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FÍSICA 

 

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

 
a) 40°C 

b) 60°C 

 

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

 
A partir do gráfico observamos que o tempo para a fusão da amostra A é de 30minutos e da Amostra B 

também. Isso significa que elas receberam a mesma quantidade de calor, portanto os calores latentes 

de fusão são iguais. (  =  ) 

De forma semelhante concluímos que os calores latentes de ebulição das duas amostras também são 

iguais. 

 

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

Calor é uma forma de energia que surge entre corpos a diferentes temperaturas e sempre flui do corpo 

de maior temperatura para o de menor temperatura. 

 

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

A condução como sabemos ocorre predominantemente em objetos sólidos. Ao colocarmos a 

extremidade de um objeto sobre uma chama a agitação das partículas dessa região irá aumentar, 

consequentemente essa partícula irá colidir mais com as suas vizinhas transferindo energia. Dessa 

forma essas colisões transportam energia de uma extremidade para a outra do objeto. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

A espessura das paredes de Argila diminuem/ dificultam o processo de transmissão por condução 

fazendo com que a parte interna da casa não fique numa temperatura tão alta igual a de fora. 

 

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

A convecção ocorre de forma predominante em fluidos. Uma porção desse fluido fica em contato com 

uma fonte de calor fazendo com que sua temperatura aumente. Ao ter sua temperatura aumentada, 

essa porção do fluido tem a sua densidade diminuída, com isso ela sobe. A região do fluido mais longe 

da fonte de calor tem a sua temperatura menor e consequentemente um densidade mais alta, isso faz 

com que essa porção do fluido desça. Esse movimento de subida do menos denso e descido do fluido 

mais denso recebe o nome de corrente de convecção. 

 

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

A irradiação ocorre quando um corpo absorve ou emite algum tipo de radiação. Um corpo quando emite 

radiação tem sua temperatura reduzida e quando absorve tem sua temperatura aumentada. 

 

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

Ao posicionar sua mão ao lado da chama, a maior parte do calor que você recebe é por irradiação, 

forma mais amena de transmissão de calor nas temperaturas do exemplo. Já ao posicionar a sua mão 

acima da chama, o processo de transmissão que predomina é a convecção, que nesse caso é mais 

intensa que a irradiação, por isso é mais difícil mantê-la acima da chama. 

 

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

Uma noite estrelada pressupõe um céu aberto e uma noite sem estrela pressupõe um céu nebuloso. 

Dessa forma considerando a irradiação dos corpos em um céu aberto percebemos que toda a radiação 

emitida vai para o espaço. Num dia nebuloso a atmosfera absorve essa radiação e reemite pra Terra, 

gerando um pequeno efeito estufa, mantendo então a temperatura mais elevada. 

 

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

 
O vácuo entre as estruturas tem a função de evitar perda de calor por condução e convecção e as 

paredes espelhadas tem por função evitar a perda de calor por irradiação. 

 

 

 



 
 

Resoluções 8º ano – Física/História/Arte 
1ª Chamada 

N1C3 – 25/09 
 

 
3 

HISTÓRIA 

 

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

a) A Guerra dos Emboabas.  

b) Por causa de descoberta do ouro na região das minas e a disputa pelo outro entre os paulistas, 

que os descobriram e os emboabas que queriam explorá-lo. Os emboabas foram proibidos de 

entrar na região das minas e reagiram pegando em armas. O conflito se estendeu por dois anos 

(1707-1709). 

 

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

A partir do momento em que o Visconde de Barbacena, tomou conhecimento do levante, começou 

organizar uma estratégia para desmoralizar o movimento dos conjurados. Assim, ele suspendeu a 

derrama e exigiu que os inconfidentes pagassem os impostos atrasados, além de realizar a devassa 

para encontrar os responsáveis pela conspiração. Após isso, cada inconfidente recebeu uma sentença.  

 

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

 
O governador da Capitania de Minas Gerais, Visconde de Barbacena realizou a devassa para encontrar 

os responsáveis pela conspiração. O primeiro a ser preso foi Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro. Ali 

aguardou a sentença do longo processo que envolvia diversos inconfidentes. Nos depoimentos, tendo 

sido culpado por muitos companheiros de ser o único protagonista do movimento, Tiradentes, isolado, 

acabou por assumir sozinho essa responsabilidade. Ele foi enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de 

Janeiro. Por ordens da rainha D. Maria I, o corpo de Tiradentes foi esquartejado e as partes foram 

expostas ao público.  

 

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

A relação existente é que na Conjuração Baiana teve a participação de escravizados, libertos, soldados, 

artesãos e entre outros. Em Salvador, a maioria da população era de afrodescendentes que lutaram 

contra o racismo e a favor abolição da escravidão.  

 

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

As principais propostas dos conjurados baianos eram a separação da metrópole e a proclamação de 

uma república, a abolição da escravidão, o fim do domínio colonial e o fim de todos os privilégios de 

classes. Já as principais propostas dos conjurados mineiros eram criar uma universidade em Vila Rica 

(atual Ouro Preto), abolir o monopólio real de diamantes, estabelecer o desenvolvimento industrial na 

região com a construção de uma siderúrgica e perdoar as dívidas atrasados dos mineradores. 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

Terreno irregular 

Inicio do cultivo 

Falta de técnicas agrícolas 

Desgaste do solo 

Transporte inadequado em lombos de mulas 

Baixa qualidade do grão 

Mão-de-obra escrava 

PLANTATION 

Os “barões do café” 

 

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

Melhores técnicas agrícolas 

Solo de “terra roxa”  

Transporte por ferrovias 

Mão-de-obra do imigrante europeu 

Desenvolvimento de São Paulo 

Os “empresários do café”  

 

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

O café passa a ser uma bebida muita consumida após o século XIX, no contexto das revoluções 

industriais. Os trabalhadores necessitavam de uma bebida energética para trabalharem por longas 

jornadas e permanecerem despertos. O café, por conter alta concentração de cafeína, passa a ser a 

bebida dos trabalhadores industriais na Europa e nos Estados Unidos, os dois principais mercados 

compradores do café brasileiro.   

 

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

No parlamentarismo tradicional o monarca, chefe de Estado, não exercia a chefia de governo, que 

ficava a cargo do Primeiro Ministro, que é escolhido pelo voto popular.  

No caso do Brasil, o Imperador detém o Poder Moderador e é ele próprio que escolhe o Primeiro 

Ministro (Presidente do conselho de Ministros), isso demonstra que o Imperador ainda tem muito poder.    

 

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

Eram dois grupos: 

Liberais (Luzias) – queriam mais autonomia para as províncias (Federalismo) 

Conservadores (Saquaremas) – Queriam o poder mais centralizado.  

 

Apesar das diferenças, os grupos eram “farinha do mesmo saco” e só queriam o poder político.   

 

ARTE 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: Vinda de Dom João VI e a família real de Portugal ao Brasil em 1808. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: A Missão Artística Francesa foi um grupo de artistas e artífices franceses que, deslocando-se para o 

Brasil no início do século XIX, revolucionou o panorama das Belas-Artes no país introduzindo o sistema 

de ensino superior acadêmico e fortalecendo o Neoclassicismo que ali estava iniciando seu 

aparecimento. 
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QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

 
Ponte de Santa Ifigênia (1827), de Debret. Coleção João Moreira Garcez, São Paulo] 

Aponte as características artísticas apresentadas e retratadas nesta obra. 

R: A impressão de profundidade obtida com a representação da ponte e das pessoas. O tamanho das 

figuras diminui à medida que se distanciam do primeiro plano. A paisagem apresenta muitas arvores e 

poucas casas e apresenta também as roupas típicas do período. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

R: O ideal de beleza, realismo descritivo, uso da perspectiva, composição equilibrada. 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

 

 
Napoleão em seu escritório, David - 1812 

 
               Dom João VI, Debret - 1817 

 

Somente artistas franceses poderiam retratar, com exatidão e competência, a paisagem e os costumes 

brasileiros, modificando como a vinda da família real para a colônia, conforme observamos as principais 

características neoclássicas na figura de Dom João VI. 


