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FÍSICA 

 

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

A segunda lei de kepler nos diz que quanto maior a área de um percurso maior será o tempo desse 

percurso, se as áreas forem iguais os tempo serão iguais e se a área for menor, menor será o tempo. 

Dessa forma como a área A é maior do que a área B o intervalo de tempo do percurso A será maior. 

 

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

Na figura tempos dois pontos que recebem nomes especiais, o ponto A é chamado de Periélio e o ponto 

C de Afélio. Como consequência da Leis das áreas podemos mostrar que a distância percorrida por um 

planeta ao se aproximar do ponto A é maior. Dessa forma a sua velocidade nesse ponto também é 

maior. 

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

A terceira Lei de Newton diz: “Pra toda ação existe uma reação igual e contrária”. Isso significa que se 

eu faço uma força na parede para a direita, a parede como reação fará uma força igual porém para a 

esquerda (ou seja, contrária) 

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

Nesse experimento Galileu começa utilizando uma superfície mais rugosa, e ao lançar um objeto ele 

observa que rapidamente ele para. Ao utilizar um superfície um pouco mais lisa, ele observa que ao 

lançar um objeto, esse alcança uma distância maior. Por fim sugere a seguinte situação, e se existisse 

uma superfície perfeitamente lisa, qual seria o movimento do corpo? Esse movimento seria perpétuo 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

Galileu nesse experimento mostra que um corpo ao descer uma rampa ganha velocidade, na região 

plana não altera a sua velocidade e numa subida ele reduz a sua velocidade. Ele percebe que mesmo 

mudando a inclinação da rampa de subida, o corpo sempre retornava a mesma altura mesmo 

caminhando mais nesse processo. Ele então sugere a seguinte questão: e se a rampa de subida não 

tivesse inclinação, qual seria o movimento do corpo? De novo seria um movimento perpétuo. 

 

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

Os Experimentos de Galileu mostram que não é necessária uma força para que os movimentos 

continuem. Contraria Aristóteles por que esse afirmava que pra que o movimento violento ocorra é 

necessária uma força. 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

A primeira lei de newton diz: “Na ausência de uma força resultante sobre um corpo ele tende a 

permanecer no seu estado de movimento, ou seja, parado ou em um movimento com velocidade 

constante” 

Um exemplo do dia a dia é quando o ônibus freia e você é “arremessado” pra frente. Na verdade você 

estava em movimento e quando o ônibus freia você continua só seu movimento por inércia. 

 

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

Se as superfícies envolvidas fossem perfeitamente lisas violaria sim o princípio da inércia, umas vez que 

não existindo forças o carrinho deveria permanecer com um movimento com velocidade constante. No 

caso o carrinho para pois existe uma força que faz ele parar, ou seja, o atrito. Dessa forma o princípio 

não é violado. 
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

A região supra lunar segundo Aristóteles era perfeita, formada por uma substância que não existe na 

Terra, a quintessência. As órbitas dos planetas eram círculos, que são a forma geométrica perfeita. 

Porém Galileu ao observar a lua percebeu que ela tinha crateras, isso levou a ideia de que a região 

supra lunar não era assim tão perfeita, abalando as crenças que as pessoas tinham em Aristóteles. 

 

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

O Experimento consiste em passar um feixe de luz branca por um prisma, ao fazer isso, a luz branca se 

decompõe em outras cores, isso mostrou que a luz branca na verdade era formada por várias outras 

luzes. 

Ou seja, a luz branca é uma luz policromática, formada por várias luzes, enquanto que outras luzes 

como a Azul são monocromáticas, formadas por uma única luz. 

 

HISTÓRIA 

 

QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 

A crítica retratada no texto se refere à democracia ateniense que não era para todos. Os escravizados, 

as mulheres e os estrangeiros (metecos) não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham o 

direito de participar da política. Além disso, havia trabalho escravo em Atenas.  

 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 

A principal prática política ateniense instituída por Clístenes foi à democracia. Ele promoveu uma série 

de reformas populares que asseguravam a participação dos cidadãos no governo da cidade, nascia 

assim à democracia ateniense.  

 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 

Péricles instituiu a mistoforia, ou seja, uma remuneração, permitindo que os mais pobres deixassem 

suas ocupações por um tempo para participar da política.  

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
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Hilotas – formavam a população mais numerosa de Esparta. Como haviam se rebelado contra os 

antigos dórios, perderam sua liberdade e qualquer direito civil, político e social. Os hilotas pertenciam 

ao Estado e deviam trabalhar nas terras dos espartanos. 

Escravos – grupo mais numeroso da população, constituído geralmente de prisioneiros de guerra ou de 

filhos de escravos. Trabalhavam na agricultura, nas tarefas domésticas, nas minas ou no artesanato.  
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 

Um dos mitos mais conhecidos é o de Pandora. Com o tempo, porém, Pandora não resistiu e abriu a 

caixa, libertando uma multidão de criaturas que a atacaram, ou seja, as coisas ruins como tristeza, 

doença, miséria que haviam sido poupadas aos humanos antes da abertura da caixa. Portanto a relação 

do mito com os acontecimentos atuais são as coisas ruins da atualidade como doenças, guerras, 

mortes, impostos caros e entre outros.  

 

 

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

 
http://cronisias.blogspot.com/2013/08/cinco-tirinhas-de-hagar-o-horrivel-dik.html 

Os romanos chamavam de bárbaros os povos que não foram conquistados por eles e por isso não 

tinham a mesma cultura dos romanos e não falavam o latim. O termo bárbaro era depreciativo, como 

se a cultura desses povos fosse inferior a cultura dos romanos.  

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

A corrupção do Senado 

A disputa por poder dos generais romanos (anarquia militar) 

O crescimento do cristianismo 

A falta de escravos 

O Grande tamanho territorial 

As invasões bárbaras 

 

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

Império Romano do Ocidente, capita em Roma 

Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla.   

 

 

 

QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

Maomé era um comerciante árabe, da cidade de Meca, que teve contato com religiões monoteístas. 

Após se casar com uma rica viúva, Maomé passou a se dedicar as meditações religiosas, onde recebeu 

a revelação do anjo Gabriel sobre o Deus único (Alá). Maomé é o principal profeta para os seguidores 

do islã, pois ele que revelou a verdade e a partir de suas declamações que foi escrito o Corão, livro 

sagrado para o islamismo.   
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

 

 
 

Adorar um único Deus (Alá) 

Jejuar no mês do Ramadã 

Ir a Meca pelo menos uma vez na vida, caso tenha condições 

Rezar 5 vezes ao dia virado para Meca 

Ajudar os necessitados 

 

ARTE 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: Trata-se de partilhar o mesmo espaço, aproximar o público dos atores, podendo eles até mesmo 

fazer parte da peça. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: Teatro de rua 

 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: Ajudam na composição das personagens e dos cenários. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: São rituais praticados por nossos antepassados, onde utilizavam máscaras e chocalhos e vestiam-se 

com trajes feitos de pele de animais. Acreditava-se que nestes rituais havia a separação entre os 

“atores” (aqueles que realização os rituais) e os “espectadores” (aqueles que assistiam) e a escolha de 

um espaço especifico pra o ritual. 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: Nesta obra, os jovens Romeu e Julieta vivem uma história de amor, mas pertencem a duas famílias 

rivais. 


