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FÍSICA 
 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

 m/s 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

Transformando o tempo para horas temos:  

 
Para determinar a distância podemos usar a seguinte relação: 

 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

a) Quais as posições nos instantes dados? 20km ; 45 km 
b) Qual o deslocamento?  

c) Qual a velocidade média?  

 
 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
Primeiramente temos que transformar a velocidade para metros por segundo dividindo o valor por 3,6. 
72 km/h = 20 m/s 

Para determinar o tempo que o móvel anda 100m podemos utilizar a seguinte relação  

 
 

 
 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
Fazendo a transformação da velocidade dividindo por 3,6 temos: 
t =180 km/h = 50 m/s 

Ao analisar o movimento do metrô ao passar pela ponte temos que um ponto do metrô percorre uma distância de 
350m.  
Para calcular o tempo utilizamos a seguinte relação 

 
 

 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

Pela equação temos que a posição inicial do corpo é 15m e a velocidade é negativa e vale 2m/s. 
Percorrer uma distância que é o dobro da distância da particula à origem significa percorrer 30m. 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

 
a) A menor distância são 7 quarteirões, ou seja 700m. 
b) Pela geometria do problema a distância percorrida pelo metrô será de 500m. 

Transformando a velocidade do metrô para metros por segundo temos: 

36 km/h = 10m/s 
Para o cálculo do tempo podemos utilizar a seguinte relação: 

 

 

 
 
c) A velocidade do carro em metros por segundo será: 5m/s 

Para a determinação do tempo que o carro demora pra percorrer os 700m podemos utilizar a seguinte relação: 

 
 

 
Dessa forma a razão entre os dois tempos será: 

 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

 
Para que não haja colisão o trem de 50m deve estar completamente fora da pista quando o trem de passageiros 
tiver percorrido os 400m. 
Podemos determinar o tempo do trem de carga sair completamente do trilho principal utilizamos a seguinte 
relação: 

 
 

 
O trem de passageiros deve percorrer os 400m exatamente nesses 25s, dessa forma temos: 
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

 

 
 
a) A posição do carro não muda entre os instantes 1h e 1,6h. Dessa forma o intervalo é de 0,6h. 

b)  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

 
Transformando a velocidade para metros por segundo temos: 
18km/h = 5 m/s 

Analisando a travessia temos que um ponto do barco percorrerá a distância de 105m. 
Para a determinação do tempo utilizamos a seguinte relação: 

 
 

 
 

HISTÓRIA 
 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
A região da Alsácia-Lorena pertencia à França e era rica em carvão. Em 1871, após vencer os franceses na guerra 

Franco-Prussiana, os alemães incorporaram a Alsácia-Lorena ao seu território. O episódio gerou grande 
ressentimento na sociedade francesa, sendo um dos motivos para a Grande Guerra que eclodiu em 1914. 
 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
A fase conhecida como “guerra de movimentos” ocorreu entre 1914 e 1915. O exército alemão atuou em duas 
frentes. Na frente ocidental invadiu a França, na frente oriental atacou a Rússia. As tropas alemãs avançaram 
bastante, mas foram detidas pelas forças militares francesas e russas. A fase da “guerra de trincheiras” iniciou a 

partir de 1915. Na frente ocidental, as tropas alemãs não conseguiram avançar, mas também não recuavam. 
Ambos os lados cavavam trincheiras, paralisando os adversários.   

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
Com os homens lutando na frente de batalha, abriram-se inúmeras oportunidades de emprego nas cidades, 
aproveitadas pelas mulheres. Elas assumiram o trabalho nas fábricas de munição, armamentos e equipamentos 

bélicos. Elas também se tornaram responsáveis pelas tarefas agrícolas e reconstrução de casas e vilas destruídas 
pelos bombardeios. 
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QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 

Durante a Primeira Guerra, os Estados Unidos venderam armas e alimentos à França e à Inglaterra. No caso de 
vitória da Alemanha na guerra, franceses e ingleses não teriam como pagar as dívidas que chegavam a 11 bilhões 
de dólares. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, no lado da Tríplice Entente, após ter embarcações 
afundadas pelos alemães. 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
Entre as diversas cláusulas que puniam a Alemanha podem ser citadas: entregar à França dois terços de suas 

minas de ferro; devolver a região da Alsácia-Lorena; entregar parte de seu território a Polônia; a Alemanha estava 
proibida de manter navios e aviões de guerra; e deveria, além disso, pagar pesadas indenizações de guerra que 
chegariam a 33 bilhões de dólares. 

 

 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Criação de uma República federativa presidencial 

Mandato de 4 anos do presidente da República  
Voto universal masculino (excluindo os analfabetos e militares) 
Fim do padroado e separação da igreja e Estado. 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
A política do encilhamento foi criada pelo ministro da economia Rui Barbosa, com o objetivo de promover uma 

industrialização do Brasil. Mas não possuindo reservas de capital e apresentando um mercado interno insuficiente 
para acompanhar o processo de industrialização, o Brasil recebia pressão dos países industrializados para impedir a 

concorrência. Além disso, muitas fraudes eram frequentes na concessão de credito e a alta emissão de papel 
moeda gerou uma grande inflação resultando em perda de popularidade do governo. 

 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Floriano Peixoto era marechal do exército brasileiro e assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro da 

Fonseca. Floriano deveria convocar novas eleições mas não fez, demonstrando postura bastante autoritária.  
Ao longo de seu governo Floriano enfrentou várias revoltas, dentre elas a II Revolta da Armada e A Revolta 
Federalista no sul do Brasil. O presidente sempre agiu com bastante rigor, utilizando as forças do exército para 

conter as revoltas, ganhando todas elas. Por sua autoridade e postura firme, ganhou o apelido de Marechal de 
Ferro. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

A política do café-com-leite era um acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais no revezamento entre 
a indicação do presidente da República.  
São Paula era o maior produtor de café e representava a potência econômica do Brasil.  

Minas Gerais era a maior população e estado com maior número de deputados no congresso, representando a força 
política da época. 
 

QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Canudos era uma comunidade autônoma no sertão da Bahia. Liderada por Antônio Conselheiro, era 
antirrepublicana e uma ameaça a força dos coronéis da região.  
Para destruir Canudos, o Governo enviou tropas do Exército brasileiro. Foram 4 expedições, na ultima o exército 

levou armas de guerras e a população da cidade foi massacrada. 

 
 

ARTE 
 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO  
O barroco estava inserido no conflito religioso da Reforma protestante e da Contrarreforma católica, sendo utilizado 
para frear os avanços do protestantismo, principalmente através da arte como meio de reafirmação dos valores 

católicos. As imagens pretendiam causar impacto emotivo, estimulando a reafirmação do sentimento cristão. 
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QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Renascimento. 
 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Expansão: Companhia de Jesus, responsável por toda estruturação da educação católica na formação de escolas 
em toda Europa e nas colônias. 

Renovação: Concílio de Trento: Renovação de conceitos e dogmas, afim de buscar novos fiéis, reafirmando os 
valores católicos. 
 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
A características identificadas na obra são: Exagero, expressões dramáticas, linhas em diagonais, contrastes de luz 
e sombra, realismo, utilização da penumbra para fortalecer a profundidade. 

 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO  
O barroco mineiro será uma arte com espirito profundamente nacional, com características próprias, trazendo uma 
identidade da arte brasileira, e seu principal representante e o artista conhecido como Aleijadinho (Antônio 
Francisco Lisboa). 

 


