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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
A transformação observada foi uma transformação física. Nas transformações físicas não ocorre mudança na 
natureza do material. Quando o gelo derrete passando para o estado líquido não ocorre mudança na sua natureza. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
Nesse processo observamos uma transformação química. Nas transformações químicas ocorre alteração na 
natureza do material. Uma das evidencias de uma transformação química é a mudança na cor do material, como 
observado no exemplo apresentado. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
Sólido – Líquido – Gasoso  
Sólido para Líquido: Fusão; Líquido para Sólido: Solidificação  
Líquido para Gasoso: Ebulição e Evaporação; Gasoso para Líquido: Liquefação  
Sólido para Gasoso ou Gasoso para Sólido: Sublimação 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
A geada é uma transformação física, consiste na passagem das moléculas de água do estão gasoso para o sólido, 
portanto a transformação é uma sublimação. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Os dois processos são a passagem de uma material do estado líquido para o gasoso. 
Na ebulição, o material estará em contato com uma fonte de calor, dessa forma a energia é fornecida para todas as 
partículas do material, por isso esse processo costuma ser mais rápido. 
Na evaporação, normalmente, só as partículas da região mais superficial recebem energia, então a mudança de 
estado ocorre com as partículas mais superficiais, por isso o processo costuma ser mais lento. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Elasticidade: Capacidade do material de retornar à forma inicial após sofrer deformações. 
Exemplo: Borracha, Mola ... 
Maleabilidade: Capacidade do material de ser moldado. 
Exemplo: Alguns fios de metal ... 
Resistência: Capacidade do material de resistir, ou seja, não alterar sua forma quando submetido a uma força. 
Exemplo: Concreto, algumas vigas de metal 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
A característica dos líquidos que justifica essa diferença é a volatilidade, que é a facilidade de um líquido em passar 
para o estado gasoso. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
O papel da Astronomia na antiguidade estava intimamente ligado a principal atividade econômica que era a 
agricultura. A observação dos corpos celestes e suas repetições de movimento com o tempo ajudam na previsão 
das estações do ano, ajudando na escolha do tempo correto para o plantio. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
A principal limitação é que para o olho humano, objetos muito distantes formam imagens muito pequenas, ou seja 
imagens com baixa resolução, com poucos detalhes. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
O telescópio refletor evita a ocorrência de um fenômeno observado nos telescópios refratores que é a aberração 
cromática, que ocorre quando a luz branca ao passar pela lente do telescópio se decompõe nas suas componentes 
e se focalizam em pontos distintos, fazendo com que a imagem forme fora de foco. 
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HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
História é a ciência que estuda a ação dos homens no tempo. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
Sim. A mudança seria a evolução tecnológica e a passagem do tempo no decorrer da história humana, 
já permanência seria o homem trabalhando pela sua sobrevivência, ou seja, tanto o homem das 
cavernas quanto o homem moderno precisam batalhar para sobreviver. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
O tempo cronológico é o tempo do dia a dia, tempo do relógio, do cotidiano, do presente. Já o tempo 
histórico é o tempo dos fatos passados, dos movimentos históricos. Pode ser medido de várias formas: 
meses, anos, séculos e milênios. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
Não. Os judeus, por exemplo, começam a contar o tempo a partir da criação do mundo, ou seja, no ano 
3760 antes do nascimento de Cristo. Já os muçulmanos contam o tempo a partir da ida de Maomé da 
cidade de Meca para Medina (atual Arábia Saudita), ou seja, no ano 622 depois de Cristo. E os cristãos 
por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo.  
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
a) = século I a.C. 
b) = século III. 
c) = século III. 
d) = século VI a.C. 
e) = século XVI. 
f) = século XVIII. 
g) = século VI a.C. 
h) = século XVIII. 
i) = século XXI. 
j) = século XX. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) Teoria evolucionista e Teoria criacionista 
b) A teoria Criacionista está ligada a religião e a mais difundida na cultura ocidental é a da tradição 

judaico-cristã que diz que o homem foi criado por Deus a sua imagem e semelhança, portanto, já 
teria existido da forma como é hoje e sempre será. Para os Criacionistas, o mundo teria surgido a 
cerca de 6 mil anos atrás e teria sido criado em 7 dias.  
A teoria Evolucionista tem viés cientifico e é baseada na teoria da evolução das espécies de Charles 
Darwin. Para essa teoria, todos os seres passam por processos de evolução para se adaptar ao 
meio. Quem não se adapta acaba sendo extinto. O ser humano também passou por evoluções e 
não teria sido criado da forma como se encontra hoje (conflito com a teoria criacionista). Para os 
cientista o mundo teria surgido a cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Não. Os evolucionistas dizem que a semelhança entre os macacos e os humanos é explicada pela 
existência de um ancestral em comum, o astralopithecus. Geralmente são os criacionistas que usam 
essa informação como forma de tentar desvalidar a teoria evolucionista.  
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Ao longo do período Paleolítico os seres humanos ainda eram coletores e caçadores, ou seja, não 
conseguiu ainda produzir o seu próprio alimento. A sobrevivência humana era garantida através da 
caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e grãos com a atividade nômade. Moravam em abrigos 
naturais (as cavernas) ou em abrigos construídos com materiais da natureza.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Aquecer e se proteger do frio 
Cozinhar a comida  
Iluminar durante a noite 
Proteção contra animais 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
A Revolução Neolítica significou um marco no desenvolvimento humano, na medida em que alguns 
grupos passaram a produzir seu próprio alimento. Foi o momento em que o homem deixou de ser um 
simples coletor e se tornou um produtor. Esse processo foi acompanhado pela sedentarização e pela 
Revolução Urbana, que passou a entender a cidade como um espaço político organizado por leis e 
instituições, porém dependente da agricultura. 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (02 pontos) – Professor AUGUSTO 
a) Despersonalizar a cultura do palhaço como algo ruim ou sinistro, trazendo as imagens das crianças 

pintadas de palhaço, para mostrar essa inocência e boas sensações. 
b) Muro 
 
QUESTÃO 02 – (02 pontos) – Professor AUGUSTO 
Afrescos. 
 
QUESTÃO 03 – (02 pontos) – Professor AUGUSTO 
Lei da frontalidade. As personagens são retratadas como tronco e os olhos voltados para quem observa 
a imagem, já que a cabeça, as penas, os braços e os pés estão de perfil. 
Hierarquia. As personagens com maior importância social eram pintadas maiores 
Pintura linear. 
Forte ligação com o religioso e com o cotidiano. 
 
QUESTÃO 04 – (02 pontos) – Professor AUGUSTO 
A arte egípcia possuía forte característica religiosa e funerária. Por isso as obras egípcias serviam para 
adornar as tumbas dos faraós ou para acompanhar os mortos em sua “viagem ao além”. 
 
QUESTÃO 05 – (02 pontos) – Professor AUGUSTO 
Muralismo Mexicano. 
 
 
 
 
 
 


