
 
 

 

CIÊNCIAS 

1. Exemplo: uma árvore é matéria, um tronco dessa árvore é o corpo e uma mesa de madeira seria 
o objeto. Agora, tente você: classifique os itens abaixo em matéria (M), corpo (C) e objeto (O). 

(  M  ) mármore      (   O ) anel de ouro 

(  C  ) bloco de mármore     (  M  ) minério de ouro bruto 

(   O ) pia de mármore     (  C  ) bloco de ouro  

     

2. Na frase: "Um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na 
estátua de uma celebridade do cinema", podemos identificar matéria, corpo e objeto, que são: 

     Matéria: MÁRMORE     Corpo:   BLOCO DE MÁRMORE            Objeto: ESTÁTUA 

 

3. Observe o pequeno texto abaixo e dê o que se pede: 

 

a) Cite 05 exemplos de propriedades gerais: 

R: Massa; volume; impenetrabilidade; 
elasticidade; inércia. 

 

b) Cite 05 propriedades específicas da matéria: 

R: Específicas: densidade; solubilidade; ponto de 
fusão; ponto de ebulição; dureza 
 
 

4. Sobre as propriedades abaixo, pesquise e diga 
o que significa cada uma: 

Impenetrabilidade: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. 

Inércia: a matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento. 

Massa: mensura a quantidade de matéria. 
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Volume: capacidade de ocupar lugar no espaço. 

Elasticidade: retorno ao volume inicial após uma compressão. 

Densidade: relação de massa sobre o volume. 

Dureza: capacidade da matéria de ser resistência ao ser riscada. 

Ponto de ebulição: ponto específico que a matéria entra em ebulição. 

 

5. (Osec – SP) Densidade é uma propriedade definida pela relação:  

a) massa/pressão.    d) pressão/temperatura.  

b) massa/volume.    e) pressão/volume.  

c) massa/temperatura.  

 

6. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento, de repente, ele freia bruscamente e 
você é projetado violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade geral da matéria 
denominada:  

a) densidade.        b) impenetrabilidade     c) elasticidade.         d) inércia.  e) volume.  

 

7. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao 
mesmo tempo, denominamos:  

a) porosidade.    d) impenetrabilidade.  

b) extensão.     e) densidade.  

c) inércia.  

 

8. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 °C. Podemos afirmar que esta é uma 
propriedade:  

a) específica.    d) geral.  

b) genérica.     e) organoléptica.        

c) funcional. 

 

9. São propriedades gerais da matéria:  

a) estado físico, sabor e cor.    d) ponto de fusão, cor e inércia.  

b) elasticidade, inércia e divisibilidade.   e) densidade, cor e impenetrabilidade.  



 
c) solubilidade, divisibilidade e densidade. 

 

10. Assinale a alternativa incorreta. 

a) a divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. 

b) a matéria pode ser encontrada nos estados sólido, líquido ou gasoso. 

c) densidade é a relação de massa dividido pelo volume. 

d) volume é a propriedade que a matéria apresenta de ocupar lugar no espaço. 

e) a massa é uma propriedade específica da matéria 

 

 

ARTE 

 Monocromia e Policromia. 
 

Atividade de execução pessoal. 

  

 

GEOGRAFIA 
 

 BLOCOS ECONÔMICOS. 
 

Questão 01- Relacione os países a seus respectivos blocos econômicos :  

 ( A ) NAFTA        ( B ) MERCOSUL         ( C ) UNIÃO EUROPEIA  

( A ) NAFTA                              ( B ) MERCOSUL                     ( C ) UNIÃO EUROPEIA  

 

(  MERCOSUL) Brasil      ( NAFTA) EUA  

( NAFTA) Canadá                                                   (UNIÃO EUROPEIA) Itália  



 
(MERCOSUL) Argentina                                                  ( UNIÃO EUROPEIA) Portugal  

(UNIÃO EUROPEIA) Espanha                                                   (  MERCOSUL) Paraguai  

(NAFTA) México                                                      (UNIÃO EUROPEIA) Alemanha 

Questão 02- Responda de acordo com a leitura do texto acima :  

a ) Qual foi o primeiro bloco econômico a ser constituído no mundo ? e quais países faziam parte 

desse bloco? 

R:  BENELUX, Formado por Bélgica , Holanda e Luxemburgo  

b)  De acordo com o texto o que são blocos econômicos ?  

R: Compreendem a formação de mercados regionais entres países a fim de dinamizar e integrar a 

economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da redução dos impostos 

cobrados em importações. 

c ) A Qual bloco econômico o Brasil pertence ?  

R: MERCOSUL 

d ) Quando surgiu a intenção da criação dos blocos econômicos ?  

R: Após o término da Guerra Fria, mas a sua prática começou a ocorrer após o final da Segunda 

Guerra Mundial ( 1939 a 1945 ) .  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 ARTIGO DE OPINIÃO  
 
1ª) (D6) Qual o tema do artigo de opinião? 
 
R: A violência contra a mulher. 
 
2ª) (D07) Localize no 1º parágrafo a tese defendida pela autora. 
 
R:  "As leis deveriam ser mais rígidas para os quem comete esses tipos de violência..." 
 
 



 
3ª) (D04) Que fatos desencadearam a discussão sobre a violência contra as mulheres? 
  
R: O alto índice de violência cometida contra as mulheres brasileiras. 

Ou: 

"A cada 12 segundos, uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados aos outros 

países. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de 

semana por seus parceiros." 

 
4ª) (D14) Localize no texto 
 
a) uma opinião: "O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os 
abusos sofridos."  
  
b) um fato: "A cada 12 segundos, uma mulher é violentada..."  
 
 
5ª) (D01) A aluna Débora enumerou fatos que contribuem para discussões entre casais. Escreva-os 
abaixo. 
R: " Depois vêm os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer." 
 

 6ª) (D15) No trecho: “Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com intuito de proteger mulheres 
de agressões, mas poucos foram os seus avanços.” A conjunção mas, que introduz a segunda 
oração, estabelece ideia de 
 
a) explicação. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) oposição.  
 
 
7ª)  (D01) Qual a proposta de solução apresentada pelo texto para resolver o problema? 
R: “...é necessário ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que 

incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. As leis também 

devem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto 

à vítima como também ao agressor seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Apoio é o que 

elas mais precisam, pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa." 

 
8ª) Escolha um tema que represente a atualidade e faça o seu Artigo de Opinião, não esqueça que 
este gênero deve ter pelo menos 3 parágrafos e fique atento à estrutura.  
Resposta Pessoal 



 
Língua Inglesa 

 Superlativo vs. comparativo: 
 

1- Agora teste o que aprendeu acessando o Quiz RachaCuca. 
Atividade de execução pessoal  

 

2- Para ajudar a pessoa que está no X vermelho a chegar na train station você falará: 
 

A) Go ahead in the second Avenue. 
B) turn the left on the Main Street.  
C) Only turn right.   

                    D) Only turn left. 
                    E) Only go ahead and turn right. 
 

3- Qual preposição, em inglês, 
demonstra onde estão as garrafas: 

 
A) On. 
B) Under. 
C) In front of.  
D) At. 
E) In 

 
4- Complete a frase:    The sofa is ______ 


