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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  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Nesse caso devemos levar em consideração tanto os íons positivos quanto negativos, dessa forma o total de íons 
em movimento será de 2,0. . 
A carga total pode ser determinada por 

 
 

 
 

Para determinar a corrente, temos: 

 

 
 

 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Sabemos que a condutividade de um material é o oposto da resistividade. Quanto maior a resistividade, menor a 
sua condutividade e maior a sua resistência. Dessa forma o material com a maior resistência será aquele com a 
menor condutividade, no caso seria o Ferro. 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
A resistência elétrica depende de 3 fatores, o comprimento do fio, a área de secção transversal do fio e o material. 
No primeiro temos que quanto maior o fio maior será a resistência do material. 
No segundo quanto maior a área menor será a resistência do material.  
E o último fator tem relação com a resistividade do material, de forma que quanto maior a resistividade maior será 
a resistência do material. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

 
 

 

 
 
Fazendo  

 

 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Como a área de secção transversal é a área de um quadrado de lado 2mm temos: 
 

 

 

 
 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
Toda carga elétrica ao ser colocada em uma região altera o espaço ao redor dela. A essa alteração do espaço 
chamamos de campo elétrico. Esse campo permeia todo esse espaço. Ao colocarmos uma segunda carga nessa 
região, essa carga perceberá o campo elétrico naquela região e o resultado disso é que surge uma força sobre essa 
segunda partícula. Ou seja, o campo elétrico gerado pela primeira carga interage com a segunda gerando uma 
força. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
A fonte que pode ser uma pilha, bateria, etc. é a responsável por gerar uma diferença de potencial entre os seus 
polos e com isso provocar o movimento das cargas elétricas em um circuito.  
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
Além da fome e da miséria que assolavam a Rússia, o país perdeu a Guerra Russo-Japonesa, configurando uma 
grande humilhação nacional e, logo, um contexto propício às manifestações anticzaristas. Buscando retomar o 
controle da Rússia, o líder do país coordenou uma grande repressão armada, que resultou no massacre do 
Domingo Sangrento. 
 
 
 



 
 

RESOLUÇÕES 
9º ANO 

FÍSICA/HISTÓRIA/ARTES 
1ª Chamada 

N2C1 - 09/04/2021 
 

 
3 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
A principal divergência política entre eles era a retirada da Rússia da 1ª GM, como também, a reforma agrária. No 
governo provisório de Kerensky, pois a Rússia foi mantida na 1ª GM e os camponeses e os operários ainda 
passavam necessidade (fome).  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
Ao contrário do que acreditavam os russos, a 1ª GM foi um conflito duradouro e, assim, extremamente prejudicial 
à economia dos países diretamente envolvidos. Como a Rússia já se encontrava bastante fragilizada, a sua entrada 
na guerra mostrou devastadora para os camponeses do país, que se voltaram contra o governo do czar.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
A ascensão do líder bolchevista ao poder representava uma ameaça não só aos interesses da antiga aristocracia 
czarista, mas também à burguesia russa, que passava ver suas propriedades ameaçadas. Essa ameaça é 
demonstrada pela charge, que apresenta o próprio Lênin “varrendo” aristocratas e burgueses do país.  
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
A crítica retratada se refere à NEP que tinha como lema dar “um passo atrás”, mantendo traços capitalistas na 
economia russa e “dois passos à frente” alcançar o comunismo em um futuro breve. Após a morte de Lênin ocorreu 
à disputa pelo poder entre Trotsky e Stálin. Trotsky defendia uma revolução permanente, enquanto Stalin defendia 
que era necessário fortalecer o regime soviético para depois expandi-lo para o mundo. Tendo se mostrado mais 
influente, Stálin venceu a disputa com Trotsky. 
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Getúlio Vargas disputou as eleições em 1930 pela Aliança liberal (MG, RS e PB), mas perdeu para o paulista Júlio 
Prestes. O assassinato de João Pessoa (candidato a vice na chapa de Vargas) após as eleições, colocou fogo no 
cenário político nacional. Cargas se juntou aos militares do movimento Tenentista e conseguiu realizar um golpe, 
que retirou o presidente paulista Washington Luís e instituiu o Governo Provisório de Vargas.  
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Vargas é o presidente que elabora as primeiras leis trabalhistas no Brasil. Ele faz isso ainda durante o Governo 
Provisório, na década de 1930. Por isso, Vargas é o pai dos pobres. Vale lembrar que ele também é a “mãe dos 
ricos” por ter mantido os privilégios da Elite brasileira.  
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) A sigla é uma homenagem a 4 estudantes paulistas mortos em uma manifestação contra Vargas (Martins, 

Miragaia, Dráusio e Camargo) 
b) Elaboração de uma constituição para limitar o poder do presidente.  

Troca do Interventor de São Paulo.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
O voto era secreto, universal e, pela primeira vez incluía o direito de voto as mulheres. Analfabetos ainda eram 
excluídos do direito de voto. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) A.I.B (Ação Integralista Brasileira)  

- “Fascismo à brasileira”  
- Nacionalismo  
- Totalitários => implantação de uma ditadura de partido único.  
- Centralizadora 
- Extrema direita  
- “Anauê” 
- Líder: Plínio Salgado 
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b) A.N.L (Aliança Nacional Libertadora)  
- Oposição aos Integralista.  
- União da esquerda brasileira da época.  
- Presença de Comunistas => Influencia da União Soviética.  
- Implantar o comunismo => ditadura do proletário.  
- Presidente de honra: Luís Carlos Prestes.  

 
ARTES 

 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Eles trouxeram entre outras inovações, a possibilidade de encenar suas peças fora do espaço das salas de teatro 
convencionais. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Os espaços teatrais gregos antigos eram construídos na encosta de colinas e apresentavam formato semicircular 
ou, como conhecemos no teatro, a semiarena. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Se caracteriza pela disposição frontal de palco e plateia que forma uma caixa cênica que delimita uma espécie 
de quarta parede imaginária.  
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Arte contemporânea. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Exige dos dançarinos a capacidade de adaptar-se a mudanças de condições durante sua apresentação. 
 


