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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Dizermos que esse movimento na realidade é aparente porque na realidade é a Terra que se 
movimenta. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
O gnômon projeta as sombras sobre o disco do relógio de Sol para que possamos marcar as horas do 
dia. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
É uma linha reta imaginária que atravessa o globo do polo Sul ao polo Norte. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Porque essa rotação é muito lenta, leva 24 horas para ocorrer, fazendo com que as varações que ela 
gera em nosso organismo sejam imperceptíveis. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
A maior volta é dada pelos pontos mais afastados do eixo de rotação que são os pontos da linha do 
Equador. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
A massa é uma medida da quantidade de matéria do corpo (ou seja depende apenas do próprio corpo, 
não depende de onde ele está). O peso é uma medida de quanto o corpo é puxado para baixo, depende 
da massa e também da gravidade local. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Litro, mililitro, metro cúbico, galões, onça fluida, polegadas cúbicas... 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
O volume de um gás é o volume do recipiente que ele ocupa. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Ao usar as mesmas unidades de medida os países podem melhorar as relações comerciais, científicas e 
técnicas por não precisarem fazer múltiplas conversões que podem levar a erros ou imprecisões no 
resultado final. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Ao trocar as unidades de medida de objetos para ideias evitam-se situações com danos, roubos ou até 
a destruição do padrão de medida. 
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HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O trabalho do historiador ocorre através da pesquisa histórica fundamentada em fontes históricas 
diversas. Com base na documentação, o historiador busca responder determinadas questões sobre as 
ações humanas ao longo do tempo.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O criacionismo, baseado na religião, defende que a vida e toda matéria existente são resultados da 
ação direta de um Criador (deus). Por outro lado, o evolucionismo, baseado na ciência, defende que os 
seres vivos são resultado de um longo processo de evolução e seleção natural.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A teoria da evolução das espécies de Charles Darwin se baseia na ideia de que as mutações das 
espécies ocorrem de maneira aleatória e sofrem um processo de seleção natural. Para ele, os seres 
estão em constante processo de mutação e dentro desse processo, algumas dessas mudanças 
proporcionam uma melhor adaptação ao meio. Os seres mais adaptados transmitem hereditariamente 
suas características a seus descendentes. Enquanto os indivíduos menos adaptados tendem a sucumbir, 
gerando o que ele chamou de seleção natural. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A imagem representa a teoria evolucionista baseada nas ideias da seleção natural de Charles Darwin 
(seleção natural), pois há uma modificação da espécie de hominídeos ao longo do tempo.  
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A principal característica da Mesopotâmia é o fato da região está localizada entre os rios Tigres e 
Eufrates, tendo um solo ideal para a agricultura.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O trabalho forçado citado no texto é a escravidão. A escravidão na Mesopotâmia se dava por meio das 
guerras, isto é, os prisioneiros de guerra eram escravizados ou aqueles indivíduos que não pagavam 
suas dívidas.  
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
As cidades-estados sumerianas eram independentes entre si, isto é, eram autônomas. Cada cidade 
tinha o seu próprio governo, suas próprias leis e até mesmo sua própria divindade protetora.  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Os assírios eram excelentes povos guerreiros e formaram um império militar. Eles eram cruéis e 
violentos com seus inimigos (cortavam suas orelhas, mãos e braços) para humilhar os adversários e, 
assim, disseminando o medo entre os seus rivais e evitando rebeliões ou revoltas. Além disso, 
realizavam uma homenagem ao seu deus, Assur, como forma de homenagem 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Um governo teocrático era uma organização política baseada na religião, isto é, o chefe político e militar 
era também o chefe religioso. Em sociedades politeístas, como os povos da Mesopotâmia, o rei era 
considerado um Deus. Por fim, teocracia é dizer que política e religião se misturavam.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
As civilizações da Mesopotâmia eram sociedades agrícolas, pois dependiam da agricultura para 
sobreviver; eram politeístas, acreditavam em vários deuses e, eram povos guerreiros/militares e sua 
economia se resumia em: comércio, agricultura, pecuária e artesanato. Além disso, eram sociedades 
hierarquizadas e desiguais e tinham governos teocráticos. 
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ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
As sequências de notas musicais com alturas definidas dentro da linguagem musical são classificadas 
como melodias.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A harmonia é manifestação de várias notas musicais/sons simultâneos dentro de uma música. Esse 
elemento tem a função de acompanhar a melodia da música.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Timbre é a característica singular de um som, que tem relação com o material utilizado para produzi-lo 
ou fonte sonora. Na música, os timbres se manifestam nas escolhas de instrumentos musicais ou fontes 
sonoras que produzem os sons. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Ritmo é um dos elementos que constituem a música e é formado a partir da combinação entre os sons 
e os silêncios com suas respectivas durações. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A música brasileira formou a partir da fusão de elementos indígenas europeus, e africanos, trazidos por 
colonizadores portugueses e pelos escravos. 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
 
 
 
 
 


