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

 
 

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

 
 

 
 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Na associação em série a corrente elétrica que atravessa os resistores é a mesma, porém a voltagem fornecida 
pela fonte é dividida entre os resistores. Na associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos a mesma 
diferença de potencial, isso quer dizer que todos os resistores estão conectados no mesmo ponto de entrada e no 
mesmo ponto de saída. Além disso, na associação em paralelo a corrente elétrica é dívida entre os resistores. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Essa situação se torna perigosa, pois ao diminuirmos a resistência de um circuito a tendência é que o valor da 
corrente aumente, podendo atingir valores tão elevados que causam o derretimento do fio. Ou seja, a corrente que 
surge nessa situação é muito alta, o que pode trazer sérios problemas se ela atingir o professor Nikão. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Nesse caso teremos que conectar duas delas em paralelo e esse conjunto em série. 
300Ω paralelo com 300Ω nos dará uma resistência equivalente de: 

 

 
Ao fazermos esse conjunto em série com outro resistor de 300Ω teremos: 

 
 

 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Ao conectarmos um resistor em série observamos um aumento na resistência total do circuito. Esse aumento da 
resistência total faz com que a corrente elétrica total diminua e consequentemente o brilho da lâmpada também irá 
diminuir. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
a) 

 
 

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

 

 
 

 
b)  

 
 

 
 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
Nesse caso, teremos dois resistores em paralelo e esse conjunto em série com o resistor que sobrou. Dessa forma: 

 

 
5Ω em série com 10Ω nos dará uma resistência de 15Ω 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Nesse caso teremos dois conjunto de 10Ω em paralelo e esses conjuntos em série entre si e com o resistor de 10Ω 
que sobrou. Dessa forma: 

 

 
 
5Ω em série com 5Ω em série com 10Ω nos dará uma resistência de 20Ω 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
As caravelas foram muito importantes nas Grandes Navegações para o transporte de especiarias asiáticas. Nos 
porões das caravelas, comerciantes portugueses, genoveses e venezianos transportaram toneladas de mercadorias 
das Índias para a Europa, obtendo fabulosos lucros. Os espanhóis usaram as caravelas para transportar o ouro e a 
prata que retiraram do continente americano no século XVI. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
Durante o período da Idade Moderna as viagens eram bastante desconfortáveis e perigosas. As viagens marítimas 
podiam demorar muito, o que ocasionava a falta de água e alimentos, a higiene nos navios era precária e ratos, 
baratas e outros animais infestavam as embarcações, o que ocasionava muitas doenças. Além disso, havia os 
frequentes ataques de piratas, atraídos pelas riquezas transportadas nas expedições e a possibilidade de ocorrerem 
naufrágios. Também havia o temor espalhado por mitos e lendas de monstros marinhos e abismos. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
Na época das Grandes Navegações o Planeta Terra era um infinito em desconhecimento. Havia crenças na 
existência de monstros marinhos, de histórias narrando que na altura da linha do Equador os navios se 
incendiariam, e ainda de que a Terra era achatada – as pessoas acreditavam que ao se afastarem muito do litoral 
cairiam num abismo sem fim.   
 
 
 

https://www.suapesquisa.com/o_que_e/especiarias.htm
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QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
a) A esquadra de Pedro Álvares de Cabral desembarcou na região que atualmente corresponde ao sul do estado 

da Bahia, denominada Porto Seguro. E a esquadra do chinês Zheng He passou pelo litoral do Maranhão ou de 
Pernambuco. 

b) Porque antes da chegada da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral em 1500, Duarte Pacheco Pereira, 
em viagem secreta planejada pelo governo português e mantida em sigilo, esteve no litoral da América 
Portuguesa, devido à rivalidade com a Espanha. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, portanto, o 
litoral do Brasil já pertencia a Portugal antes da chegada de Cabral. 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
Centralização precoce do Estado: os portugueses, livres das guerras internas e externas, conseguiram dedicar-se a 
outras atividades, como o comércio e a produção manufatureira, que possibilitou a acumulação de capital para 
financiar as grandes navegações. 
Ou 
Posição Geográfica favorável: os portugueses dispunham de uma posição geográfica privilegiada, pois estavam com 
a sua costa voltada para o oceano Atlântico. 
Ou 
Conhecimentos marítimos: desenvolvidos na Escola de Sagres, na qual os navegadores trocavam experiências, e 
experiência adquirida na pesca e no comércio pelo Mediterrâneo. 
Ou 
Superioridade técnica: os portugueses desenvolveram embarcações adequadas para as viagens marítimas e mapas 
mais precisos. Também adotaram alguns instrumentos de orientação e localização, como a bússola e o astrolábio. 
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
No absolutismo, o monarca do país tinha o poder total: Fazia as leis, executava as leis e julgava. A frase “O Estado 
sou Eu” simboliza que é a vontade do Rei que prevalece dentro do reino.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) O príncipe.  
b) O que significa a frase “os fins justificam os meios”. 

Essa frase não foi dita nem escrita por Maquiavel, mas sintetiza as ideias de seu texto. Para ele, um bom 
monarca era o que fazia de tudo para se manter no poder e, por isso, poderia fazer qualquer coisa para se 
manter nele, afinal o resultado final justifica as ações tomadas, mesmo se elas estando fora de uma noção 
ética e moral.  

 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Bossuet formulou a teoria do direito divido. Para ele, Deus escolheu o monarca, portanto a escolha de Deus e as 
atitudes do Rei são inquestionáveis.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) Maias 
b) Se localizavam na península do Yucatã. A civilização Maia, organizada em cidades estados, adquiriu um 

enorme desenvolvimento cultural tornando-se uma das mais importantes da América pré-colombiana. 
Podemos destacar o artesanato, com a confecção de tecidos e a utilização das tintas em roupas e a arquitetura 
com a construção de grandes palácios, templos e pirâmides.  

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
O calendário Maia era cíclico e foi elaborado de acordo com observações astronômicas. Como os maias 
desapareceram, não tiveram tempo de completar mais um ciclo do calendário que acabava em 2012, muitos 
interpretaram que os Maias estariam prevendo o fim do mundo.  
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ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Os pesquisadores atribuíram as esculturas de figuras femininas o nome de Vênus em seguida o nome do local 
que a encontravam. Sobre seu tamanho, a hipótese sustentada hoje é de que essas esculturas eram utilizadas 
como amuletos pelas mulheres que desejavam ter filhos. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: O corpo era fonte de pecado e suas imagens não deveriam apelar à materialidade e a sensualidade; por isso 
eram representados de modo simplificado com contornos discretos e quase totalmente cobertos. O tamanho da 
figura santificadas deveria corresponder a sua importância, por isso elas eram maiores que os humanos retratados. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Conferiam ao corpo das bailarinas uma postura mais esguia e movimentos mais alongados, elevados e leves. 
Com esses movimentos, as bailarinas podiam representar melhor personagens das histórias românticas, como 
fadas, feiticeiras e seres etéreos. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Esses traçados são chamados de esboços ou estudos e constituem uma das fases do processo criativo. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Vozes masculinas:  soprano, barítono e baixo. 
Vozes femininas: soprano, meio-soprano, mezzo soprano e contralto. 
 
 


