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FÍSICA 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 

RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES 
 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A ocupação e o povoamento das Américas pode explicado por diversas teorias. Há duas principais: 
a) via rota terrestre atravessando o Estreito de Bering;  
b) via marítima em embarcações rudimentares da Oceania e da Polinésia. 

Nos últimos anos, muitos pesquisadores salientam que, na verdade, a ocupação das Américas 
pode ter acontecido pelas duas maneiras acima, em períodos diferentes.  

 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Walter Neves foi o responsável por revelar ao mundo, em 1999, o crânio de Luzia, o fóssil mais 
antigo das Américas. Com isso, buscou explicar que o povo de Luzia entrou na América antes dos 
grupos com feições asiáticas que deram origem aos indígenas atuais.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Niède Guidon foi responsável pela descoberta de diversos sítios arqueológicos na região de São 
Raimundo Nonato, no Piauí, hoje, Parque Nacional Serra da Capivara. Com suas descobertas, 
pedaços de carvão e de pedra lascada, Guidon defende que a ocupação das América pode ter 
acontecido por volta de 50 mil anos.  
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Os primeiros habitantes do Brasil, caçadores e coletores, foram o povo da Lagoa Santa, o povo de 
Umbu e os povos dos sambaquis.  
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A Grécia Antiga é formada por diferentes regiões como: a Grécia continental, a Grécia insular, a Grécia 
asiática e a Magna Grécia. Seu território era montanhoso, pedregoso e pouco fértil, já seu litoral era 
bastante recortado, possuindo um grande número de baías. Há também muitas ilhas, próximas uma 
das outras. O relevo montanhoso da Grécia favoreceu o isolamento interno e a formação das polis. 
Seu vasto litoral, por sua vez, facilmente navegável e com bons portos naturais, estimulou a 
navegação e o comércio marítimo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Pólis (ou cidade-estado) era a forma de organização político-social das cidades gregas. Eram 
cidades-estados independentes, isto é, eram autônomas. Cada cidade tinha suas próprias leis, seus 
próprios costumes e sua própria forma de governo.  
 
Cidade-estado: era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum a divindades. 
A cidade-Estado era composta de um território agrícola, um núcleo urbano e uma acrópole. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O mundo grego foi formado durante o período pré-homérico (2000 a.C – 1200 a.C) a partir do contato 
cultural da civilização cretense com a civilização micênica. Em outras palavras, pode-se dizer que os 
gregos antigos se formaram a partir do contato cultural estabelecido entre jônios, eólios, aqueus e 
dórios, povos indo-europeus com povos conquistadores. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Muitas terras nas mãos de poucos, a escravização por dívidas e o interesse em obter ferro (material 
raro) estimularam os gregos a buscar terras em áreas distantes.  Então, os gregos buscaram as 
margens do Mar Mediterrâneo e do Mar Nego e lá fundaram dezenas de novas cidades, as colônias. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Fundada pelos dórios, Esparta era uma cidade-estado militarista e com uma sociedade 
aristocrática. Seu governo era oligárquico e militarista. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A democracia ateniense era direta e escravista, permitia a participação dos cidadãos no governo da 
cidade, isto é, homens livres com posses e riquezas eram considerados cidadãos e podiam participar 
dos debates públicos e das tomadas de decisões realizados nas ágoras (praças públicas). Os 
escravizados, as mulheres e os estrangeiros não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham 
o direito de participar da política. 
 
 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A Bossa Nova nasceu da fusão do samba com características do Jazz americano. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A Bossa Nova tem por principais características o ritmo quebrado da batida do violão, o uso de acordes 
dissonantes, a voz utilizada de maneira suave ao cantar e letras com temáticas românticas ou com 
referências do cotidiano do compositor. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O responsável pela “quebra” do ritmo do Samba, que deu origem a peculiar batida da Bossa Nova foi o 
compositor João Gilberto. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Um arranjo musical pode ser definido como o ato de recriar um material musical pré-existente para que 
fique diferente das execuções anteriores.  
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Ao se recria uma música, ou fazer um arranjo, a melodia principal e a letra da música devem ser 
conservadas em seu estado original ou ter as menores transformações possíveis para que a música não 
seja exageradamente descaracterizada.  
 
 
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 
 
 
 


