
 
 

COLÉGIO MÚLTIPLO ENSINO 
 

 

ATIVIDADE DE FÉRIAS 
 

 

 

1º ANO MÉDIO 

 

ORIENTAÇÕES 

1. Imprimir esse arquivo, integralmente e levá-lo respondido. 

2. Escreva sua resposta final de caneta azul ou preta. 

3. Não utilize corretivo; Evite rasuras; 

4. Realize todos os cálculos necessários, pois a questão só será validada com o mesmo; 

5. A data da entrega será no 1º dia de aula do 2º semestre (1 de agosto de 2019). Após esse dia, não 

será mais pontuada a atividade. 

6. Preencha, corretamente, o item de identificação abaixo. 

 

 

 

 

NOME:____________________________________________________________________ 

 

TURMA:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTÓRIA 

1. Sobre a arte na Idade Média é correto afirmar que: 

A - Na pintura, os temas religiosos predominaram, fruto da influência da Igreja Católica. Na 

arquitetura, prevaleceram dois estilos: românico e gótico. 

B - Busca da perfeição estética e enfoque nos temas mitológicos foram duas importantes 

características da arte medieval. 

C - A arte medieval recebeu grande influência da arte egípcia, sendo que o principal pintor medieval foi 

Leonardo da Vinci. 

D - A pintura rupestre foi a principal característica da arte na Idade Média. 

 

2. Qual das alternativas abaixo apresenta aspectos históricos da política e sociedade no período 

da Monarquia Romana? 

A - O sistema político era a democracia e a sociedade dividia-se em: nobres, comerciantes e escravos. 

B - O sistema político era a monarquia e a sociedade dividia-se em: patrícios (nobres proprietários de 

terras ) e plebeus (comerciantes, artesãos e pequenos proprietários). 

C - O sistema político era o parlamentarismo e a sociedade dividia-se em: governadores, classe média e 

camponeses. 

D - O sistema político era o presidencialismo e a sociedade dividia-se em: presidente, burguesia e 

servos. 

 

3. O que foi a política do pão-e-circo durante o Império Romano? 

A - Política promovida pelo imperador romano para arrecadar mais impostos, através da combrança de 

taxas em atividades de lazer e sobre o comércio de pão. 

B - Política dos reis romanos para aumentar o comércio de pão e outros alimentos que utilizavam o trigo 

como matéria prima. 

C - Distribuição de alimentos (principalmente pão) e diversão (principalmente luta de gladiadores) como 

forma do imperador agradar os mais pobres, diminuindo as tensões sociais e evitando revoltas e 

conflitos em Roma. 

D - Política promovida pelos senadores romanos com objetivo de proibir o circo e a venda ilegal de pães 

em Roma. 

 

INGLÊS 

4. Read the text and answer the questions 

Once upon a time there were four little rabbits. Their names were Flopsy, Mopsy, Cotton-tail and 

Peter. One morning they were allowed to play outside. Their mother reminded them not to go to Mr. 

McGregor’s garden because their father had an accident there. 

Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail were good little rabbits. They went down the lane to pick blackberries. 

But Peter was naughty. He ran straight away to Mr. McGregor’s garden. He ate some lettuces, French 

beans, and radishes. Suddenly, he met Mr. McGregor. Peter was very frightened and rushed away as 

fast as he could. He lost a pair of shoes and a jacket while he was running. Peter never stopped running 

or looked behind him till he got home. During the evening, he was sick because he was so tired. He had 

to drink some medicine while three of his brother had bread, mild and blackberries for supper. 

 

A. Who was the naughtiest rabbit?  

a. Flopsy  b. Mopsy  c. Cotton-tail  d. Peter  e. Mr. McGregor 

 

B. What did Flopsy, Mopsy and Cotton-tail eat?  

a. carrot  b. blackberries c. lettuce  d. strawberry  e. French beans 

 



FÍSICA 

5. (Ufrrj-RJ) Um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano inclinado de um ângulo de 30° com a 

horizontal, preso a uma mola, de constante elástica k = 100 N/m, como mostra a figura. O atrito entre o 

bloco e o plano pode ser desprezado. 

 
 

Qual a deformação da mola nessa situação ? 

a) 15 cm 

b) 20 cm 

c) 25 cm 

d) 30 cm 

e) 35 cm 

 

6. Considere um elevador cujo piso suporta uma força de compressão de intensidade máxima igual a 4,0 · 

103 N. Esse elevador vai subir em movimento acelerado, transportando n caixas de massa 50 kg cada 

uma. Sabendo que a  aceleração do elevador tem módulo igual a 2,0 m/s2 e que | g | = 10 m/s2, calcule o 

máximo valor de n. 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

e) 8 

 

7. (Ufla-MG) Um caminhão-guincho em movimento retilíneo numa 

pista horizontal tem aceleração constante de intensidade a. Ele 

transporta uma carga de massa M sustentada por uma corda 

leve presa em sua traseira. Nessas condições, o pêndulo, 

constituído pela carga e a corda, permanece deslocado em um 

ângulo θ em relação à vertical, conforme representa a figura. 

Sendo g a intensidade da aceleração da gravidade, sen θ = 0,6 

cos θ = 0,8, aponte a alternativa que traz o valor correto de a: 

a) 0,75 g 

b) 1,33 g 

c) 0,50 g 

d) 0,86 g 

e) 0,35 g 

 

LITERATURA 

8. Há mais dois tipos de cantigas do Trovadorismo, além das líricas. São devidamente 

denominadas de: 

 

a) satíricas: de escárnio e de maldizer; 

b) satíricas: de amor e de amigo; 

c) feudais e cortesãs; 

d) cantigas de Dom Dinis, o rei trovador; 

e) cantigas para Inês de Castro. 



9. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente: 

a) Compôs peças de caráter sacro e satírico. 

b) Introduziu a lírica trovadoresca em Portugal. 

c) Escreveu a novela trovadoresca Amadis de Gaula. 

d) Só escreveu peças em português. 

e) Representa o melhor do teatro clássico português. 

 

GEOGRAFIA 

10. Questão O bloco diagrama representa o processo de formação de um fenômeno natural de 

grande magnitude, decorrente da movimentação de placas tectônicas. 

 

  

Assinale a alternativa sobre o local e as condições de movimentação das placas tectônicas e o 

consequente fenômeno natural. 

(A) No fundo do oceano, com terremoto em profundidade, sem deslocamento do solo e propagação de 

ondas gigantes; tsunami. 

(B) Em superfície, sem deslocamento do solo oceânico e propagação de ondas gigantes; maremoto. 

(C) No fundo do oceano, com deslocamento do solo sem propagação de ondas; terremoto. 

(D) No fundo do oceano, com terremoto em profundidade, deslocamento do solo e propagação de ondas 

gigantes; tsunami. 

 

11. Questão: (FATEC) A teoria da “tectônica de placas”, hoje mais do que comprovada 

empiricamente, explica fenômenos como vulcões, terremotos e tsunamis. Segundo essa teoria, as 

placas tectônicas 

(A) atritam entre si nas extremidades da Terra, derretendo as calotas polares. 

(B) movem-se porque flutuam debaixo dos solos dos oceanos, causando abalos no continente. 

(C) deslizam sobre o magma do interior da Terra e chocam-se em alguns pontos da crosta. 

(D) movimentam-se em conjunto, desenvolvendo abalos sísmicos coordenados e previsíveis. 

 

ESPANHOL 

El talón de Aquiles 

 El punto débil. 

 << El talón de Aquiles de este equipo es, sin duda, la defensa. Han encajado veinte goles en cinco 

partidos >>. 

 Aquiles, uno de los protagonistas de la Ilíada, de Homero, es uno de los héroes griegos más 

prototípicos. Cuenta la leyenda que, al nacer, su madre le sumergió en la laguna Estigia para que las 

aguas lo convirtieran en un inmortal. Al sumergirlo, lo sujetó por un talón, que quedó como único punto 

vulnerable de su anatomía. Durante la guerra de Troya, Aquiles mata a Héctor, que a su vez había 

matado a su amigo Patroclo, y arrastra su cadáver alrededor de las murallas de Troya, pero Paris, 

hermano de Héctor, dispara una flecha que, guiada por el dios Apolo, se clava en el talón de Aquiles y lo 

mata. 

(Diccionario Espasa: dichos y frases hechas)  

 



12. En el fragmento... su madre le sumergió en la laguna Estigia para que las aguas lo convirtieran en un 

inmortal. Las partículas subrayadas se refieren a: 

a) Aquiles. b) Héctor. c) Talón. d) Homero. e) Patroclo.  

 

13. Señala la única correcta: 

a) Aquiles mató al hermano de Paris. 

b) Aquiles mató a Troya. 

c) Aquiles siguió instrucciones de Apolo para morir. 

d) Aquiles mató a su amigo Patroclo. 

e) Todas son verdaderas. 

 

MATEMÁTICA 

14. Determine o domínio da função f(x) = √ 3𝑥 − 5. 

 

 

15. Dado f(x) = 2x + 1 e g(x) = x + 2 ,encontre g (f(x)): 

 

 

16. Seja a função f(x) = – 3x + 4 definida f: R → R determine: f – 1(2) 

 

 

17. Classifique as funções representadas graficamente em injetora, sobrejetora ou bijetora 

 

 
  

18. O gráfico abaixo mostra o registro das temperantes máximo e mínimas em uma cidade, nos 

primeiros 12 dias do mês de setembro de 2013.         

 
 

 

 



FILOSOFIA 

19. Estética é a parte da Filosofia que procura investigar os fundamentos da arte e do belo; os 

diferentes tipos de arte; as relações da arte com a sociedade. Considerando a arte como a prática de 

criar formas perceptíveis expressivas do sentimento humano, seu valor essencial é: 

 

 
a) A ênfase no fator utilidade, aplicação; 

b) O produto de condicionamentos históricos ou ideológicos; 

c) A ênfase no fator beleza; 

d) A percepção social pelo público; 

e) A capacidade de transmitir os sentimentos mais autênticos da natureza humana, não necessáriamente 

sua utilidade prática. 

 

SOCIOLOGIA 

19. Quanto ao conceito de indústria cultural, é correto afirmar que:  

I – A indústria cultural produz bens culturais como mercadorias.  

II – O objetivo da indústria cultural é estimular a capacidade crítica dos indivíduos.  

III – A indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica.  

IV – A indústria cultural ocupa o espaço de lazer do trabalhador sem lhe dar tempo para pensar sobre 

as condições de exploração em que vive.  

Assinale a alternativa correta:  

a) II, III e IV estão corretas.  

b) I, II e III estão corretas.  

c) I, III e IV estão corretas.  

d) I, II e IV estão corretas.  

e) II e III estão corretas. 

 

BIOLOGIA 

20. Na figura a seguir, estão ilustradas células de um organismo em diferentes fases da divisão celular. 

As células 1, 2 e 3 estão, respectivamente, em: 

a) anáfase meiótica I, anáfase meiótica II e metáfase meiótica II. 

b) anáfase mitótica, anáfase meiótica e metáfase meiótica. 

c) metáfase I meiótica, anáfase I meiótica e metáfase meiótica. 

d) anáfase mitótica, anáfase meiótica e metáfase mitótica. 

e) metáfase meiótica II, metáfase meiótica I e anáfase mitótica. 

 

21. A fase do ciclo celular ilustrada na figura a seguir é: 

 

a) anáfase.  b) metáfase.  c) telófase. 

d) prófase.  e) citocinese.  

 

 



22. O período que precede a mitose é denominado de intérfase. Nessa fase ocorre a duplicação do 

DNA, evento que garante a transmissão das informações existentes na célula original para cada uma das 

células-filhas. A duplicação do DNA origina a formação de pares de 

a) cromátides-irmãs presas uma à outra pelo centrômero. 

b) cromossomos homólogos ligados pelos quiasmas. 

c) nucléolos portadores de genes alelos. 

d) cromossomos duplos, cada um com uma cromátide. 

e) cromatinas diploides dispersas no nucléolo. 

 

PORTUGUÊS 

ABELHAS CONTRA ARMAS DE GUERRA 

Enxames de abelhas treinadas são a esperança mais recente para combater uma praga que infesta 

dezenas de países, as minas terrestres. Tais armas estão entre as perversas invenções do homem. 

Custam poucos dólares, mas para removê-las são necessários milhares de dólares e, muitas vezes, o 

custo de vidas humanas. Há milhares de mutilados, muitos deles crianças, em dezenas de países. Num 

artigo na revista científica “Optics Express”, o americano Joseph Shaw e seus colegas contam como 

treinaram abelhas para encontrar minas com 97,5% de acurácia. Eles desenvolveram um sistema a laser 

que marca e identifica as abelhas rapidamente. As abelhas, na verdade, aprendem a reconhecer o cheiro 

de uma substância presente nas minas e que é inserida numa mistura doce com a qual são alimentadas. 

Segundo Shaw, o olfato dos insetos é melhor que o de cães e o risco de acidentes é reduzido a quase 

zero. 

Revista O Globo. Rio de Janeiro, n. 55, ago. 2005, adaptado, p. 50. 

 

23. No texto, afirma-se que 

(A) muitas crianças ficam mutiladas em função de minas terrestres. 

(B) muitos países gastam milhões de dólares fabricando minas terrestres. 

(C) o emprego de laser para desarmar minas terrestres é barato. 

(D) o cheiro das abelhas propicia o desarmamento de minas terrestres. 

 

24. O texto deixa subentendido que 

(A) a utilização de abelhas é um processo rápido e eficaz. . 

(B) minas terrestres são uma esperança de combate às abelha 

(C) jornalistas americanos treinaram abelhas para a pesquisa. 

(D) cães reduzem o risco de acidentes com abelhas. 

 

25. A única opção que apresenta informações do texto dispostas na ordem “fato / conseqüente 

opinião sobre ele” é 

(A) treinamento de abelhas / esperança no combate às minas terrestres 

(B) perversidade dos homens / mau-trato às abelhas. 

(C) mutilação de crianças / cura com sistema a laser. 

(D) acurácia no olfato das abelhas / substituição de abelhas pelos cães 

 

26. Leia as seguintes afirmações sobre o texto: 

I. O autor utiliza aspas para destacar um conceito ou expressão de caráter científico, cujo significado 

possa ser inacessível a um leitor comum. 

II. A referência a uma revista científica de prestígio internacional confere credibilidade ao texto, 

reforçando a veracidade das informações divulgadas. 

Sobre as afirmações acima, é pertinente dizer que 

(A) ambas são incorretas.  (C) apenas II é correta. 

(B) apenas I é correta.  (D) ambas são corretas. 



27. Vimos que na língua portuguesa há vários processos para formar novas palavras. Dessa forma, 

relacione as colunas considerando o processo de formação das palavras sublinhadas nas frases 

abaixo. 

1. Derivação prefixal e sufixal 

2. Derivação parassintética 

3. Derivação regressiva 

4. Composição por aglutinação 

5. Derivação sufixal 

6. Abreviação 

 

a) ( ) Acidentes com motos representaram 60,7% das indenizações pagas pelo Seguro Obrigatório. 

b) ( ) Foi imperdoável o placar do jogo Cruzeiro e Santos. 

c) ( ) Aprenda a engarrafar vinhos pelo youtube. 

d) ( ) Robin Hood foi um verdadeiro visionário. 

e) ( ) O consumo total de energia elétrica no Brasil cresceu 9,9% em 2011. 

 

QUÍMICA 

28. Sabendo-se que 

— a amônia (NH3) é constituída por moléculas polares e apresenta boa solubilidade em água. 

— o diclorometano (CH2Cl2) não possui isômeros. Sua molécula apresenta polaridade, devido à sua 

geometria e à alta eletronegatividade do elemento Cl. 

— o dissulfeto de carbono (CS2) é um solvente apolar de baixa temperatura de ebulição. 

As fórmulas estruturais que melhor representam essas três substâncias são, respectivamente, 

   
 

29. O oxigênio (O) e o enxofre (S) formam os óxidos SO2 e SO3. A molécula do SO2‚ é polar enquanto 

a do SO3 é apolar. Explique a razão disso. 

 

30. Considere as afirmações a seguir a respeito da relação entre polaridade e geometria molecular de 

algumas substâncias. 

I - A molécula do CO2 apresenta geometria linear e não sofre deflexão num campo elétrico. 

II - A geometria angular da molécula do ozônio  (O3) contribui para seu caráter polar. 

III - A estrutura piramidal da molécula do metano (CH4) justifica a propriedade de ser um composto 

polar. 

IV - A molécula da amônia (NH3) apresenta caráter polar e estrutura planar. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I e II.                            b) Apenas I e III. 

c) Apenas II e IV.                         d) Apenas III e IV. 

e) Apenas I, II e III. 

 

 


