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FÍSICA 

 

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

A morte de uma estrela começa a ocorrer quando as reações nucleares que acontecem no interior da 

estrela deixam de existir fazendo então com que a estrela entre em colapso, e morra 

 

 

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

Nebulosas são um conjunto de poeira cósmica, formada principalmente por átomos de hidrogênio, e são 

importante para a formação do universo pois são nelas que a maioria dos corpos celestes nascem.  

 

 

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

Nas nebulosas, os átomos de hidrogênio começam a se aglomerar por atração gravitacional, à medida 

que eles vão ganhando tamanho e massa formam uma estrutura chamada de protoestrela. Em um 

dado momento a atração gravitacional comprime de tal forma o centro desse aglomerado que inicia um 

processo de fusão dos átomos. Nesse momento nasce uma estrela. 

 

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

O ponto luminoso observado por Nikão é uma estrela. A explicação mais provável para que Nikão tenha 

deixado de observar esse ponto luminoso é que essa estrela chegou ao seu fim, ou seja, a estrela 

morreu. 

 

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

Isso significa dizer que a luz que sai de Andrômeda demora 2,5 milhões de anos pra chegar a Via 

Láctea. 

 

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

A principal observação do Huble foi observar a expansão do universo. Mas existem infinitas outras boas 

observações que serão aceitas como resposta 

 

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

A principal diferença entre uma estrela e um proto-estrela é que na proto-estrela ainda não observamos 

os processos de fusão nuclear no seu interior. 

 

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

A fusão nuclear ocorre quando dois átomos se juntam para formar um átomo mais pesado. 

Já na fissão nuclear um átomo pesado se “quebra” formando novos átomos mais leves. 

 

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

A primeira morte ocorre com estrelas mais leves, com massa menor que 8 vezes a massa do nosso sol. 

Nesse caso quando a estrela colapsa, as camadas mais externas colidem com o núcleo e se espalham 

pelo universo, formando um nebulosa planetária, o núcleo que sobra a medida que esfria se torna uma 

anã branca e posteriormente uma anã negra. 

Quando a estrela é um pouco mais pesada (com uma massa que é maior que 8 vezes a massa do nosso 

sol, mas menor que 30 vezes a massa do nosso sol) o colapso é mais violento, as camadas externas 

colidem com o núcleo gerando uma grande explosão, chamada de super nova. O núcleo que sobra é 

chamado estrela de nêutrons. 

Já quando a estrela é muito pesada, com massa superior a 30 vezes a massa do nosso sol, o colapso 

gera um buraco negro. 

 



 
 

Resoluções 6º Ano – Física/História/Arte 
1ª Chamada 

N2C3 – 23/10 
 

 
2 

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

Como dito em aula uma reação em cadeia é uma sequência de reações provocadas por um elemento. 

Ou seja, é uma reação que gera novas reações. Como por exemplo o processo da fissão nuclear do 

átomo de Urânio. 

 

HISTÓRIA 

 

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

Governo em que o povo exerce a soberania ou sistema político em que os cidadãos elegem os seus 

dirigentes por meio de eleições periódicas. 

 

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

Eliminou a escravidão por dívida ou dividiu a sociedade em forma censitária. Criou a Bulé: conselho 

formado por 400 membros com funções administrativas e legislativas ou a Eclésia: assembleia popular 

aberta a todos os cidadãos (homens livres, com mais de 18 anos). 

 

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

A relação existente é educada para ser dócil e reservada ao mundo doméstico, as mulheres atenienses 

eram subjugadas pelo pai até ele escolher qual homem poderia com ela se casar. Após o matrimônio, a 

subserviência feminina era destinada ao marido. 

 

QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 

Os gregos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da 

Antiguidade. Mas, ao contrário dos outros povos, tinham uma grande intimidade com seus deuses, pois 

acreditavam que eles estavam a serviço das pessoas. 

 

QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 

As antigas Olimpíadas ocorriam em um dia, e as atuais duram cerca de dois meses. A diferença das 

Olimpíadas antigas para as atuais também são influenciadas pela cultura. Na Grécia antiga, por exemplo, 

a mitologia era muito respeitada por todos, o que poderia influenciar suas ações. As antigas Olimpíadas 

ocorriam em Olímpia na Grécia, mas já as atuais ocorrem em qualquer país do mundo desde que ele seja 

escolhido pelo comitê Olímpico. Outra diferença é que antigamente devido ao preconceito as mulheres 

não participavam e nem assistiam as Olimpíadas, mas atualmente as mulheres são permitidas, agora 

também já existem mais modalidades Olímpicas. 

 

 

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

Foi a fuga de Maomé de Meca para Medina, em 622 da era cristã. A hégira marca o início do calendário 

islâmico, considerado o ano 1 

 

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

As religiões monoteístas acreditam em apenas um Deus. 

Personagens em comum nas três religiões, como o Arcanjo Gabriel. 

Dogmas como ajudar os necessitados e a oração diária.  

 

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

O batismo de Clóvis representa uma aliança do reino dos Francos com a Igreja católica. Clóvis ampliou 

o seu poder e a Igreja católica garantiu que os habitantes do Reino dos Francos fossem católicos 

consolidando o cristianismo na maior parte da Europa.  
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

- “Renascimento Carolíngio”: Construção de Escolas, construção Igrejas, mosteiros (cultural) 

- Distribuir terras a nobres de sua confiança: Condados (Conde), Ducado (Duque), 

Marcas (Marques). 

- Missi Dominici (Enviando do Senhor)   

 

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

Feudalismo 

 

 

ARTE 

 

 

QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 

Está relacionada com as crenças dos diferentes povos que as produzem. As máscaras representam a 

relação desses povos como sagrado. 

 

QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 

Não, pois na máscara Wax Bandana, o artista utilizou as formas originais do galão fechado, enquanto 

na obra Godomey, ele abriu o galão e atribuiu-lhe novas formas. 

 

QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 

Ocorriam durante as festas para homenagear os deus Dionísio. 

 

QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 

A tragédia e a comédia. 

 

QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 

São os autores de peças de teatro, eles escrevem o texto para ser encenado. 

  

 

 


