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FÍSICA 

 

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

Energia mecânica é a soma das energias cinética e potenciais de um corpo. 

 

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

Dizemos que a energia mecânica de um corpo se conserva quando sobre ele não atuam forças 

dissipativas, que são o atrito e a resistência do ar. 

 

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

 
A energia química da pilha se transforma em energia elétrica ao movimentar as cargas e produzir uma 

corrente, essa energia elétrica se converte em energia luminosa e energia térmica na lâmpada 

 

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

 
Incialmente quando a atleta corre ela adquire energia cinética, logo em seguida essa energia cinética se 

converte em potencial elástica na deformação da vara. Essa potencial elástica se transforma em energia 

potencial gravitacional e cinética quando a atleta atinge o ponto mais alto. Por fim ao cair sua potencial 

gravitacional se transforma exclusivamente em cinética. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

 
Nesse exemplo temos que a energia potencial gravitacional do ponto A se transforma em energia 

cinética no ponto B e logo depois voltará a se transformar em potencial gravitacional quando o balanço 

voltar a ganhar uma altura. 

 

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

 
O calor gerado na fornalha (fonte quente) aquece a água da caldeira, esse aquecimento vaporiza a 

água que é levada para um cilindro com um pistão. Esse vapor empurra o pistão que está acoplado a 

um estrutura que aproveita esse movimento do pistão. Esse vapor após passar pelo pistão passa por 

um condensador (fonte fria) liquefazendo a água que retorna para a caldeira onde o ciclo se repete. 

 

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

A admissão é a etapa em que o combustível entra, ou seja, é admitido na câmara de combustão. Nesse 

momento o pistão se eleva comprimindo esse combustível, essa é a etapa da compresão. Logo em 

seguida a vela gera uma faísca fazendo com que esse combustível exploda, provocando a expansão do 

pistão. Por último abre-se a válvula de exaustão liberando os gases produto da combustão. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

A energia química do combustível é transformada em energia térmica na explosão, essa energia 

térmica movimenta o pistão, ou seja, se transformando em energia cinética. 

 

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

 
Potência elétrica é uma grandeza física que está associada a quantidade de energia que um 

equipamento elétrico consome ou fornece.  

 

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

 
 

Na equação acima usa-se 1h por que são 4 pessoas utilizando o chuveiro por 15minutos cada e o valor 

30 representa os 30 dias do mês. 

 

HISTÓRIA 

 

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

Regime político que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. O absolutismo 

teve, portanto, tempo e lugar definidos. O Estado praticava o poder de forma absolutista, mas o 

dinheiro comandava a vida econômica e social das pessoas. 

 

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

a) Jacques Bossuet.  

b) Para Bossuet, o rei era representante de Deus na Terra, e como tal, era infalível. Assim, o direito 

que o rei tinha de governar de modo absoluto era de origem divina, por isso, essa teoria de 

Bossuet é chamada de Teoria do Direito Divino.  

 

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

Conjuto de ideias e práticas econômicas adotadas pelas monarquias abolutistas europeias com o 

objetivo de fortalecer o Estado e promover a riqueza nacional. Os reias absolutistas deram grande apoio 

as atividades comerciais.  

 

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

a) Metalismo. 

b) Princípio que defendia a riqueza de um Estado pela quantidade de ouro e prata acumulada nos 

cofres do governo. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 

 
No século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela, como recompensa por 

sua participação da luta contra os árabes, uma faixa de terra denominada Condado Portucalense. Seu 

filho e herdeiro, Afonso Henriques, continuou a combater os árabes, ao mesmo tempo, liderou a luta 

para conquistar a independência do Condado. Ele rompeu com o reino de Leão e Castela e proclamou a 

independência do Condado, fundando assim o reino de Portugal.  

 

 

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

 
 

Fugas 

Formação de Quilombos 

Suicídios 

Mulheres escravizadas que realizavam abortos 

Sabotagens contra os feitores e os donos de escravos 

 

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

Escravidão indígena – Companhia de Jesus (Jesuítas) – escravidão africana – pela igreja católica. 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

A alta lucratividade do tráfico negreiro que rendia muitos recursos para os traficantes e também para a 

coroa portuguesa.  

 

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

1. Aristocracia (Senhores de Engenho e donos de escravos)  

2. Homens Livres (profissionais liberais) 

3. Escravos 

 

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

Os portugueses já tinham as técnicas do cultivo da cana, pois já haviam testados em outras colônias 

antes. 

O clima e o solo brasileiros eram ótimos para o cultivo de cana-de-açúcar, principalmente no litoral do 

Nordeste, com o solo de massapê. 

O açúcar era um produto altamente valorizado na Europa 

 

ARTE 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R:  A arte dos povos anteriores à chegada de Colombo é comumente chamada de pré-colombiana. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: Os incas desenvolveram uma amarração de pedra para suas construções, tornando-as mais 

resistentes. 

 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

 R: Os templos mais eram geralmente erguidos sobre uma base piramidal, isso é, em forma de 

pirâmide. Observe a construção sobre os patamares retangulares que formam a pirâmide, no tempo 

dos quais fica o templo, também retangular. Há ainda, na fachada do edifício, uma espécie de frontão 

trabalhando em relevo. O acesso ao templo é feito por uma escadaria bastante inclinada. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: Tiahuanaco destaca-se sua arquitetura e sua escultura e a Mochica destaca-se pela produção de 

joias e acessórios de ouro e prata. 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R:  Machu Picchu 

 


