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FÍSICA 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
A associação estabelecida era uma associação em série. Para essa associação temos que a equivalência pode ser 
determinada somando os valores de cada uma das resistências. Por isso nesse caso, podemos substituir as 3 
resistências queimadas por um único resistor de 20Ω pois os efeitos sobre o circuito serão os mesmos. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Os três resistores do ramo mais a direita (1,00Ω, 3,00Ω e 6,00Ω) estão em série, esse conjunto se encontra em 
paralelo com o resistor de 2,50Ω e esse resultado em série com o restante dos resistores.  
Fazendo as associações ditas teremos:  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
O menor valor de corrente implica uma resistência equivalente menor. Na situação 1 os três resistores estão em 
paralelo. Se cada um tiver um valor de resistência R a resistência equivalente será  
Na situação 2 existe um curto-circuito uma vez que existe um fio sem resistência conectando as duas extremidades 
do circuito. Dessa forma a resistência equivalente será nula. 
Na situação 3 temos um resistor em série com um conjunto de dois resistores em paralelo. Dessa forma a 
resistência equivalente será:  
Sendo assim a montagem a ser escolhida deve ser a terceira. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Uma associação em paralelo ocorre quando os resistores estão submetidos a mesma diferença de potencial. Nesse 
caso a corrente total que chega na associação é dividida entre os resistores. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Nesse caso, ao conectar esse fio sem resistência estabelecendo um curto-circuito observaremos que não passará 
corrente nos resistores de 30Ω, 60Ω e 10Ω. Logo eles não farão mais parte do circuito e a resistência total será de 
20Ω. 
A corrente total do circuito aumenta uma vez que o curto-circuito retira parte dos resistores do circuito, fazendo 
com que, em geral (não é sempre) a resistência total diminua e consequentemente a corrente aumenta. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
A potência dissipada por um resistor está relacionada com a intensidade de corrente que o atravessa. Dessa forma 
quanto maior a corrente maior a potência dissipada, que no caso do chuveiro, representa uma temperatura maior 
da água, ou seja posição inverno.  
Para que a corrente aumente sua intensidade o valor da resistência deve ser pequeno. Dessa forma podemos 
estabelecer a seguinte relação: 
Quanto menor a resistência, maior a corrente e maior será a potência.  
Quanto maior a resistência, menor a corrente e menor será a potência. 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
No desenho observamos que as lâmpadas L1 e L2 estão em paralelo e o conjunto sem série com L3. Como as 
lâmpadas L1 e L2 são idênticas e estão em paralelo elas dividem igualmente a corrente que chega por elas. Porém 
elas voltam a se juntar quando vão passar por L3. Dessa forma independente do valor de corrente que atravessa 
L1 e L2, a corrente que atravessa L3 será maior, portanto o seu brilho também será maior. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
a) Teremos nesse caso dois conjuntos de R paralelo com R. Esses conjuntos estarão em série entre si e com o 

resistor R remanescente. Dessa forma a resistência equivalente será: 

 
b)  
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Nos conjuntos em paralelo, como as resistências são idênticas a corrente se divide igualmente. Portanto 
teremos 4 resistores com corrente de 1A e um resistor com corrente 2ª. 
Para os resistores cuja corrente vale 1A teremos: 

 
 
 

Para o resistor cuja corrente vale 2A teremos: 
 

 
 
 

 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor YURI 
a) A resistência Equivalente  

50Ω em série com o conjunto de 50Ω paralelo com 50Ω em série com o resistor de 45Ω 

 
 

 
b) A corrente elétrica 

 
 

 
c) A potência no resistor R2 

Como R2 está em paralelo com outro resistor de igual valor, a corrente total se divide igualmente entre os dois 
resistores, portanto por R2 passa 1ª. 

 
 
 

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
Com apenas a chave fechada o único resistor do circuito será o de 6Ω. Dessa forma: 

 
 
 

Ao se ligar as chaves  observaremos que todos os 3 resistores estarão em paralelo com a fonte. Dessa forma 
a voltagem de cada um deles será de 30V. Sendo assim: 

 
 
 

 
 

 
Sabendo cada umas das correntes podemos determinar o valor da potência dissipada em cada resistor. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Logo a potência total dissipada é 450W. 
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HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
A ascensão de Stalin ao poder aconteceu depois da morte de Lenin, com o líder georgiano impondo um governo 
baseado no terror e marcado pela morte de milhões de pessoas, fosse por execuções sumárias ou em campos de 
trabalho forçado. O culto a Stalin era extremamente popular em todo o país e manifestava-se intensamente nas 
artes, por exemplo. Stalin conseguiu reunir nesse cartaz personalidades importantes que defendiam o 
comunismo/socialismo. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
O que aconteceu, muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, era que, com os salários ficando para trás, 
os lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. Mas como 
a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial, o 
resultado foi superprodução e especulação.  
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
Após a Primeira Guerra, a destruição material e a quantidade de mortos tinham alcançado níveis sem precedentes. 
Além disso, o desfecho do conflito havia deixado uma série de ressentimentos, o crescimento do comunismo 
atemorizava as classes médias e altas da Europa Ocidental, e as crises econômicas afetava a todos e levava países 
à falência. Todos esses elementos levaram muitos a questionar as qualidades da democracia liberal e, com isso, 
o autoritarismo passou a ser visto como a solução de todos os problemas que acometiam o mundo. Essa defesa do 
autoritarismo fez com que inúmeras democracias ruíssem na Europa, e pouquíssimos países conseguiram sustentar 
suas instituições políticas democráticas naquele período. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
Os dois textos fazem referência ao líder do fascismo italiano Mussolini. O texto I descreve a oração que os meninos 
e meninas deveriam decorar, deixando claro uma aliança entre a Igreja Católica e o governo italiano, e vale 
ressaltar a assinatura do Tratado de Latrão. Já o texto II mostra um livro escolar do Partido Fascista italiano que 
circulava nas escolas. Há uma intenção de despertar nas crianças um sentimento nacionalista exacerbado, culto ao 
líder, preparação para guerras e entre outros.  
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
A relação existente é a crise de 1929 em Nova York, teve como consequência a grande depressão econômica. O 
povo alemão entrou em desespero, pois a moeda alemã, o marco se desvalorizou muito. Isso gerou além da fome, 
uma dor aguda, que é muito bem trabalhada pelo Partido Nazista que almejava o poder. Em 1934, Hitler torna-se o 
fuhrer e como ele era muito ambicioso, além de governar a Alemanha, queria dominar o mundo. Por isso, o 
governo nazista decidiu investir no desenvolvimento da indústria bélica, desrespeitando as imposições do Tratado 
de Versalhes.  
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
O ano de 1945 traz de volta as eleições para o cenário político brasileiro, com o fim do Estado Novo. O governo 
Dutra (1945 - 1951), contudo, reflete sua participação nos quadros da Guerra Fria, caracterizada pela Doutrina 
Truman e pelo Plano Marshall. Dentre as medidas, estão: Rompimento de relações diplomáticas com a URSS; 
Fechamento do Partido Comunista; Cassação de parlamentares do Partido Comunista 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
A Petrobras detinha o monopólio da extração do petróleo brasileiro. Era a única empresa que podia extrair essa 
riqueza brasileira. Era uma empresa 100% estatal.  
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QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
- Aumento do salário mínimo em 100%. 
- Estabelecimento de programas de habitação popular, controle de preços, distribuição de cestas básicas, dentre 
outros; 
- Adoção de uma política de negociação com o movimento sindical, a partir da posse de João Goulart no Ministério 
do Trabalho em meados de 1953; 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
O segundo governo Vargas, 1951-1954, foi coroado de problemas. Em primeiro lugar a conjuntura histórica era 
outra, agora Vargas tem que governar em um ambiente político mais democrático, portanto vai ter que negociar. 
Havia a “herança maldita” deixada pelo governo Dutra que gastou as reservas do Brasil. Havia uma crise 
econômica e o ministro João Goulart deu um aumento de 100% no salário mínimo gerando um sério desconforto 
para o governo. A UDN liderada por Carlos Lacerda fazia uma forte oposição ao governo nacionalista e populista de 
Vargas. Vargas não mandou um exército brasileiro para lutar na Guerra da Coreia o que irritou o governo dos EUA. 
O atentado na Rua Toneleros contra Carlos Lacerda foi fundamental para intensificar a crise política. Em um “mar 
de lamas” Vargas suicidou em 24 de agosto de 1954. 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Jovem Guarda 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: O samba e o jazz foram suas principais influências. As canções desse estilo se caracterizam pelo andamento 
lento e pela presença do violão. Outra característica marcante da bossa nova é a maneira de cantar. Os cantores 
interpretam as canções com voz muito “baixa”, quase sussurrando. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Trata-se de Rita Lee e ela fez parte do movimento tropicalista. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Eram canções que denunciavam, por meio de metáforas e palavras de duplo sentido, as decisões tomadas pelo 
governo militar. Exemplo de artistas como Geraldo Vandré e Chico Buarque.  
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
R: Apesar de disfarçar sua crítica em uma suposta briga de namorados, Chico Buarque a endereça ao governo 
militar. 
 


