seres vivos com reprodução sexuada. 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 
 
(A) V – F – V – F – V. 
(B) V – V – F – F – V. 
(C) F – V – V – F – V. 
(D) F – V – V – F – F. 
(E) V – V – V – F – F. 
 
12. (PUC-SP) A propriedade de “captar vida na luz” que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia 
luminosa para a síntese de alimento.  
A organela (I), onde ocorre esse processo (II), contém um pigmento (III) capaz de captar a energia luminosa, que é poste-
riormente transformada em energia química. 
As indicações I, II e III referem-se, respectivamente, a 
 
(A) mitocôndria, fotossíntese, citocromo. 
(B) cloroplasto, fotossíntese, citocromo. 
(C) mitocôndria, respiração, citocromo. 
(D) cloroplasto, fotossíntese, clorofila. 
(E) cloroplasto, respiração, clorofila 
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ATIVIDADES 
 
1. (UFF/RJ) Uma agência bancária mantém quatro caixas em funcionamento. Num determinado dia, o atendimento aos 

clientes, entre 10 ℎ e 10 ℎ 35 𝑚𝑖𝑛, é representado em função do tempo pelo gráfico a seguir. Neste gráfico, 𝑁 é o 

número de clientes atendidos pelos quatro caixas até o instante considerado; e 𝑡 é o tempo, expresso em minutos, a 

partir das 10 ℎ. 
 

N (n  total de clientes atendidos)

60

40

20

0           10       20        30        40  t(min)

o

 
 

É correto afirmar que 

 

(A) entre 10 ℎ e 10 ℎ 15 𝑚𝑖𝑛, cada caixa atendeu, em média, 8 clientes.  

(B) entre 10 ℎ 05 𝑚𝑖𝑛 e 10 ℎ15 𝑚𝑖𝑛, um total de 4 clientes foram atendido nas quatro caixas. 

(C) entre 10 ℎ 15 𝑚𝑖𝑛 e 10 ℎ 25 𝑚𝑖𝑛, um total de 50 clientes foram atendidos nas quatro caixas. 

(D) entre 10 ℎ e 10 ℎ 10 𝑚𝑖𝑛, a taxa média de atendimento foi de 1 cliente por minuto para cada caixa. 

(E) entre 10 ℎ 15 𝑚𝑖𝑛 e 10 ℎ 35 𝑚𝑖𝑛, a taxa média de atendimento foi 4 vezes maior do que entre 10 ℎ e 10 ℎ 10 𝑚𝑖𝑛. 
 

2. (UNESP) Um jovem exercita-se numa academia andando e movimentando uma esteira rolante horizontal, sem motor. 

Um dia, de acordo com o medidor da esteira, ele andou 40 𝑚𝑖𝑛 com velocidade constante de 7,2 𝑘𝑚/ℎ. Qual a distância 

percorrida pelo jovem? Qual o deslocamento do jovem? 
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3. (UERJ) O esquema abaixo representa uma pista de corrida na qual os competidores 1, 2 e 3, em um determinado 

instante, encontravam-se alinhados, na reta X, a 100 𝑚 da linha de chegada Y. A partir dessa reta X, as velocidades de 

cada um permaneceram constantes. Quando o corredor 1 cruzou, em primeiro lugar, a linha de chegada, os corredores 

2 e 3 estavam, respectivamente, a 4 𝑚 e a 10 𝑚 dessa linha. 

 
No instante em que o corredor 2 cruzar a linha de chegada Y, o corredor 3 estará a uma distância dessa linha igual a 

 

(A) 6,00 𝑚. 

(B) 6,25 𝑚. 

(C) 6,50 𝑚. 

(D) 6,75 𝑚. 

(E) 10,0 𝑚. 

 

4. (UNIFOR) Às 9 ℎ 30 𝑚𝑖𝑛, José saiu de casa com a sua bicicleta para visitar amigos. Primeiramente, foi à casa de João, 

distante 12 𝑘𝑚, chegando às 10 ℎ. Após conversar durante 𝑚𝑒𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎, José se dirigiu à casa de Maria, mantendo ve-

locidade constante de 20 𝑘𝑚/ℎ. Chegou lá às 11 ℎ 30 𝑚𝑖𝑛.  

A velocidade escalar média, desde a sua casa até à de Maria foi de 

 

(A) 12 𝑘𝑚/ℎ. 

(B) 16 𝑘𝑚/ℎ. 

(C) 18 𝑘𝑚/ℎ. 

(D) 20 𝑘𝑚/ℎ. 

(E) 24 𝑘𝑚/ℎ. 

 

5. (UFMS) Um carro viaja à velocidade constante de 72 𝑘𝑚/ℎ por uma estrada retilínea que passa 6 𝑚 abaixo de um 

viaduto de uma rodovia igualmente retilínea. Um outro carro, à velocidade constante de 90 𝑘𝑚/ℎ, cruza o viaduto 

exatamente sobre o primeiro carro. Sabendo-se que a estrada e a rodovia se cortam ortogonalmente e estão em planos 

paralelos, 3 𝑠 após se cruzarem, os dois carros estarão a uma distância um do outro de 

 

(A) 9225 m. 

(B) 9204 m. 

(C) 9243 m. 

(D) 9286 m. 

(E) 9261 m. 
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6. (PUC) Dois motociclistas, 𝐴 e 𝐵, percorrem uma pista retilínea com velocidades constantes 𝑣𝑎  =  15 𝑚/𝑠 e 𝑣𝑏  = 10 𝑚/𝑠.  
 

 
 

No início da contagem dos tempos suas posições são 𝑆𝑎  =  20 𝑚 e 𝑆𝑏  =  300 𝑚. O tempo decorrido em que o moto-

ciclista 𝐴 ultrapassa e fica a 100 𝑚 do motociclista 𝐵 é de 

 

(A) 56 𝑠. 

(B) 86 𝑠. 

(C) 76 𝑠. 

(D) 36 𝑠. 

(E) 66 𝑠. 

 

7. (MACK) A figura mostra, em determinado instante, dois carros 𝐴 e 𝐵 em movimento retilíneo uniforme. O carro 𝐴, 

com velocidade escalar 20 𝑚/𝑠, colide com o 𝐵 no cruzamento 𝐶. 

 

 
Desprezando as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de 𝐵 é 

 

(A) 12 𝑚/𝑠. 
(B) 10 𝑚/𝑠. 
(C) 8 𝑚/𝑠. 
(D) 6 𝑚/𝑠. 
(E) 4 𝑚/𝑠. 
 

8. (FEPECS) Um trem (1) viajava em alta velocidade quando seu maquinista percebeu outro trem (2) parado a sua frente, 

nos mesmos trilhos, em um sinal fechado. Imediatamente, aplicou os freios para tentar evitar a colisão. Decorridos 2 𝑠, 

o sinal abriu e o trem (2) partiu, uniformemente acelerado. A figura a seguir representa os gráficos velocidade-tempo 

dos dois trens, sendo 𝑡 = 0 o instante em que o trem (1) começou a frear. 

 



 

8 

 
 

No instante em que o trem (1) começou a frear 𝑡 = 0, a traseira do trem (2) estava 100 𝑚 à frente da dianteira do trem 

(1). Felizmente, não houve colisão.  

A partir dos gráficos, a menor distância entre a dianteira do trem (1) e a traseira do trem (2) foi de 

 

(A) 8 𝑚. 

(B) 12 𝑚. 

(C) 15 𝑚. 

(D) 18 𝑚. 

(E) 20 𝑚. 

 

9. (UFRJ) Nas provas de atletismo de curta distância (até 200 𝑚) observa-se um aumento muito rápido da velocidade 

nos primeiros segundos da prova e depois um intervalo de tempo relativamente longo em que a velocidade do atleta 

permanece praticamente constante para em seguida diminuir lentamente. Para simplificar a discussão suponha que a 

velocidade do velocista em função do tempo seja dada pelo gráfico. 

 
Calcule as acelerações, nos dois primeiros segundos da prova e no movimento subsequente. 

 

10. Um barco motorizado, descendo um rio, vai de uma localidade 𝐴 a outra 𝐵 em 60 ℎ. O mesmo barco, com seu motor 

desenvolvendo a mesma potência, vai de 𝐵 para 𝐴, subindo o rio, em 80 ℎ. Determine: 

 

a) A razão entre as intensidades da velocidade do barco em relação às águas e da velocidade da correnteza (𝑉𝐵/𝑉𝐶). 
b) O intervalo de tempo gasto por um bote, navegando ao sabor da correnteza, para ir de 𝐴 até 𝐵. 

 

11. (FUVEST) Uma jovem viaja de uma cidade 𝐴 para uma cidade 𝐵, dirigindo um automóvel por uma estrada muito 

estreita. Em um certo trecho, em que a estrada é reta e horizontal, ela percebe que seu carro está entre dois caminhões-

tanque bidirecionais e iguais, como mostra a figura. A jovem observa que os dois caminhões, um visto através do espe-

lho retrovisor plano, e o outro, através do para-brisa, parecem aproximar-se dela com a mesma velocidade. 
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Como o automóvel e o caminhão de trás estão viajando no mesmo sentido, com velocidades de 40 𝑘𝑚/ℎ e 50 𝑘𝑚/ℎ, 

respectivamente, pode-se concluir que a velocidade do caminhão que está à frente é 

 

(A) 50 𝑘𝑚/ℎ com sentido de 𝐴 para 𝐵. 

(B) 50 𝑘𝑚/ℎ com sentido de 𝐵 para 𝐴. 

(C) 40 𝑘𝑚/ℎ com sentido de 𝐴 para 𝐵. 

(D) 30 𝑘𝑚/ℎ com sentido de 𝐵 para 𝐴. 

(E) 30 𝑘𝑚/ℎ com sentido de 𝐴 para 𝐵. 

 

12. (FGV) Frequentemente, quando estamos por passar sob um viaduto, observamos uma placa orientando o motorista 

para que comunique à polícia qualquer atitude suspeita em cima do viaduto. O alerta serve para deixar o motorista 

atento a um tipo de assalto que tem se tornado comum e que segue um procedimento bastante elaborado. Contando 

que o motorista passe em determinado trecho da estrada com velocidade constante, um assaltante, sobre o viaduto, 

aguarda a passagem do para-brisa do carro por uma referência previamente marcada na estrada. Nesse momento, 

abandona em queda livre uma pedra que cai enquanto o carro se move para debaixo do viaduto. A pedra atinge o vidro 

do carro quebrando-o e forçando o motorista a parar no acostamento mais à frente, onde outro assaltante aguarda 

para realizar o furto. 

 
Suponha que, em um desses assaltos, a pedra caia por 7,2 𝑚 antes de atingir o para-brisa de um carro. Nessas condições, 

desprezando-se a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade 10 𝑚/𝑠2, a distância d da marca de refe-

rência, relativamente à trajetória vertical que a pedra realizará em sua queda, para um trecho de estrada onde os carros 

se movem com velocidade constante de 120 𝑘𝑚/ℎ, está a 

 

(A) 22 𝑚. 

(B) 36 𝑚. 

(C) 40 𝑚. 

(D) 64 𝑚. 

(E) 80 𝑚. 
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ATIVIDADES 
 
1. (PUC-SP) Querendo verificar a Lei da Conservação das Massas (Lei de Lavoisier), um estudante realizou a experiência 
esquematizada a seguir: 

 
Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial.  
Assinale a alternativa que explica o ocorrido 
 
(A) A Lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa. 
(B) Houve excesso de um dos reagentes, o que invalida a Lei de Lavoisier. 
(C) A Lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de temperatura e pressão. 
(D) Para que se verifique a Lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência 
realizada. 
(E) De acordo com a Lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, quando estes se encontram 
na mesma fase de agregação. 
 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO /2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – QUÍMICA 
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2. (Uni-Facef-SP) Foram realizados dois experimentos cujos dados constam na tabela. 
 

 
 
Os valores de 𝑥, 𝑦 e 𝑧, em gramas, que completam, correta e respectivamente, a tabela são 
 
(A) 4,0; 1,5 e 2,0. 
(B) 16,0; 6,0 e 5,5. 
(C) 4,0; 0,75 e 1,25. 
(D) 4,0; 12,0 e 12,5. 
(E) 16,0; 0,75 e 0,25. 

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/ calculos-com-lei-proust.htm. Acesso em: 07 jan. 2018. 

 
3. (PUC-MG-adaptado) Uma substância pura é caracterizada por 
 
(A) apresentar uma única fase. 
(B) ser um sistema heterogêneo. 
(C) ter composição e propriedades físicas constantes. 
(D) ser constituída de átomos de um mesmo elemento. 
(E) ser constituída de átomos de elementos diferentes. 
 
4. (ITA) Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições de cientistas. Assinale a opção que apresenta, na 
ordem cronológica CORRETA, os nomes de cientistas que são apontados como autores de modelos atômicos. 
 
(A) Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. 
(B) Rutherford, Dalton, Bohr e Avogadro. 
(C) Avogadro, Thomson, Bohr e Rutherford. 
(D) Thomson, Millikan, Dalton e Rutherford. 
(E) Lavoisier, Proust, Gay-Lussac e Thomson. 
 
5. Assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase a seguir: 
 
“O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica ______, 
que seria equilibrado por__________, de carga elétrica _________, que ficavam girando ao redor do núcleo, numa 
região periférica denominada ___________.” 
 
(A) neutra, prótons, positiva e núcleo. 
(B) negativa, prótons, negativa, núcleo. 
(C) positiva, elétrons, positiva, eletrosfera. 
(D) positiva, elétrons, negativa, eletrosfera. 
(E) negativa, prótons, negativa, eletrosfera. 

 
Disponível em: https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.co m.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-modelos-atomicos.htm#questao-657. Acesso 

em: 08 jan. 2018. 

 
6. (PUC-RS) O átomo, na visão de Thomson, é constituído de 
 
(A) níveis e subníveis de energia. 
(B) cargas positivas e negativas. 
(C) núcleo e eletrosfera. 
(D) grandes espaços vazios. 
(E) orbitais. 
 
 

Magnésio Gás Oxigênio Óxido de Magnésio

Exemplo 1 6 g x 10 g

Exemplo 2 y 0,5 g z
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7. (CFTMG-adaptado) Trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo elemento químico possuem proprieda-
des iguais. A união desses átomos na formação de compostos ocorre em proporções numéricas fixas e a reação química 
dos mesmos envolve apenas combinação, separação e rearranjo. 
Essa descrição refere-se ao modelo atômico de 
 
 
(A) Bohr. 
(B) Dalton. 
(C) Einstein. 
(D) Thomson. 
(E) Rutherford. 

 
8. (UEA) Um aluno recebeu, na sua página de rede social, uma foto mostrando fogos de artifício. 
No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o professor a 
respeito da imagem recebida, relacionando-a com o assunto que estava sendo trabalhado, conforme mostra a foto. 

 
Legenda das cores emitidas: 

 
O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de cores de alguns 
elementos indicados na figura é o de 
 
(A) Rutherford-Bohr. 
(B) Rutherford. 
(C) Thomson. 
(D) Dalton. 
(E) Proust. 
 
9. (UFC–CE) Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinale a afirmação verdadeira. 
 
(A) Na Tabela Periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas. 
(B) Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. 
(C) Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. 
(D) Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes.  
(E) Todos os elementos representativos pertencem aos grupos B da tabela periódica.  
 
 

 

Na Ba Cu Sr Ti

amarelo verde azul vermelho branco metálico
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10. (CESMAC) A região de Mariana (MG) é reconhecida pela atividade de extração de minério de ferro. No processo, 
impurezas e substâncias químicas são destinadas a uma barragem de rejeitos, onde ficam retidas e formam uma espécie 
de lama. Em 2015, com o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, 62 milhões de 𝑚3 de dejetos foram 
despejados provocando o maior desastre ambiental do país: arrasou um ecossistema, matou 13 pessoas, deixou milha-
res sem casa e continua colocando em risco o organismo da população. A lama tóxica representa grande perigo à saúde 
das comunidades, pois contém metais pesados como arsênio, mercúrio e chumbo, além de alumínio. 

(Revista Saúde - Editora Abril, dezembro de 2015, p. 50 e 51). 

Sobre os metais citados acima, é correto afirmar que 
 
(A) o ferro, com 𝑍 =  26, é um metal de transição interno. 
(B) o arsênio é um metal alcalino terroso. 
(C) o mercúrio pertence à família dos halogênios. 
(D) o chumbo é um metaloide. 
(E) os símbolos de arsênio, mercúrio e chumbo são, respectivamente: 𝐴𝑠, 𝐻𝑔 e 𝑃𝑏. 
  
 
11. (UEL-PR) Da combinação química entre os átomos de magnésio (𝑍 =  12) e nitrogênio (𝑍 =  7) pode resultar a 
substância de fórmula 
 
(A) 𝑀𝑔3𝑁2 . 
(B) 𝑀𝑔2𝑁3. 
(C) 𝑀𝑔𝑁3. 
(D) 𝑀𝑔𝑁2. 
(E) 𝑀𝑔𝑁. 
 
12. (FATEC-SP) A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos (isto é, aos compostos caracterizados 
predominantemente por ligações iônicas entre as partículas) é 
 
(A) fundidos (isto é, no estado líquido), conduzem corrente elétrica. 
(B) dissolvem-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem. 
(C) dissolvidos em água, formam soluções ácidas. 
(D) possuem baixos pontos de fusão e ebulição. 
(E) são moles, quebradiços e cristalinos. 
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MATERIAL DO PROFESSOR 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO /2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 
 

ATIVIDADES 
 
Leia o texto e responda a atividade 1. 
 
(Enem PPL 2012) 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas. 

BUARQUE, C.; BOAL, A. “Mulheres de Atenas”. In: Meus caros amigos,1976. 
Disponível em: http://letras.terra.com.br. Acesso em 4 dez. 2011 (fragmento) 

 
1. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia antiga, caracterizada, naquela época, em razão 
de 
 
(A) sua igualdade política em relação aos homens. 
(B) seu rebaixamento de status social frente aos homens. 
(C) sua função pedagógica, exercida junto às crianças atenienses. 
(D) seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra. 
(E) sua importância na consolidação da democracia, pelo casamento. 

 
Disponível em: https://descomplica.com.br/blog/sociologia/questoes-comentadas-tipos-de-democracia/. Acesso em: 15 fev. 2019 (adap-

tada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 2. 
 
(FGV/2013) 
 

Na Assembleia, (...) que se reunia mais ou menos 40 vezes por ano, os atenienses discutiam e votavam os 
principais problemas do Estado – declaravam guerra, firmavam tratados e decidiam onde aplicar os recursos públicos. 
Do mais pobre sapateiro ao mais rico comerciante, todos tinham oportunidade de expressar a sua opinião, votar e 
exercer um cargo no governo. 

(Flavio de Campos e Renan Garcia Miranda, A escrita da história) 
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2. As mulheres atenienses 
 
(A) não podiam participar dessa Assembleia, da mesma forma como não tinham direito de exercer cargos administra-

tivos, além da restrição a herança e posse de bens. 
(B) participavam de todas as atividades públicas de Atenas, mas só tinham voz nessa Assembleia se estivessem acom-

panhadas pelo marido ou filho. 
(C) tomavam parte dessa instância política, mas suas ações se limitavam aos temas relacionados com a família e a 

formação moral e militar dos filhos. 
(D) não detinham prerrogativas nas atividades públicas, mas possuíam direito de voto nessa Assembleia quando a de-

cisão envolvia guerras externas. 
(E) ganharam o direito de voz e voto nessa Assembleia a partir das reformas de Sólon, e com Clístenes seus direitos 

foram ampliados. 
 

Disponível em: http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/12/fgv-economia-1-fase-2012.html. Acesso em: 15 fev. 2019 (adaptada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 3. 
 
(Unesp/2013) 
 

Quando sua influência [de Péricles] estava no auge, ele poderia esperar a constante aprovação de suas políti-
cas, expressa no voto popular na Assembleia, mas suas propostas eram submetidas à Assembleia semanalmente, visões 
alternativas eram apresentadas às dele, e a Assembleia sempre podia abandoná-lo, bem como suas políticas, e ocasio-
nalmente assim procedeu. A decisão era dos membros da Assembleia, não dele, ou de qualquer outro líder; o reconhe-
cimento da necessidade de liderança não era acompanhado por uma renúncia ao poder decisório. E ele sabia disso. 

(Moses I. Finley. Democracia antiga e moderna, 1988.) 

 
3. Ao caracterizar o funcionamento da democracia ateniense, no século V a.C., o texto afirma que 
 
(A) os líderes políticos detinham o poder decisório, embora ouvissem às vezes as opiniões da Assembleia. 
(B) os cidadãos evitavam apresentar suas discordâncias na Assembleia, pois poderiam assim provocar impasses políti-

cos. 
(C) os membros da Assembleia escolhiam os líderes políticos, submetendo-se a partir de então ao seu poder e às suas 

decisões. 
(D) a eleição de líderes e representantes políticos dos cidadãos na Assembleia demonstrava o caráter indireto da de-

mocracia. 
(E) a Assembleia era o espaço dos debates e das decisões, o que revelava a participação direta dos cidadãos na condu-

ção política da cidade. 
 

Disponível em: https://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/unesp/2013/primeira-fase/historia/. Acesso em: 15 fev. 2019 (adaptada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 4. 
 
(Fatec/2016) 
 

Em 2015, o noticiário internacional deu grande destaque à Grécia, país europeu que vivia uma grave crise eco-
nômica e convocou a população para decidir, via referendo, as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para 
gerir a crise. Parte da imprensa destacou o caráter democrático de tal medida e, em muitos textos, lembrou que os 
gregos foram os criadores da democracia. 
 
4. Assinale a alternativa que indica corretamente quais são as principais diferenças entre as concepções de democracia 
na Antiguidade grega e no mundo contemporâneo. 
(A) Na Antiguidade grega, política e religião eram esferas sociais separadas; nas democracias contemporâneas, a noção 

de cidadania vincula-se estreitamente às concepções religiosas. 
(B) Nas democracias contemporâneas, o direito à participação política se estende a todos os grupos sociais; na Grécia 

antiga, apenas os homens livres nascidos na pólis eram considerados cidadãos. 
(C) Na Antiguidade grega, a democracia surgiu da necessidade de administrar países cada vez maiores; nas democracias 

contemporâneas, a política ajuda a administrar unidades menores, como as cidades. 
(D) Nas democracias contemporâneas, a participação política é vinculada à renda, com o voto censitário; na Grécia 

Antiga, apenas os proprietários de terras, homens e mulheres, tinham direito à participação política. 
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(E) Na Antiguidade grega, o espaço reservado à atividade política eram os templos religiosos ou as residências das 
pessoas mais importantes; nas democracias contemporâneas, a atividade política se realiza no espaço público. 

 
Disponível em: https://www.portaldovestibulando.com/2014/10/grecia-antiga-questoes-de-vestibulares.html. Acesso em: 15 fev. 2019 

(adaptada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 5. 
 
Se, para o historiador, a Idade Média não pode ser reduzida a uma “Idade das Trevas”, para o senso comum, ela continua 
a ser lembrada dessa maneira, como um período de práticas e instituições “bárbaras”. 
 
5. Com base na afirmação acima, indique e descreva 
a. duas contribuições relevantes da Idade Média. 
 
b. duas práticas ou instituições medievais lembradas negativamente. 

 
Disponível em: http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=954. Acesso em: 15 fev. 2019 (adaptada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 6. 
 
(UNIFESP/2008) 
 
Sabe-se que o feudalismo resultou da combinação de instituições romanas com instituições bárbaras ou germânicas. 
 
6. Indique e descreva no feudalismo uma instituição de origem 
a. romana. 
 
b. germânica. 

 
Disponível em: http://mestresdahistoria.blogspot.com/2012/07/conheca-as-caracteristicas-da-alta.html. Acesso em 15 fev. 2019 (adaptada). 

 

 
Leia o texto e responda a atividade 7. 
 
(Fuvest/2005) 
 
Curiosamente, apesar das limitações impostas por uma base material e técnica rudimentar, a Europa medieval tardia 
(séculos XII a XV) vivenciou, pelo menos no plano da religião e do ensino nas universidades, uma unidade tão ou mais 
intensa do que a da atual União Europeia, alicerçada na complexa economia capitalista. 
 
7. Em face disso, indique: 
a. Como foi possível, naquela época, diante da precariedade das comunicações e da base material, ocorrer essa inte-
gração? 
 
b. As principais características das universidades medievais. 

 
Disponível em: http://www.integral.br/2011/upload/Vestibular/vestibular-0127-Segunda%20Fase%20-%20Hist%C3%B3ria%20-

%20Quest%C3%B5es%20e%20Resolu%C3%A7%C3%B5es.pdf. Acesso em: 15 fev. 2019 (adaptada). 

 
 
8. A religião islâmica foi originalmente pregada por Maomé entre os árabes da Península Arábica e hoje está presente 
em várias partes do mundo. 
a. Caracterize o islamismo, indicando quatro preceitos originalmente pregados por essa religião. 
 
b. Explique o processo da expansão árabe, na Idade Média, apresentando suas razões. 

 
Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/9957317. Acesso em: 15 fev. 2019. 
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9. (UFJF/MG). O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como funda-
mento:  
 
(A) o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos.  
(B) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá.  
(C) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte.  
(D) a concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado por povos inferiores. 
(E) o monoteísmo — influência do cristianismo e do judaísmo —, observado por Maomé entre os povos que seguiam 

estas religiões.  
 

Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-islamismo.htm. Acesso em: 15 fev. 2019. 

 
10. Qual a relação existente entre a expansão do islamismo e o feudalismo? 

 
Disponível em: http://tudosimehistoria.blogspot.com/2012/06/gabarito-1o-ano.html. Acesso em: 15 fev. 2019. 

 
Leia o texto e responda a atividade 11. 
 
(Vunesp) 
As invasões e dominação de vastas regiões pelos árabes na Península Ibérica provocaram transformações importantes 
para portugueses e espanhóis, que os diferenciaram do restante da Europa medieval. 
 
11. As influências dos árabes, na região, relacionaram-se a: 
 
(A) acordos entre cristãos e muçulmanos, para facilitar a disseminação das ideias e ciências romanas, fundamentais, 

para o crescimento comercial e das artes náuticas. 
(B) difusão das ideias que ocasionaram a criação da Companhia de Jesus, responsável pela catequese nas terras ame-

ricanas e africanas conquistadas através das grandes navegações. 
(C) acordos comerciais entre cristãos e mouros, a fim de favorecer a utilização das rotas de navegação marítima em 

torno dos continentes africano e asiático, para obter produtos e especiarias. 
(D) conflitos entre cristãos e muçulmanos, que facilitaram a centralização da monarquia da Espanha e Portugal, sem 

necessitar do apoio da burguesia para efetivar as grandes navegações oceânicas. 
(E) contribuições para a cultura científica, possibilitando ampliação de conhecimentos, principalmente na matemática 

e astronomia, que permitiram criações de técnicas marítimas para o desenvolvimento das navegações oceânicas. 
 

Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-islamismo.htm. Acesso em 15 fev. 2019 
(adaptada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 12. 
 
(FUVEST/2009) 
 

"A Idade Média europeia é inseparável da civilização islâmica já que consiste precisamente na convivência, ao 
mesmo tempo positiva e negativa, do cristianismo e do islamismo, sobre uma área comum impregnada pela cultura 
greco-romana."  

José Ortega y Gasset (1883-1955). 

 
12. O texto acima permite afirmar que, na Europa ocidental medieval, 
 
(A) cristalizou-se uma civilização marcada pela flexibilidade religiosa e tolerância cultural. 
(B) criou-se uma civilização sem dinamismo, em virtude de sua dependência de Bizâncio e do Islão. 
(C) desenvolveu-se uma civilização que se beneficiou tanto da herança greco-romana quanto da islâmica. 
(D) formou-se uma civilização complementar à islâmica, pois ambas tiveram um mesmo ponto de partida. 
(E) originou-se uma civilização menos complexa que a islâmica devido à predominância da cultura germânica. 

 
Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/questao-27/n1237649682854.html. Acesso em 15 fev. 2019 (adaptada). 
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ATIVIDADES 
 
Observe as imagens e responda as atividades 1 a 3. 
 

     

      
 

Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-jUmZQ9G-B9I/UP1locIZx5I/AAAAAAAAACg/I7slYMzEt-w/s1600/permian+final.GIF. Acesso em: 18 fev. 
2019 (adaptada). 

 
 
 

Configuração atual - CENOZÓICO 

MATERIAL DO PROFESSOR 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO/2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 
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1. Relate o que aconteceu com a configuração dos continentes da Terra. 
 

MAGALHÃES, Claudia. [et al.]. Passaporte para Geografia: caderno de atividades 8º ano. Vol. 3. São Paulo: Editora do Brasil, 2007, p. 10. 

 
 
2. O que poderia ter acontecido com a superfície da Terra se as placas não tivessem se movimentado no decorrer do 
tempo geológico? 

 
MAGALHÃES, Claudia. [et al.]. Passaporte para Geografia: caderno de atividades 8º ano. Vol. 3. São Paulo: Editora do Brasil, 2007, p. 10. 

 
 
3. Conceitue “Pangeia”. 

 
MAGALHÃES, Claudia. [et al.]. Passaporte para Geografia: caderno de atividades 8º ano. Vol. 3. São Paulo: Editora do Brasil, 2007, p. 10. 

 
Observe a imagem e responda a atividade 4. 

 
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Crosta-terrestre-corte-portugues.svg/2000px-Crosta-terrestre-corte-

portugues.svg.png. Acesso em 21 fev. 2019. 

 
4. Faça um comentário, interpretando a frase a seguir: “Para entender o modo de deslocamento dos continentes, é 
preciso entender o funcionamento do interior do nosso planeta”. 

 
MAGALHÃES, Claudia. [et al.]. Passaporte para Geografia: caderno de atividades 8º ano. Vol. 3. São Paulo: Editora do Brasil, 2007, p. 10. 

 
Leia o texto e responda as atividades 5 a 7. 
 

“Respire fundo. Ar puro! Essa é a primeira coisa que sentimos quando estamos no campo. Poluição? Fumaça? 
Só quando se queima o mato para plantar ou formar pasto, quando se faz fogueira na festa de São João ou quando sai 
uma fumacinha do motor dos tratores utilizados na lavoura. 

No campo, também conhecido como zona rural, podemos ver terrenos cobertos de vegetação nativa, colinas, 
áreas plantadas, pastos, rios com águas ainda cristalinas, muitos pássaros e outros animais da natureza. 

Um lugar assim nos convida a nadar e pescar, apanhar fruta no pé, subir em árvores, colher verdura fresquinha, 
tomar leite ‘ao pé da vaca’, andar a cavalo, pisar no barro... É bom também caminhar e observar as coisas da natureza 
bem de perto. 

Olhando tanta beleza e tanta área verde, a gente sente o quanto é importante preservar a natureza. ” 
CHU, Teddy. Do campo à mesa: o caminho dos alimentos. São Paulo: Moderna, 2003. p. 10-12. 

 
5. Por que o ar ainda não está tão poluído no campo como está nas cidades? 

 
PROJETO ARARIBÁ. Geografia. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 2007, p. 157. 

 
6. “Fumaça? Só quando se queima o mato para plantar ou formar pasto [...].” A que prática essa frase se refere? Que 
consequências ela traz para o solo? 

PROJETO ARARIBÁ. Geografia. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 2007, p. 157. 
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7. Considerando que não é possível que todas as pessoas morem no campo, o que poderia ser feito para que as cidades 
tivessem alguns dos atrativos enumerados pela autora nesse texto? 

 
PROJETO ARARIBÁ. Geografia. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 2007, p. 157. 

 
Leia o texto e as imagens e responda as atividades 8 e 9. 
 
(UNESP/2018) 
 

A organização do espaço nas cidades promove modificações na superfície e na atmosfera, afetando as condi-
ções de funcionamento dos componentes do sistema climático, conforme ilustra as imagens 1 e 2. 

 

Imagem 1                                                                     Imagem 2 

 
Disponível em: https://www.etapa.com.br/etaparesolve/etaparesolve/2018/Vunesp/2Fase_311/correcao/cienciashumanas/7.pdf. Acesso em: 19 

fev. 2019 (adaptada). 
 

8. Identifique o fenômeno representado na imagem 1 e explique a sua formação com base na análise das informações 
da imagem 2. 

 
Disponível em: https://www.etapa.com.br/etaparesolve/etaparesolve/2018/Vunesp/2Fase_311/correcao/cienciashumanas/7.pdf. Acesso em: 19 

fev. 2019 (adaptada). 

9. Indique duas estratégias para reduzir as anomalias microclimáticas associadas aos centros urbanos. 
 

Disponível em: https://www.etapa.com.br/etaparesolve/etaparesolve/2018/Vunesp/2Fase_311/correcao/cienciashumanas/7.pdf. Acesso em: 19 
fev. 2019 (adaptada). 

 
Observe a imagem e responda a atividade 10. 
 
(Ucpel)  
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10. A translação, movimento no qual a Terra gira ao redor do Sol, dá origem às estações do ano. Com relação à figura, 
podemos afirmar: 
 
(1) O solstício é um período em que as noites são iguais aos dias.  
(2) Os equinócios são demarcados pelos dias 21 de março e 23 de setembro. 
(3) Ela representa o movimento da Terra em um período de 365 dias (um ano), definindo as estações do ano.  
(4) No verão do Hemisfério Sul, é possível considerar que a incidência dos raios solares na superfície da Terra é pratica-
mente perpendicular. 
(5) O movimento de translação é aquele em que a Terra, junto com os outros planetas, gira ao redor do Sol. A translação 
define, assim, os dias e as noites, percorrendo um caminho que tem forma elíptica. 
 
Estão corretas: 
 
(A) 2, 3 e 5. 
(B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
(C) 2, 3 e 4. 
(D) 1, 2 e 3. 
(E) 2, 4 e 5. 

 
Disponível em: https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-estacoes-ano.htm. Acesso em: 21 fev. 2019. 

Leia o texto e responda a atividade 11 
 

O espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo da história das diversas sociedades humanas; 
dessa forma, representa interesses, técnicas e valores dessas mesmas sociedades, que o constroem segundo suas ne-
cessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio de desenvolvimento dos meios técnicos de cada sociedade 
e suas espacialidades. 

(SILVA, A. C. et. al. Geografia contextos e redes 01. 1º ed. São Paulo: Moderna. 2013. p.19). 

 
11.No trecho acima, observa a noção de espaço geográfico vinculada  
 
(A) ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas de seus contextos. 
(B) à utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades. 
(C) à história da humanidade, limitando esse conceito às justaposições do passado. 
(D) à ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e que nele se reproduz. 
(E) aos interesses da sociedade, em uma perspectiva totalitária e sem subjetividades. 
(F) Disponível em: https://www.nerdprofessor.com.br/exercicios-sobre-espaco-geografico-brasileiro/. Acesso em: 21 fev. 2019. 
 

12. (UFG-GO) A paisagem é um dos conceitos básicos da ciência geográfica e suas modificações ocorreram ao longo da 
História. Sobre as paisagens, avalie as afirmativas abaixo. 
 

I. durante a introdução da cultura pecuária nos Sertões, no período colonial brasileiro, a paisagem ficou inalterada. 
II. as práticas político-econômicas do Mercantilismo favoreceram a formação de novas paisagens geográficas, tanto na 

Europa quanto na América. 
III. no final da Idade Média, as Ligas Hanseáticas, o comércio e a formação dos burgos contribuíram para a elaboração 

de novas paisagens culturais na Europa.  
IV. na Idade Moderna, a prática político-social dos cercamentos dos campos ou “enclosures”, contribuiu para a modifi-

cação das paisagens rural e urbana. 
 
Estão corretas  
 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
(E) II, III e IV, apenas.  

 
Disponível em: https://liramirian10.blogspot.com/2015/11/questoes-movimentos-da-terra.html. Acesso em: 21 fev. 2019 (adaptada) 

 

https://www.nerdprofessor.com.br/exercicios-sobre-espaco-geografico-brasileiro/
https://liramirian10.blogspot.com/2015/11/questoes-movimentos-da-terra.html

