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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor YURI Um dos aspectos da física que por muito tempo intrigou os  

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. 

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

a) Para que o imã flutue a força magnética deve ser oposta a força peso, dessa forma vertical e para cima e 

como modulo igual ao da força peso.  

b)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
c) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

 
Ao se cortar o imã no plano π os imãs que surgirão desse corte se repelirão de forma a não conseguirem se 

encaixar mais. 
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QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

 
Representando os vetores campo magnético conforme a figura acima percebemos que os vetores que tem a 
mesma direção e sentido são os vetores: 

A e E 
B e F 
C e G 

D e H 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

A orientação inicial do imã ocorre devido ao campo magnético terrestre ( , conforme a figura abaixo: 

 
Ao se ligar o eletroímã surgira um novo campo ( : 

 
Dessa forma a nova resultante será e a bússola adquirá a nova orientação: 
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor YURI  
O Experimento de Oersted ocorre quando colocamos uma bússola próxima a um fio de um circuito elétrico 

simples. Ao ligarmos o circuito a bússola muda a sua orientação, ao desligarmos volta a sua orientação normal. 
Isso permitiu concluir que o movimento de cargas elétricas era capaz de criar um campo magnético, uma vez que 
somente campos magnéticos podem mudar a orientação e uma bússola. 
 

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

Todo movimento de carga elétrica é capaz de gerar campo magnético de forma que as fontes mais comuns são 
um fio percorrido por uma corrente, uma espira percorrida por um corrente e um solenoide (ou bobina) percorrido 
por uma corrente elétrica. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

A camada de ozônio que bloqueia os raios nocivos 
Campo Magnético que desvia os ventos solares que chegam ao planeta. 
Efeito estufa devido a alguns gases na atmosfera que permitem uma temperatura adequada. 

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

Nas nebulosas, os átomos de hidrogênio começam a se aglomerar por atração gravitacional, a medida que eles 
vão ganhando tamanho e massa formam uma estrtura chamada de protoestrela. Em um dado momento a atração 

gravitacional comprime de tal forma o centro desse aglomerado que inicia um processo de fusão dos átomos. 

Nesse momento nasce uma estrela. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor YURI  

A primeira morte ocorre com estrelas mais leves, com massa menor que 8 vezes a massa do nosso sol. Nesse 
caso quando a estrela colapsa, as camadas mais externas colidem com o núcleo e se espalham pelo universo, 
formando um nebulosa planetária, o núcleo que sobra a medida que esfria se torna uma anã branca e 

posteriormente uma anã negra. 
Quando a estrela é um pouco mais pesada (com uma massa que é maior que 8 vezes a massa do nosso sol, 

mas menor que 30 vezes a massa do nosso sol) o colapso é mais violento, as camadas externas colidem com o 
núcleo gerando uma grande explosão, chamada de super nova. O núcleo que sobra é chamado estrela de neutrons. 

Já quando a estrela é muito pesada, com massa superior a 30 vezes a massa do nosso sol, o colapso gera um 
buraco negro. 

 

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

A expressão Cortina de Ferro indica a fronteira que dividiu, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a 
Europa Ocidental do leste europeu, região que era dominada pela União Soviética. 
 

QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
A Guerra Fria foi um período de tensão permanente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa tensão 

envolvia a disputa pela liderança mundial entre dois sistemas econômicos e sociais opostos: o capitalismo 
(representado pelo Tio Sam) e o comunismo (representado pelo Urso). A Guerra Fria foi, também, uma guerra 
ideológica uma vez que capitalismo e comunismo são dois sistemas políticos, econômicos e sociais antagônicos, 
baseados em princípios opostos de direção e organização da sociedade. 
 

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

Atraídos pelo desenvolvimento econômico de Berlim Ocidental e inconformados com a opressão a que eram 
submetidos, muitos habitantes de Berlim Oriental começaram a fugir para o outro lado da cidade em busca de uma 
vida melhor. Para impedir a fuga dos alemães orientais, em 1961 o governo da Alemanha comunista construiu o 
Muro de Berlim, separando fisicamente as duas partes da cidade, e fechou as fronteiras entre os dois países.  
 

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/da-segunda-guerra-mundial-invasao-ao-iraque-5-momentos-historicos-presenciados-pela-rainha-elizabeth-ii.phtml
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QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) - Professora FABIANA 
O Império foi derrubado e foi proclamada uma república na China. Porém, os problemas do país não foram 

resolvidos devido à influência dos “senhores da guerra”. Os camponeses devido ao aumento de impostos sofreram 
com a fome e se revoltaram. Isso ocasionou um clima de insatisfação social na China que facilitou a propagação do 
marxismo no país levando os chineses a se converterem ao marxismo. O Partido Comunista Chinês foi fundado em 
1921, e com destaque para Mao Tsé Tung que proclamou a República Popular da China em 1949, após sair 

vitorioso da Guerra Civil.  

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

A Revolução Cubana foi conduzida por Fidel Castro, líder de uma guerrilha instalada no interior do território 
cubano. A guerrilha liderada por Fidel buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instalada no país desde 
1952 por meio de um golpe militar. Após idas e vindas, o movimento instalou-se em Sierra Maestra e foi realizando 

ataques, os quais resultaram na derrubada do governo cubano. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

O movimento das Mães da Praça de Maio era composto por mães, avós dentre outros parentes de pessoas que 
desapareceram pela perseguição do Regime Militar na Argentina. Elas seguravam cartazes com fotos e nomes dos 
filhos em busca de alguma informação. Muitas, nunca tiveram notícias do que aconteceu com seus filhos.  
 

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

Assim como no Brasil, o futebol é o esporte mais importante na Argentina. A Copa do Mundo de futebol de 
1976 serviu como uma “cortina de fumaça” para os problemas gerados pela ditadura. Como a Argentina foi 
campeã, o governo militar tentou ganhar apoio popular com as festividades. Nessa copa aconteceram alguns jogos 
polêmicos, como a goleada da seleção argentina contra a seleção do Peru, que acabou eliminando a seleção do 
Brasil. Muitos apontam que esse jogo foi comprado pelo governo argentino da época.  
 

QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
O presidente era o socialista Salvador Allende que estava no Palácio do governo em Santiago (palácio de La 

moneda). Tropas militares, comandadas por Pinochet, cercaram o Palácio exigindo a renúncia de Allende. Com a 
recusa do presidente, os militares começaram a bombardear e invadiram o Palácio. Allende foi morto dentro do 
Palácio de La Moneda e o golpe foi concretizado. 
 

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

Censura, prisões de opositores, torturas, assassinatos, desaparecimentos, campos de concentração com 
trabalho forçado, exílios...  
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 

Argentina x Reino Unido (Inglaterra). 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

São peças que convidam o público a participar e a interagir com os atores, muitas vezes entrando em cena 
também.  
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

O rock nacional representou os ideais de protesto e descontentamento político e social, já que a ditadura 

militar, iniciada com o golpe de 1964, se entenderia até 1985. Nessa época, as letras desse estilo musical 
passaram a refletir sobre a situação política e econômica do país. 
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QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 
O trecho se refere ao momento histórico vivido no Brasil, em que se pretendia dar ao país uma “nova cara”, 

após muitos anos de regime militar. Os compositores sugerem a necessidade de transparência e clareza nos 
processos decisórios pedindo que o Brasil se exponha, o que pode ser associado aos processos eleitorais anteriores 
à democracia, que aconteciam pela via indireta. 
 

QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

A ideia central é a de que, quando assistimos a programas de televisão, não pensamos, pois perdemos nossa 
capacidade de refletir sobre o que vimos e ouvimos, adotando um comportamento alienado. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor AUGUSTO 

Ao intitular essa intervenção de “Âncora”, Eduardo Srur faz uma relação direta como elemento introduzido ao 

monumento escultórico de Victor Brecheret. Segundo o artista, uma âncora deveria ser parte integrante de uma 
embarcação daquele porte. De certa forma, é como se Eduar Srur, de maneira bem-humorada, fizesse um pequeno 
“adendo” à obra de Brecheret. Com a intervenção, ele afirma e a revitaliza, uma vez que nos faz repensar sua 
importância, “ancorando” seus significados. 
 


