
 
 

RESOLUÇÕES 
7º ANO 

FÍSICA/HISTÓRIA/ARTES 
1ª Chamada 

N2C1 - 09/04/2021 
 

 
1 

FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
O processo de eletrização por indução ocorre em 4 etapas. Primeiro aproximamos do condutor um bastão 
carregado, chamado indutor. Em segundo, conectamos esse condutor a terra por meio de um fio, ao fazer isso 
parte das cargas desse condutor são neutralizadas. Em terceiro, ainda na presença do bastão carregado retiramos 
o fio-terra. E por fim afastamos o Indutor. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Não podemos dizer que existe uma corrente elétrica pois, por definição, corrente elétrica é um fluxo ordenado de 
partículas elétricas. Nas condições apresentadas teríamos movimento de cargas elétricas, porém não um 
movimento ordenado. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
A corrente elétrica real é a corrente dos elementos que de fato se movimento em um fio, nesse caso, os elétrons. 
Ou seja, a corrente real é definida como o fluxo de partículas negativas. A corrente convencional por sua vez seria 
o fluxo de partículas positivas. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Os dois exemplos trabalhados em sala de aula são: solução aquosa e gás ionizado. Nesses dois casos existe a 
formação de íons positivos que podem se movimentar. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

 
 

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

 
 

 
 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Primeiro temos que determinar a carga total que atravessa o fio: 

 
 

 
Sabendo o valor da carga total, calculamos o valor da corrente elétrica. 

 
 

 
 

 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Como Nikão deseja que o valor da corrente elétrica diminua ele deve escolher um fio que tenha um valor de 
resistência mais alto. Sabemos que quando o fio é mais comprido, ou seja, com maior comprimento o valor da sua 
resistência é maior. Além disso, quando mais fino o fio, mais difícil é a passagem de corrente, fazendo com que o 
valor da resistência aumente. Dessa forma Nikão deve escolher o primeiro fio, mais comprido e mais fino. 
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
Os dois efeitos observados são o efeito térmico também chamado de efeito joule, podemos observá-lo no chuveiro 
e no ferro de passar roupas. O segundo efeito é o efeito luminoso. Em alguns objetos, quando a corrente elétrica o 
atravessa ele esquenta a ponto de incandescer e emitir luz. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Para essa questão qualquer um dos efeitos a seguir vai ser considerado. 
Corrente de 0,001 a 0,01: Pequenos formigamentos. 
Corrente de 0,01 a 0,1: Contrações musculares, dor, dificuldade para respirar, parada cardíaca. 
Corrente de 0,1 a 0,2: Fibrilação ventricular. 
Corrente de 0,2 a 1: Parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. 
Corrente de 1 a 10: Queimaduras graves, parada cardíaca e morte. 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
Em oposição à cultura feudal, o Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa. 
Denomina-se “Renascimento” devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da antiguidade 
clássica, base para as transformações do período em direção  a um ideal humanista e naturalista. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
As especulações sobre a composição da obra são as mais variadas. Para alguns, Leonardo pintou a mulher ideal, ou 
a sua própria mãe; outros dizem que ela era sua amante ou de um de seus mecenas. Outra especulação é que 
Mona Lisa estaria grávida quando posou para o pintor: suas mãos levemente inchadas e o gesto de proteção do 
ventre típico de gestantes auxilia a teoria. De acordo com a Historiadora Lilian Schwartz, os traços andróginos do 
rosto estimulam teorias de que por trás da identidade da Mona Lisa está um autorretrato do pintor. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
A relação existente é que os mecenas financiavam e protegiam as artes e os artistas, entre eles, se destacavam a 
burguesia, príncipes e  Papas. O Renascimento foi um período de renovação cultural e mudanças na vida política, 
econômica, artística e científica baseado nos princípios do humanismo, racionalismo e individualismo. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
a) A Escola de Atenas de Rafael Sanzio.  
b) Antropocentrismo: colocava o ser humano como centro das preocupações e indagações dos pensadores, 

considerando-o obra suprema de Deus.  
Ou 
Racionalismo: enfatizava a razão como principal instrumento para compreender o universo e a natureza.  
Ou 
Individualismo: valorizava a capacidade do ser humano em fazer escolhas livremente, valendo-se apenas de 
suas próprias forças, sem recorrer para o sobrenatural. 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
A teoria do Geocentrismo defendia que a Terra era o centro do Universo e o Sol girava ao seu redor. Já a teoria do 
Heliocentrismo defendia o sol como centro do Universo. 
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) As Cruzadas  
b) As Cruzadas foram expedições militares organizadas pelos cristãos europeus para a reconquista da Terra Santa 

(Jerusalém) que estava dominada pelos muçulmanos 
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QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Arado de Ferro (Charrua) 
Rotação Trienal 
Atrelamento da charrua ao peito dos cavalos 
Drenagem dos pântanos.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Com uma população maior foi possível o surgimento de novas profissões incluindo comerciantes que vendiam o 
excedente da produção nas feiras, assim surgiram os Burgos. Com o passar do tempo as atividades burguesas 
(comerciais) foram aumentando, consequentemente as cidades foram ganhando importância. A burguesia pertence 
ao 3° estado e se sustenta através das atividades comerciais.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) Peste negra. 
b) Ela veio do contato dos europeus com os povos do oriente durante as Cruzadas. Se espalhou muito rápido em 

razão da grande sujeira e falta de higiene que se encontravam nas cidades medievais e da falta de 
desenvolvimento da medicina no mundo medieval, pratica que era proibida pela Igreja.  

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Peste negra 
Guerras 
A grande fome 
Revoltas camponesas 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Dança realizada com base em algo combinado e ensaiado previamente.  
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Os níveis espaciais são: baixo, médio e alto. Sendo que os movimentos realizados no nível baixo são aqueles em 
que o corpo todo permanece bem perto do chão; os movimentos realizados no nível médio são aqueles em que o 
corpo se encontra no espaço que ficaria entre a cintura e a cabeça se esse corpo estivesse na posição vertical; e os 
movimentos realizados no nível alto são aqueles em que o corpo, ou uma parte dele, está no espaço que fica acima 
da cabeça. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Os instrumentos de percussão são aqueles que soam por meio de batidas, sacudidas ou raspagem. Uma de suas 
funções é proporcional a base rítmica da música. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Em geral são constituídos por um trio musical, composto pela flauta, responsável pelos solos, pelo cavaquinho, 
que criava a harmonia musical; e pelo violão, que funcionava como uma espécie de contrabaixo. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Encenação 
 


