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FÍSICA 

 

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

Resolução: 

 

 
 

 

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

Resolução 

a)  

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

Sabemos que para que o Eclipse seja Anelar o observador deve estar no prolongamento do cone de 

sombra. Para que isso ocorra a lua deve estar mais afastada da Terra. 

 

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

O princípio físico envolvido no caso é o princípio da reversibilidade dos raios, que diz que entre dois 

pontos o raio sempre percorre o mesmo caminho. Isso significa que se uma pessoa A enxerga uma 

pessoa B nos olhos, com certeza, a pessoa B também enxerga a pessoa A  

 

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

a) Emite/ produz a própria luz 

b) Não produz a própria luz, apenas reflete 

c) Feixe convergente, divergente e paralelo 

 

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

a) 

  
b) 

  
 

c)  100° 

 

QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

 

 
I e III: Penumbra 

II: Sombra ou Umbra 

 

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

O eclipse observado é um eclipse solar e no ponto destacado na figura temos um Eclipse total. 

 

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

 

 
 

60m  

 

Obs: 50cm = 0,5m 

 

 

HISTÓRIA 

 

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

Portugal estava falido, portando a fuga para o Brasil, onde haveria mais riquezas naturais, mão de obra 

e, em especial, maiores chances de defesa contra os invasores do reino, foi uma opção evidente e bem 

avaliada. D. João leu os termos da intimação de Napoleão Bonaparte: Portugal deveria aderir ao 

Bloqueio Continental, declarar guerra à Inglaterra, retirar seu embaixador em Londres, expulsar o 

embaixador inglês de Lisboa e fechar os portos portugueses aos navios britânicos. Por fim, teria de 

prender todos os ingleses em Portugal e confiscar suas propriedades. Caso contrário, os soldados 

franceses e espanhóis invadiriam Portugal e destituiria a família Bragança do trono.  

 

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

O acordo estabelecia que abrisse os portos do Brasil ao comércio com as nações estrangeiras. Porque a 

liberação do comércio internacional na colônia era uma dívida que D. João tinha com a Inglaterra, onde 

poderia fazer o comércio direto com o Brasil. Além disso, o acordo previa a instalação de uma base 

naval britânica na Ilha da Madeira.  

 

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

Em 1815, o Congresso de Viena determinou que as antigas monarquias europeias depostas pela 

Revolução Francesa teriam o direito de reassumir seus tronos. Para D. João, criou-se um problema. O 

Congresso não reconhecia o Brasil como sede do governo português, por ser apenas uma colônia. 

Assim, o príncipe deveria voltar para Lisboa, se quisesse reassumir o trono. Como não pretendia fazê-lo 

naquele momento, D. João elevou o Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves, tornando legítima sua 

permanência na América.  
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QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 

A relação existente é o movimento iniciou em Pernambuco e foi propagado em outras capitanias. Tal 

movimento eclodiu porque o governador de Pernambuco, assim como os das outras capitanias, era 

obrigado a enviar grandes somas de dinheiro para o Rio de Janeiro. A Influência da Independência dos 

EUA, da Revolução Francesa incentivaram os pernambucanos a se revoltarem contra a corte instalada 

no Rio de Janeiro. 

 

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

Em 1820, iniciou-se na cidade do Porto, um processo revolucionário que apresentou duas exigências 

básicas: o retorno imediato de D. João VI para Portugal e a convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte. A Assembleia teria a incumbência de elaborar uma Constituição que pusesse fim ao 

absolutismo monárquico. As ideias revolucionárias espalharam-se por Portugal e com a aprovação da 

sociedade, formou-se um governo provisório para dar início à elaboração da nova Constituição. A 

tensão se tornou insustentável e D. João VI foi obrigado a voltar para Portugal e, deixou seu filho Pedro 

a quem nomeou príncipe regente. Se por acaso houvesse rompimento entre os dois reinos, o príncipe 

deveria assumir o governo do Brasil.  

 

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

No sistema de parcerias, o fazendeiro pagava a viagem do imigrante, prometendo que ele teria um 

lugar para trabalhar no Brasil com um bom salário que daria para ele juntar e depois comprar o seu 

próprio pedaço de terra. Na realidade, as dívidas com a viagem, alimentação e moradia, deixavam o 

imigrante em um situação complicada, uma vez que praticamente todo o seu dinheiro era descontando 

para o pagamento das dívida, colocando o imigrante numa situação de servidão por dívidas.   

 

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

O Embaixador inglês no Brasil, William Christie, exigiu o pagamento de indenização a Inglaterra para 

cobrir os prejuízos do naufrágio e também exigiu retratação brasileira por causa da prisão dos militares 

ingleses. O caso gerou um problema diplomático e foi para o um tribunal internacional que deu razão 

para o Brasil. Como consequência, Christie foi expulso do Brasil e o governo brasileiro rompeu, 

temporariamente, relações diplomáticas com a Inglaterra. Esses episódios serviram para consolidar a 

soberania brasileira.  

 

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

Os fatores internos foram determinantes, tais como a disputa pela hegemonia regional entre o Brasil e 

a Argentina, controle da navegação pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, criação de entraves à 

formação de Estados Nacionais fortes que unificassem a região, necessidade do Paraguai de controlar o 

estuário do Prata para acessar o Oceano Atlântico, garantia da proeminência brasileira ou argentina em 

relação aos demais Estados do Prata e a consolidação das fronteiras de províncias brasileiras, como 

Mato Grosso e Rio Grande do Sul. 

 

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

Voluntários da Pátria foram convocados para auxiliar as tropas brasileiras contra o exército paraguaio, 

mas a maior parte do contingente de soldados brasileiros foi arregimentada compulsoriamente. Contava 

com a presença de escravos e ex escravos.  

 

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

Os barões do café estão relacionados com a produção de café no Vale do Paraíba. Tinham uma 

produção conservadora, utilizando a mão-de-obra escrava, num sistema caracterizado pelo Plantation.  
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ARTE 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Está relacionado a um movimento com viés crítico e propõe uma ideia de reflexão contraria a alguma 

conduta social ou desigualdade, ou simplesmente é resultado do trabalho do artista e grupos de artistas 

que ocupam o espaço público com o objetivo de espalhar suas criações. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Nas intervenções, os artistas realizam interferências em elementos preexistentes no espaço, em geral 

com o objetivo de despertar a atenção do público para uma situação ou faze-lo refletir sobre ela. 

 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Caracteriza pela representação de um espaço observado como o tema central, por vezes único, de uma 

obra, podendo ser rural ou urbano. 

 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Retrato 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

A obra acima é classificada como pintura histórica. Nas obras desse gênero são representados temas e 

fatos históricos. A pintura histórica é um dos gêneros mais característicos da arte acadêmica. 

 

 


