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

Um amperímetro é um instrumento para a medida de corrente elétrica, deve ser conectado em série com o 
elemento que se deseja medir a corrente e para ser considerado ideal a sua resistência interna deve ser nula, ou 
seja, resistência zero. 
 

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

O voltímetro ideal tem um valor de resistência interna nula e é conectado em paralelo com o elemento do 
circuito que se deseja medir a voltagem. Dessa forma ao conectar o voltímetro diretamente na tomada, houve um 
curto circuito, já que a resistência do voltímetro é nula. Sabemos que no curto circuito o valor da corrente atinge 
valores muito altos, isso foi a razão da pequena explosão. 
 

QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
As duas principais formas de transformação de energia são em energia térmica (no caso do chuveiro elétrico) e 

luz (no caso de uma lâmpada), mas também observamos energia mecânica em equipamentos com motor, como é 
o caso do liquidificador, máquina de lavar, batedeiras, etc ... 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

A resposta correta é a da Professora Roberta. Sabemos que o brilho de uma lâmpada está associada a sua 

potência. A potência por sua vez, na maioria dos casos, tem relação direta com a corrente, de forma que maior a 

corrente maior o brilho. Sendo assim, as lâmpadas com menor resistência, ao se conectar com a rede terão uma 
maior corrente e consequentemente maior brilho. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

Fusível é um elemento do circuito que é conectado em série com o equipamento que se deseja proteger. Ele é 
fabricado com um valor limite de corrente de forma que se a corrente que passa por ele exceder esse valor o 

fusível queima, impedindo a passagem de corrente pelo resto do circuito. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

Utilizando a relação V=r.i temos: 

 
 

 
Dessa forma, temos de utilizar um fusível com um valor de no mínimo 4ª, ou seja, a única poção é o fusível 
vermelho. 

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

 
 

 
 

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

 

 
 

 

 
 

Ou seja, a economia foi de 5 reais. 
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
Podemos resumir as características dos imãs em duas. A primeira tem a ver com as atrações e repulsões 

geradas entre eles e cuja regra é simples: polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. A segunda é o fato 
de não existirem monopólios magnéticos, ou seja, não existe na natureza um único polo norte ou um único polo 
sul, sempre existirão dois polos, mesmo que o imã seja cortado. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

Um imã ao ser colocado em uma região do espaço acaba por alterar toda a região a sua volta, essa alteração 

do espaço ao redor desse imã chamamos de campo magnético. Não podemos ver, nem tocar esse campo, mas ao 
colocarmos um novo imã nessa região, o campo gerado pelo primeiro imã interage com o novo imã e o resultado 
disso é o surgimento de uma força. 
 

HISTÓRIA 

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

Regime político que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. O absolutismo teve, 
portanto, tempo e lugar definidos. O Estado praticava o poder de forma absolutista, mas o dinheiro comandava a 
vida econômica e social das pessoas. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 

a) Jacques Bossuet e Nicolau Maquiavel.  

b) Para Bossuet, o rei era representante de Deus na Terra, e como tal, era infalível. Assim, o direito que o rei 
tinha de governar de modo absoluto era de origem divina, por isso, essa teoria de Bossuet é chamada de 
Teoria do Direito Divino.  
Para Maquiavel  

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

Conjuto de ideias e práticas econômicas adotadas pelas monarquias abolutistas europeias com o objetivo de 
fortalecer o Estado e promover a riqueza nacional. Os reis absolutistas deram grande apoio as atividades 
comerciais.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 

a) Metalismo. 

b)  Princípio que defendia a riqueza de um Estado pela quantidade de ouro e prata acumulada nos cofres do 

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

No século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela, como recompensa por sua 
participação da luta contra os árabes, uma faixa de terra denominado Condado Portucalense. Seu filho e herdeiro, 
Afonso Henriques, continuou a combater os árabes, ao mesmo tempo, liderou a luta para conquistar a 

independência do Condado. Ele rompeu com o reino de Leão e Castela e proclamou a independência do Condado, 
fundando assim o reino de Portugal. A formação da Espanha iniciou devido ao casamento dos nobres Fernando 
(Aragão) e Isabel (Castela) unindo assim os dois reinos. Os reis católicos e conservadores tornaram a religião 
católica oficial no reino e através das guerras de reconquistas expulsaram os muçulmanos em 1492 definitivamente 
do território de Granada. Anos depois, Navarra foi incorporada ao território. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

O pajé tinha a função de sacerdote religioso e da preparação de cultos religiosos. Por isso era a pessoa mais 

respeitada da aldeia, responsável por desempenhar as funções de médico e sacerdote, afinal, tinha conhecimentos 
de curandeiro.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

a)  Cabia aos índios homens a caça, a pesca e a preparação da terra para o cultivo. Atividades ligadas a força 

física.  
b)  Cabia as mulheres as atividades manuais como: a colheita, a preparação da comida e o artesanato.  
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Os diferentes povos indígenas espalhados pelo território do atual Brasil eram nômades ou seminômades. 

Conhecidos também como sociedades coletoras, vivam da pesca, caça, coleta de frutos e da agricultura 
rudimentar, produzindo gêneros como milho, mandioca, amendoim, e caju. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

Uma das características mais importantes do pau-brasil é a madeira pesada com a presença interna de um 

extrato que gera uma espécie de tinta vermelha. Por ser de alta qualidade, a madeira desta árvore é muito usada 

na fabricação de instrumentos musicais como, por exemplo, violinos, harpas e violas. A tinta vermelha era utilizada 
para tingir tecidos de luxo.  

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

a) Escambo é o trabalho pelo recebimento de objetos como: Espelhos, canivetes, colares, miçangas... 

b) Para o índio, os objetos que ele recebia tinha um valor útil, como um canivete de metal para utilizar 

na caça.  
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Canto uníssono 

 

QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor  
A música aborda os problemas decorrentes do crescimento acelerado da população urbana, com destaque para 

a falta de moradia.  
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

A sátira é um recurso ainda muito empregado por escritores, humoristas e artistas, em que se utiliza uma 
espécie de crítica bem-humorada para refletir sobre situações, pessoas ou temas. 

 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

As personagens são as três mulheres em atividades de uma área rural (respigadeiras são as mulheres que 
recolhem, depois da colheita, o restante das espigas de trigo que ficam no chão). 
Quanto ao tema, Millet representou o trabalho no campo. 
 

QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Não, pois a obra apresenta uma composição que não é possível na realidade, sendo esta uma característica do 

Surrealismo. 
 
 
 
 

 
 
 


