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FÍSICA 

 

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

a) Vertical para cima 

b) 

 
 

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

Resolução  

 
 

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

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

Significa dizer que mesmo que eu dívida um imã sempre existirão nele dois polos. Nunca se observou 

um imã com um único polo. 

 

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

As bússolas sempre se alinham com o campo magnético da região onde ela está. 

 

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

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

No hemisfério norte teremos inclinações negativas, no equador paralelas e no hemisfério sul inclinações 

positivas. 

 

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

O experimento de Oersted é a observação do desvio de uma bússola nas regiões próximas a um circuito 

elétrico em funcionamento. Toda vez que havia corrente elétrica no circuito a bússola mudava a sua 

orientação. Dessa forma concluiu-se que cargas elétricas em movimento geram campo magnético. 

 

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

O solenoide é chamado de eletroímã pois ao passar um corrente elétrica nesse elemento ele se 

comporta como um imã. Um exemplo são os eletroímãs utilizados em ferro velho. 

 

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

 

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

O rei português, Dom Sebastião, morreu durante uma batalha no Marrocos. Como não deixou herdeiros 

diretos, a coroa foi entregue a seu tio, o cardeal Dom Henrique, que faleceu dois anos depois. Assim, a 

sucessão dinástica portuguesa tornou-se um problema político. Com isso, Filipe II, rei da Espanha 

aproveitou a oportunidade para invadir Portugal e assumir o trono e, por isso, iniciou a União Ibérica. 

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

A) Salvador (Bahia), Olinda e Recife (Pernambuco). 

 

B) A segunda invasão holandesa foi financiada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, além 

disso, com reforços vindos da Europa e com a ajuda de parte dos moradores da colônia, os holandeses 

consolidaram a ocupação em Pernambuco. 

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

Nassau transferiu a sede do governo de Olinda para Recife e assumiu a direção política, militar e 

financeira e judiciária da Capitania; Os colonos portugueses foram convidados à participar de seu 

governo; A tolerância religiosa foi uma das medidas conciliadoras do governo de Nassau; Ele também 

favoreceu aos senhores de engenho com empréstimos para a compra de escravos e equipamentos. 

 

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

Em 1640, com o apoio da burguesia, dos padres jesuítas e de uma política de alianças com outros 

países, sobretudo com a Inglaterra, Portugal libertou-se do domínio espanhol, reconquistou sua 

soberania política e parte do antigo império colonial. 

 

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

A relação existente é que, camponeses, escravos e indígenas participaram dos levantes contra a 

presença holandesa no Brasil. Os principais embates ocorreram nos Montes Guararapes, nos anos de 

1648 e 1649, os quais foram retratados pela figura. 

 

 

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

As fugas eram a principal forma de resistência dos escravos a uma vida de repressão, castigos e 

trabalho forçado. Geralmente, após a fuga, os escravizados iam para o interior do Brasil onde 

formavam-se os quilombos.  

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

Os africanos eram capturados na África, pelas lideranças locais, visto as rivalidades internas do 

continente africano. Depois, eram trocados por mercadorias dadas pelos portugueses, como, pólvora, 

armas de fogo, cachaça e tabaco. Eles eram colocados nos porões dos navios negreiros, em uma 

situação de extrema insalubridade. Recebiam pouca comida ao longo da viagem e muitos morriam 

durante a travessia do Atlântico.  

 

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.  

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

Feudalismo  

 

 

ARTE 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

É a etapa da história do Brasil anterior à chegada dos portugueses em 1500 protagonizada pelo 

navegador Pedro Álvares Cabral, à época em que a região que hoje é o território brasileiro era ocupada 

por milhares dos chamados povos indígenas brasileiros. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Para os indígenas os mais simples objetos usados no dia a dia devem ser feito com muito capricho e 

perfeição. Desse modo, os objetos são belos porque são bem feitos, e não por serem obras artísticas. 

Outro aspecto importante da arte indígena é que ela representa mais as tradições da comunidade que 

as preferências do artista. 

 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Recebe esse nome porque foi produzida por índios que habitaram a Ilha de Marajó, no Pará. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Acredita-se que essa arte foi trazida por artistas oriundos dos Andes há cerca de dois mil anos. É 

conhecida internacionalmente e é produzida até hoje naquela região. 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Seus vasos de cerâmica são ricamente decorados com pinturas, desenhos e relevos com figuras 

humanas ou de animais. A arte santarena produziu também objetos e estatuetas de formas variadas. 

 

 


