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

O processo de transmissão de calor envolvido é a condução. Nesse processo as partículas do corpo mais 
próximas a chama aumentam a sua vibração e consequentemente passa a colidir com as partículas mais próximas, 
esse efeito se estende ao longo do material, levando a um aumento da agitação de todas as partículas.  
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

O que se observa é a formação de uma corrente de convecção logo acima da fogueira. A porção do ar mais 

próxima a chama se aquece, e consequentemente se expande e dessa forma reduz  a sua densidade. Corpos 
menos densos sobem. O ar frio mais distante da chama desce. Esse movimento de ar é o que explica o que foi 
observado. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

Ao se encolher a pessoa diminuía a área do seu corpo exposta ao ambiente e dessa forma diminui a taxa de 
emissão de radiação, evitando a perda de calor. Sabemos que a sensação de frio ocorre exatamente quando 
perdemos calor para o ambiente. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

Resolução: 

 
O vácuo tem por função evitar a condução e a convecção, que são formas de transmissão de calor que 

precisam de um meio material. Já a superfície espelhada serve para evitar a transmissão de calor por irradiação 
uma vez que a radiação é refletida por essa superfície. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

O efeito estufa ocorre devido a alguns gases presentes na nossa atmosfera, como vapor de água e gás 

carbônico. Eles formam uma camada que permite a entrada de radiação ultravioleta mas reflete a radiação 
infravermelha emitida pela Terra. Isso faz como que a radiação fique “presa” aumentando a temperatura do 
planeta. Isso é necessário, pois garante uma temperatura adequada para a existência de vida, o problema no caso 
é a intensificação desse efeito devido o aumento das emissões de gases que causam esse efeito. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

Nesse caso o que se observa é um efeito estufa. O vidro do carro é permissivo a passagem de radiação 

ultravioleta, porém reflete o infravermelho. Essa radiação presa no interior do carro faz como que a temperatura lá 
de dentro se eleve. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

O principio envolvido nesse caso é o principio da reversibilidade dos raios. Esse principio diz que a luz sempre 
percorre o mesmo caminho entre dois pontos, de forma que se o passageiro enxerga os olhos do motorista, com 

certeza, o motorista enxerga os olhos do passageiro. 



 
 

RESOLUÇÕES 
8º ANO 

FÍSICA – HISTÓRIA - ARTE 
REGULAR 

N1C3 - 03/09/2021 
 

 
2 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
a) Sol, lua e Terra. 
b) A fonte é o sol. O Obstáculo a Terra. O anteparo a lua. 

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

Fonte primária: emite/ produz a própria luz. 
Fonte secundária: Não produz a própria luz, apenas reflete a luz de uma fonte primária. 

Raio de luz: representação geométrica da trajetória da luz. 

Feixe de luz: Conjunto de raios de luz. 
Objeto transparente: permite a passagem da luz. 
Objeto opaco: não permite a passagem de luz. 
Objeto translúcido: permite a passagem parcial da luz. 

 

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

 
 

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

O Código civil napoleônico regulamentou a propriedade privada, mas também revelou preocupação com a 

família, destacando a importância da autoridade do marido sobre a mulher e os filhos. Quanto ao trabalho, 
defendeu a autoridade do patrão sobre os empregados, a fim de garantir a ordem; proibiu as greves e a 
organização sindical dos empregados, mas não a dos patrões. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 

A batalha de Trafalgar foi uma guerra marítima entre a Inglaterra, França e Espanha na Costa Espanhola. Pois, 
o ponto fraco de Napoleão foi enfrentar uma batalha em alto mar. Vencedora desta Batalha, em 1805, na qual, as 

forças compatíveis da Espanha e França foram destruídas pela esquadra de Lord Nelson, a Inglaterra era a única 
potência com livre trânsito nos mares. A partir daí, os portos brasileiros se viram atulhados de produtos ingleses. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 

A charge mostra um homem inglês que procura alcançar o topo do globo e Napoleão que é muito maior que 

ele. Além disso, Napoleão está sentado em cima do planeta, como se este realmente lhe pertencesse. A relação 

existente entre a charge e o Império Napoleônico é que em 1812, já havia se expandido muito. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 

A batalha de Waterloo ocorreu na Bélgica quando o exército coligado de ingleses e prussianos pôs fim à política 
imperialista de Napoleão Bonaparte e ao seu poder político na França. Ele foi obrigado a abdicar de vez do cargo de 
Imperador, e Luís XVIII voltou ao trono. Exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, Napoleão viveu sob 
rigorosa vigilância até sua morte, em 5 de maio de 1821. 
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QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
Os dois princípios estabelecidos no Congresso de Viena foram: o princípio da legitimidade e o princípio do 

equilíbrio e poder. O princípio da legitimidade determinava que as dinastias reinantes no período pré-revolucionário 
deveriam ter de volta seus tronos e os territórios que possuíam até 1789. O princípio de equilíbrio e poder 
estabelecia que as forças vencedoras (Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra) teriam o direito de obter novas 
possessões fora da Europa e manter aquelas que já controlassem, como recompensa pela participação nas batalhas 
contra o imperador francês. 

 

QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
O Poder Moderador era um dos poderes que constituíam as instituições do Império Brasileiro (1822 a 1889). 

No Brasil, o Império foi construído como forma de harmonizar as tradições políticas conservadora e liberal, então 
vigentes nas tradições monárquicas de origem europeia após a queda do Império Napoleônico em 1815. O Poder 
Moderador coexistia com os poderes legislativo, judiciário e executivo, formando, assim, um quarto poder. 

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

O Período Regencial aconteceu no Brasil entre o Primeiro Reinado e o Segundo Reinado, nele, regentes 
administravam o Brasil, primeiramente um grupo de 3 regentes (Regência Trina), posteriormente apenas 1 regente 
(Regência Uma). Esse período foi necessário pois, no momento da Abdicação de D. Pedro I, o herdeiro do trono 
tinha apenas 5 anos. Em teoria, os Regentes deveriam governar o Brasil até D. Pedro de Alcântara completar a 
maioridade.  

 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
O Golpe da Maioridade foi o adiantamento da coroação de D. Pedro II ao cargo de Imperador do Brasil, ainda 

aos 14 anos de idade (15 anos incompletos). Objetivava dar um ar de estabilidade política para o país.   
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

O principal ator da independência do Brasil foi D. Pedro, o herdeiro do trono português. Por isso, ele 

transformou o Brasil em uma monarquia onde ele era o Imperador.  
O trono era hereditário, ou seja, passava de pai para filho, com preferência para o filho homem mais velho. 

Por isso, quando D. Pedro I abdicou ao trono, seu filho homem mais velho, D. Pedro de Alcatara de 5 anos de 
idade, era o herdeiro do trono.  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

O Imperador D. Pedro II possuía o poder moderador, visto no fluxograma. Era ele que nomeava o Conselho de 

Estado, o Senado e escolhia o Presidente do Conselho de Ministros (Primeiro Ministro).  
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Podemos observar diversos elementos em sua obra, tais como a mulher carregando grutas tipicamente 

brasileira, além da representação de folhagens verdes nos cantos direitos e esquerdo da pintura. 
Enquanto a segunda obra denominada “Independência ou morte” de Pedro Américo, nos apresenta o cenário 

da proclamação da independência, com cavalos e homens em batalha. 
Além destas, existe a diferença nas cores, na composição da formas e nos pontos de luz. 

 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Usou cores não convencionais para representa a personagem e criou formas estilizadas, ou seja, simplificadas, 

traços fortes e demarcados, alto contraste, pinceladas expressivas. 

 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

A geometrização das formas, o fundo da pintura é integrado coma figura, de modo que a profundidade e a 
perspectiva, são deixadas de lado. Além do mais, existe a representação de todas as vistas da figura, outra 
característica do cubismo. 
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QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
Dizer que a peça é cômica entende-se que a peça apresenta de forma engraçada, em formato de comédia. E 

de forma satírica, remete a ideia de fazer uma sátira, utiliza de um humor ácido, ridicularizando determinado tema, 
geralmente como forma de intervenção política e críticas. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Choro e samba 

 

 
 
 
 


