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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) –  Professor Cícero 
 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) –  Professor Cícero 
 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) –  Professor Cícero 
 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) –  Professor Guilherme Girão 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) –  Professor Guilherme Girão 
 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) –  Professor Guilherme Girão 
a)  
b)  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) –  Professor Guilherme Girão 
 
 
 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) –  Professor Guilherme Girão 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A frase é falsa, pois a História é a ciência dos seres humanos no tempo. Ela estuda as mudanças e permanências 
ao longo dos anos. Sendo assim, ela se dedica ao passado e ao presente. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
a) século VIII 
b) século X 
c) século XX 
d) século I a.C. 
e) século XIV a.C. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Os judeus começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que, para eles, se deu em 3760 a.C.. Os 
muçulmanos usam o ano de 622, ano que Maomé se mudou de Meca para Medina; já os cristãos iniciaram seu 
calendário com o nascimento de Jesus Cristo. 



 

Resoluções 6º ano – Física/História/Arte 
2ª Chamada 

C1N1 - 12/03/2020 
 

Brasília 

 
 

 
2 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O fim da Pré-História foi marcado pela invenção da escrita em 3500 a.C. A Idade Média teve seu fim em 1453 com 
a invasão de Constantinopla e a Idade Contemporânea teve início em 1789 com a Revolução Francesa. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
As principais atividades econômicas dos povos da Mesopotâmia eram: 
a) Agricultura; 
b) Pecuária; 
c) Comércio; 
d) Artesanato. 
 
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. Prevalecia o princípio da hereditariedade e as mulheres estavam excluídas da vida política e militar. 
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. 
– Militares: Eram guerreiros, 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: eram prisioneiros de guerras ou pessoas envidividadas. Eram trabalhadores e 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 entanto, a pena dependia do grupo social; isto é, as leis não eram iguais para todos da 
sociedade. E foi importante para o Primeiro Império Babilônico porque era uma forma de justiça para 
administrar o império. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, e eram sociedade teocráticas, sociedades em que 
política e religião se misturavam. Por isso, o rei era o chefe político e religioso. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Os assírios 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, eram cruéis com seus inimigos, isto é, humilhavam e torturavam seus inimigos como 
oferendas ao seu deus, Assur. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Império é um governo centralizado nas mãos de um rei ou imperador. Tem a principal característica de expandir 
seu território e seu poder por meio de guerras. 
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ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) –  Professora Lilian R. 
Pinturas rupestres. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) –  Professora Lilian R. 
a) Período Paleolítico. 
b) Dessa forma o homem pré-histórico passa a retratar a si mesmo em suas atividades cotidianas.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) –  Professora Lilian R. 
Usavam corantes naturais feitos de minerais, ossos carbonizados (queimados), 
carvão, vegetais e sangue animal. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) –  Professora Lilian R. 
Pré-História. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) –  Professora Lilian R. 
Essa escultura em pedra datada de aproximadamente 24 mil anos atrás, mede 11 cm de altura, apresenta a 
cabeça como prolongamento do pescoço, não tem detalhes no rosto, os seios são volumosos, o ventre saltado e 
grandes nádegas. É uma das primeiras representações da figura humana feminina em escultura. 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) –  Professor Edson 
A figura A representa uma nota musical por exibir uma vibração regular, ou seja, um som com altura definida.  
como uma “nota musical”.  
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) –  Professor Edson 
A diferença entre essas propriedades é a altura mede a frequência dos sons, que podem ser classificados em sons 
graves ou agudos. Já a intensidade mede a força (energia com o som é emitido). 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) –  Professor Edson 
A música como elemento de criação de uma história – tem a função de tornar a narrativa mais densa e rica, 
harmonizando-se com as outras técnicas cinematográficas e gerando uma experiência emocional original. Já  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) –  Professor Edson 
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 10 – (1,0 ponto) –  Professor Edson 
Os instrumentos de corda são considerados parte do núcleo de uma orquestra e geralmente tem a função de 
executar a melodia principal das músicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 


