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FÍSICA 

 

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

Por conta da Inércia, ao pular do ônibus ainda temos a mesma velocidade que ele. Ao entrar em 

contato com o chão se não continuarmos a manter a mesma velocidade teríamos uma parada brusca, 

podendo assim haver lesão. 

 

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

O cinto está associado a Primeira Lei de Newton, Lei da Inércia. Ao se frear bruscamente a tendência é 

que nosso corpo, por inércia, continue o movimento, dessa forma o cinto nos protege de continuarmos 

o movimento e sejamos “arremessados” pra frente. 

 

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

A Leis associada a esse caso é a Terceira Lei de Newton, conhecida como Lei da Ação e Reação. Essa 

Lei diz que para toda ação existe uma reação igual e contrária. No caso da imagem, o movimento do 

nadador ocorre pois ele empurra a água para trás e consequentemente a água empurra ele pra frente. 

 

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

 
Resolução  

 

 
 = 2. a 

 
 

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

 
Resolução  

 

 
 = 2. a 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

 
Resolução:  

 

 

 
 = 2. a 

 
 

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

 
Fazendo a decomposição do Vetor F temos: 

 

 

 

 
 

 

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

Na queda livre um corpo fica sujeito apenas a atração que a Terra gera. Então o par ação e reação 

seriam: A força que a terra exerce sobre o corpo e a força que o corpo exerce sobre a Terra. 

 

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

Para que as forças em questão sejam um par Ação e reação elas devem atender alguns critérios. 

Devem ser forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, não atuarem no mesmo corpo 

e serem forças de mesma natureza. 

Em um corpo qualquer peso e normalmente podem até ter mesmo módulo, direção, sentido oposto, 

mas elas atuam sempre no mesmo corpo. Além disso a normal é uma força de contato e o peso uma 

força de campo, sou seja, são de naturezas diferentes. 

Dessa forma, peso e Normal não são um par ação e reação  
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QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI 

 
 

Resolução:  

 

 
 = (6+4). a 

 
 

HISTÓRIA 

 

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

A charge critica a crise dos mísseis que foram 13 dias de tensão. Em 1961 os EUA instalaram mísseis 

na Turquia apontados para a URSS e tentam invadir Cuba. Em 1962 fotos revelam que a URSS está 

instalando mísseis em Cuba. Assim os EUA anunciam a descoberta dos mísseis, decide bloquear Cuba e 

considerar qualquer ataque lançado a partir de Cuba como um ataque contra os EUA pela URSS, 

exigindo que os soviéticos removessem todas as suas armas ofensivas de Cuba. 

 

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

O Império foi derrubado e foi proclamada uma república na China. Porém, os problemas do país não 

foram resolvidos devido à influência dos “senhores da guerra”. Os camponeses devido ao aumento de 

impostos sofreram com a fome e se revoltaram. Isso ocasionou um clima de insatisfação social na 

China que facilitou a propagação do marxismo no país levando os chineses a se converterem ao 

marxismo. O Partido Comunista Chinês foi fundado em 1921, e com destaque para Mao Tsé Tung que 

proclamou a República Popular da China em 1949, após sair vitorioso da Guerra Civil.  

 

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

A relação existente é Mao Tsé-tung propôs a Revolução Cultural que pretendia combater a influência 

cultural do Ocidente. Sendo uma campanha ideológica a favor de seu governo que utilizava a guarda 

vermelha para divulgar seus ensinamentos e eliminar a oposição do governo. E os jovens utilizavam o 

livro vermelho que continha os ensinamentos maoístas. Assim, Mao conseguiu aumentar a sua 

popularidade.  

 

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

A Revolução Cubana foi conduzida por Fidel Castro, líder de uma guerrilha instalada no interior do 

território cubano. A guerrilha liderada por Fidel buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, 

instalada no país desde 1952 por meio de um golpe militar. Após idas e vindas, o movimento instalou-

se em Sierra Maestra e foi realizando ataques, os quais resultaram na derrubada do governo cubano. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 

A CIA comandou uma invasão a Cuba pela Baía dos Porcos, porém as milícias populares cubanas 

resistiram e venceram os invasores. 

Ou 

Em 1962, os EUA impuseram um bloqueio econômico a Cuba que consiste em uma interdição de caráter 

econômico, financeiro e comercial. 

 

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

- Cassação de políticos 

- Superpoderes ao Presidentes (elaborar leis, fechar o congresso por tempo indeterminado) 

- Fim ao direito de Habeas Corpus   

- Censura prévia 

 

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

A canção é de 1973, portanto época do governo do general Médici (os “anos de chumbo”), esse período 

também foi caracterizado pelo “milagre econômico”; o AI-5 vigorou durante o governo de Médici, que, 

aliás, representou o apogeu de sua utilização. É o auge da repressão. Nesse momento, muitos 

opositores do governo foram presos, torturados e exilados.  

 

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

O milagre econômico foi um período de 5 anos (1969-1974), onde a economia brasileira cresceu cerca 

de 10% a.a. O milagre foi possível por causa dos investimentos internacionais, principalmente do apoio 

dos Estados Unidos a ditadura brasileira.  

 

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

A Copa do Mundo de 1970, do México, foi vencida pelo Brasil que conquistou o seu tricampeonato. O 

Governo militar, a partir de uma campanha Ufanista, usava símbolos nacionais como propaganda de 

governo. Vitória na Copa de 70 era utilizada para dar uma impressão de que estava tudo bem no Brasil 

(o país do futuro), camuflando os problemas da ditadura.  

 

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

Lenta: a abertura aconteceria o mais devagar possível 

Gradual: seria feita aos poucos, uma coisa de cada vez. 

Segura: Segura principalmente para os militares, garantindo que após o fim do regime não seria 

realizada uma “caça às bruxas” contra os ditadores e aqueles que apoiavam o governo. 

 

 

ARTE 

 

QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Futurismo, Cubismo, Abstracionismo, Expressionismo, Fauvismo, 

Dadaísmo, Surrealismo. 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Criou formas em geral abstratas, resultantes de um rigoroso processo de simplificação das 

características do objeto representado, criou formas simples, mas muito expressivas. Obras de metal 

com primoroso polimento de modo a refletirem efeitos luminosos. 

 

QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Expressionismo. 
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QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Matisse. 

 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Figuras geometrizadas, não a diferenciação de planos, uso de poucas cores, distorção da forma. 

 


