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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Cícero Tavares 
Porque o movimento que observamos das estrelas vem na verdade da rotação da Terra, que é circular. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Cícero Tavares 
Menos de 24h porque de acordo com o texto se a fotografia tiver 24h, ou mais, os arcos serão circunferências 
completas. Na fotografia vemos claramente que os pontos não fazem circunferências completas. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Cícero Tavares 
A Terra era colocada, na maioria das vezes, no centro do universo (são os modelos geocêntricos) porque as 
pessoas se recusavam a admitir que nosso planeta estava em movimento. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cícero Tavares 
A luneta foi importante porque permitiu que víssemos detalhes nunca vistos anteriormente e objetos 
completamente novos, invisíveis ao olho humano sem esse auxílio. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cícero Tavares 
Ao usar câmeras podemos criar registros mais duráveis e confiáveis do que aqueles vistos por pessoas, além de 
permitir que sua análise seja feita depois da observação. Com as novas câmeras digitais pode-se também usar 
programas computacionais para analisar as imagens obtidas. 
 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
Sólido: o tampo de madeira que compõe a mesa; Líquido: a água das células das pessoas na sala; Gasoso: o ar. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
Fenômeno químico: a queima de combustíveis fósseis; Fenômeno físico: o derretimento das calotas polares. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
a) Fusão. 
b) Sim. O material pode ser resfriado e sofrer solidificação. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
A distribuição do refrigerante em garrafas é um processo de fracionamento e, portanto, é um processo físico. Nele 
não há recombinação de átomos. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
Nos rios: Estado líquido, no ar: gasoso, nas nuvens: pode ser sólido, líquido e gasoso, dependendo do tipo de 
nuvem. Nas nuvens de tempestade, encontramos ambos os três. 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Pode-se perceber permanências, pois o edifício acima não mudou ou mudou muito pouco comparado ao que foi 
construído em 1853.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
a)  século VI   b)  século VII   c)  século XXI   d)  século I a.C.  e)  século V a.C. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Ao longo do tempo, os povos criaram diferentes calendários. Para dar início à contagem do tempo, cada povo 
escolheu uma data que é importante para ele, por exemplo, o calendário cristão inicia com o nascimento de Jesus 
Cristo. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A Idade Média teve início em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e a Idade Moderna teve seu fim 
em 1789 com a Revolução Francesa. 
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QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Esta região foi bastante disputada porque abrangia os rios Tigre e Eufrates. E as cheias dos rios que os 
circundavam, produziam vales com solos férteis (adubo natural rico em nutrientes) favoráveis para a prática da 
agricultura, principal meio de subsistência, o que garantia a sobrevivência de seus povos e o desenvolvimento de 
suas civilizações por meio dos sistemas de irrigação e drenagem de pântanos, por exemplo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
A sociedade era estamental, ou seja, sem mobilidade social significativa. A posição social era estabelecida pelo 
nascimento. A sociedade era altamente hierarquizada e desigual. Era dividida da seguinte forma: 
– Rei (imperador/chefe político e religioso) e a família real: governavam e concentravam grande parte da 

riqueza. O rei era considerado uma espécie de representante divino na Terra. 
– Sacerdotes: eram os responsáveis pelos rituais religiosos e desfrutavam de alguns privilégios na sociedade. 
– Militares: possuíam uma boa posição social, principalmente os que ocupavam posições de comando. Eram 

guerreiros, portanto, responsáveis pela proteção das cidades. 
- Comerciantes: responsáveis pelas trocas comerciais entre as cidades e povos. 
- Camponeses e artesãos:  os camponeses trabalhavam principalmente na agricultura, e os artesãos 

trabalhavam na produção de artesanato. 
– Escravos: geralmente eram prisioneiros de guerra transformados em escravos e eram trabalhadores.  

Atuavam, principalmente, na construção de obras públicas: zigurates, canais de irrigação, armazéns, 
reservatórios de água, estradas, etc. 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
O Código de Hamurabi é um conjunto de leis criado por volta de 1780 a.C. na Mesopotâmia pelo rei babilônico 
Hamurabi. Se baseia no Princípio de Talião, que pode ser resumida no famoso versículo encontrado no Livro de 
Levítico “olho por olho, dente por dente”. Isto quer dizer que todo crime cometido teria uma punição proporcional. 
No Código de Hamurabi, as leis não eram equitativas, pois a aplicação variava se o indivíduo era livre, escravo ou 
servo, homem ou mulher. Foi formado por 282 leis da antiga Babilônia. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Os sumérios desenvolveram grandes cidades, conhecidas como cidades-estado, isto é, entidades política e 
economicamente independentes entre si. Isso significa que cada cidade-estado suméria possuía um rei próprio, 
com instituições políticas e econômicas distintas umas das outras. Como eram politeístas, cada cidade tinha a sua 
própria divindade protetora. Entre as grandes cidades sumérias, podem ser destacadas: Ur, Uruk, Nippur e Eridu. 
Já os demais povos e civilizações da Mesopotâmia (acádios, amoritas, assírios e caldeus) se organizavam em 
império, isto é, uma organização política centralizada, ou seja, o rei/imperador concentrava o poder político, militar 
e religioso em suas mãos. E tinha como objetivo sua expansão territorial por meio de guerras.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
a) Os sumérios criaram a escrita cuneiforme porque tinham a necessidade de registrar a contabilidade e a 

administração, pois facilitavam no registro de bens, marcas de propriedade, cálculos e transações comerciais. 
b) Zigurate era uma espécie de templo sagrado, a morada dos deuses, construído pelos sumérios. Esta 

construção tinha o formato de uma pirâmide, porém com a presença de espécies de degraus. Como os 
sumérios eram politeístas, eles acreditavam que através destas construções, os deuses estariam mais perto da 
sociedade.  

 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Os assírios eram tão temíveis pelos demais povos da Mesopotâmia porque formaram um poderoso e bem armado 
Império militar. Com o uso de ferro, os assírios puderam criar armas mais resistentes que as de seus inimigos. O 
exército era organizado e formado por arqueiros e lanceiros, além de carros de guerra e cavalos. Este forte Estado 
militarizado aplicava aos povos conquistados a escravidão, e em vários casos, o esfolamento vivo em pedras, o 
corte de vários membros do corpo, torturas e deportação em massa das populações conquistadas. Isto é, eram 
cruéis com seus inimigos. 
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ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
O período anterior à escrita é denominado Pré-História. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
Esse tipo de arte é chamado de rupestre, do latim rupes, rocha. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
As mãos em negativo são uns dos primeiros registros deixados por nossos ancestrais. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
Isso aconteceu no período Neolítico, onde iniciou-se o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de 
animais. O homem deixa de ser nômade. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
a) Escultura em pedra. 
b) Vênus de Willendorf. 
c) Período Paleolítico. Datada de 24 mil anos atrás. 
d) Ausência dos detalhes do rosto, cabeça como prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e 

grandes nádegas. 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
A vibração regular de objetos produz sons com altura definida, o que percebemos como uma “nota musical”. Já 
a vibração irregular produz sons sem altura definida, em que você não consegue distinguir a “nota musical”, o 
que chamamos de ruído. Ex: 
 

 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
a) A diferença entre essas propriedades é que enquanto a intensidade mede a força (energia com o som é 

emitido) a densidade sonora a quantidade de sons diferentes emitidos em um ambiente. 
b) Timbre é a identidade sonora – o que nos permite reconhecer sua origem, de acordo com o material que 

emitiu o som. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
A trilha sonora consiste na instrumentalização da música como elemento de criação de uma história - torna a 
narrativa mais densa e rica, harmonizando-se com as outras técnicas cinematográficas e gerando uma experiência 
emocional original. Já os efeitos de sonoplastia consistem na criação de efeitos sonoros que dão mais realismo as 
produções audiovisuais, mas que não são reconhecidos como músicas. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
Uma orquestra é formada por instrumentos de: cordas, madeiras, metais e percussão. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
Cordas: violino, viola, violoncelo ou contrabaixo  
Madeiras: Flauta, oboé, clarineta, corne ou fagote 
Metais: tuba, trombone, trompete ou trompa 
Percussão: Caixa-clara, triângulo, tímpano, bumbo ou pratos 
 

 


