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FÍSICA 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Nomadismo: os seres hominídeos migram constantemente, pois não têm uma moradia fixa, pois 
dependem do meio ambiente para sobreviver por meio da caça, da pesca e da coleta de alimentos.  
Sedentarismo: os seres hominídeos passam a ter uma moradia fixa, pois são agricultores e pastores e, 
forma suas vilas e cidades.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A agricultura foi a grande revolução do período Neolítico porque modificou radicalmente a vida dos 
seres hominídeos. Com a agricultura os seres hominídeos tornaram-se capazes de produzir sua própria 
alimentação, diminuindo assim a sua dependência com o meio ambiente. Com isso, eles se 
sedentarizaram, isto é, se fixaram em determinados lugares. E, em seguida, domesticaram animais. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
No período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, os seres humanos eram nômades, isto é, não tinham 
moradia fixa, migravam constantemente em busca de alimentação. Portanto, eram caçadores e 
coletores. Além disso, realizavam instrumentos e ferramentas com pedra lascada e dominaram o fogo 
nesse período.  
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A metalurgia representou um avanço para os seres humanos em relação à dominação da natureza. Isto 
é, graças à metalurgia, os seres hominídeos foram capazes de elaborar instrumentos e ferramentas 
mais resistentes, principalmente, ferramentas agrícolas (pás, enxadas e arados) e ferramentas de 
guerra (espadas e escudos).  
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O Império Asteca não pode ser considerado uma unidade política porque era uma confederação, isto é, 
era formado por diferentes povos e culturas como olmecas, toltecas, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas, 
etc. Os mexicas (astecas) exerciam uma dominação política e militar cobrando-lhes impostos e 
obediência.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Como os astecas eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, eles realizavam sacrifícios 
humanos como oferendas e homenagens aos seus deuses. Por exemplo, para a deusa da fertilidade 
antes das colheitas ou para o deus da guerra antes de um conflito. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Cidades-Estado eram cidades independentes entre si, ou seja, tinham seus próprios governos, leis e 
costumes próprios. Cada cidade-estado tinha o seu próprio chefe político e religioso (HunacCeel). 
Exemplos: Copán, Chichén-Itzá, Maiapán, Uxmal, Palenque e Tikal. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
As principais hipóteses que explicam o desaparecimento dos mais se baseiam em: 
a) Desastres naturais como secas, inundações e epidemias; 
b) Ações humanas como invasões violentas, conflitos internos ou levantes.  
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O Império Inca era guerreiro, teocrático, agrícola e politeístas. Assimilou elementos de outras culturas, 
inclusive o quéchua. O império se expandiu-se consideravelmente graças às sucessivas conquistas. Ele 
era dividido em várias regiões administrativas, cujos governadores deviam prestar contas de seus atos 
ao imperador. A interligação entre as regiões do império era feita por uma eficiente rede de estradas 
construídas nas encostas das montanhas. Jovens eram treinados desde a infância para correr por elas, 
levando e trazendo informações e produtos por longas distâncias. As principais estradas incas ligavam o 
interior a Cuzco, capital do império.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Os povos indígenas do Brasil são bem diversificados, de diferentes etnias e línguas. No geral, são 
guerreiros, caçadores, coletores, agricultores e politeístas. Se organizam em tribos e realizam a divisão 
de trabalho de acordo com a idade e sexo. As diferenças podem ser percebidas nos seus traços físicos e 
nas línguas que eles falam.  
 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A música indígena foi e é essencialmente religiosa, ligada às cerimônias e as atividades da vida da 
tribo: cantos e danças de guerra, de caça, de pesca, de invocação e homenagem as entidades 
sobrenaturais, animais e celebração dos fatos sociais e ritos de passagem. Era uma prática 
coletiva/socializadora, geralmente marcada pelo ritmo, com poucas notas, melodias repetitivas, 
acompanhada da dança e do canto. Ela não transmite a ideia de entretenimento.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os instrumentos usados pelos nossos indígenas eram confeccionados por eles com materiais 
conseguidos no seu habitat. Eram feitos com bambus, cascas de árvores, ossos de animais e de 
guerreiros vencidos em lutas, caroços, sementes, barro, pele e pena de animal. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os portugueses trouxeram ao Brasil a música religiosa e a música profana/secular. Os jesuítas que 
autilizaram a música para se aproximar dos índios e catequizá-los. Trazida pelos colonizadores, a 
música profana/secular, nos deu as formas melódicas, harmonia, os textos poéticos, tonalidade, ritmos, 
a canção, a moda, o fado, as cantigas infantis de roda e de ninar, além de várias danças dramáticas. Os 
portugueses trouxeram não só a sua própria música, mas a de toda a Europa. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A música brasileira tem por principal influência os ritmos africanos, que está na gênese de gêneros 
como o samba, ijexá, coco, jongo, carimbó, lambada e o maxixe. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Essa situação pode ser explicada pelo declínio da população indígena em função do choque contra a 
cultura portuguesa, que resultou em massacre, escravização e aculturação em larga escala dos índios. 
Outro fator relevante foi a ausência de registros musicais escritos da música indígena, uma vez que ela 
sempre foi transmitida oralmente e isso dificultou sua permanência histórica na cultura brasileira. 
 

 
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 


