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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 Cícero 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O sistema teocrático no Egito Antigo prevaleceu por vários anos e consistiu numa prática que auxiliava os Faraós 
em seus governos. Nesse sistema, o Faraó, além de ser visto como um líder político, isto é, um rei, ele também era 
adorado pelos indivíduos como um deus. Portanto, a aliança entre religião e política foi uma maneira de legitimar a 
autoridade do Faraó perante a civilização egípcia. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Os egípcios diziam que o Rio Nilo era uma dádiva dos deuses por considerá-lo um grande presente divino por 
proporcionar os principais meios de sobrevivência da civilização egípcia por meio dos canais de irrigação, das 
enchentes e vazantes que garantiam uma boa produção agrícola. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Existiu uma hierarquia muito bem sistematizada na sociedade egípcia, que era controlada em primeiro lugar pela 
figura do Faraó, que possuía concentração de poder político, econômico e religioso durante o exercício de seu 
poder. Em segundo plano, estavam os sacerdotes que cuidavam da administração do governo e, principalmente, 
dos cultos em homenagens aos deuses realizados nos templos. Pouco abaixo, estavam os escribas que cuidavam 
da parte burocrática do governo e que desenvolveram um tipo de escrita conhecida por demótica com objetivo de 
controlar melhor o comércio e a arrecadação de impostos. A base da pirâmide social era constituída por 
camponeses e artesões, que representavam a força de trabalho da civilização e que ainda pagavam tributos para 
custear os gastos públicos. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Diante dos inúmeros conflitos entre os reinos do Alto Egito e do Baixo Egito, por volta de 3.100 a.C, o rei Menés, 
do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. Menés tornou-se então o primeiro faraó e 
fundador da primeira dinastia. Nascia, assim, o Império Egípcio, com capital na cidade de Tinis, depois substituída 
por Mênfis, atual Cairo.  
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QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Segundo a mitologia romana, Rômulo e Remo são dois irmãos gêmeos, um dos quais, Rômulo, foi o fundador da 
cidade de Roma e seu primeiro rei. 
 
Conta a lenda que Rômulo e Remo eram filhos do deus Marte e da mortal Reia Sílvia, filha de Numitor, rei de Alba 
Longa. Amúlio, irmão do rei Numitor, deu um golpe de estado, apoderou-se da coroa e fez de Numitor seu 
prisioneiro. Reia Sílvia foi confinada à castidade, para que Numitor não viesse a ter descendência. Entretanto, 
Marte desposou Reia que deu a luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amúlio, rei tirano, ao saber do nascimento das 
crianças as jogou no rio Tibre. A correnteza os arremessou à margem do rio e foram encontrados por uma loba, 
que teria os amamentado e cuidado deles até que estes foram achados pelo pastor Fáustulo, que junto com sua 
esposa os criou como filhos. Quando adultos e cientes da história de sua família, Rômulo e Remo tomam o poder, 
matam Amúlio e libertam seu avô. Numitor recompensou os netos dando-lhes direito de fundar uma cidade junto 
ao rio Tibre. Essa cidade seria Roma.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A principal função do Senado era governar Roma, isto é, controlar o tesouro público (suas riquezas) e propor a 
guerra ou paz. Na República romana, somente os patrícios podiam ocupar altos cargos no governo, como 
magistrados e senadores. Na prática, portanto, o Senado mantinha os interesses dos patrícios.  
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
Por meio de revoltas e conflitos sociais, os plebeus foram conquistando direitos tais como:  
- Tribunato da Plebe: os plebeus ganham o direito de eleger um tribuno da plebe para defender seus interesses e 
podia anular leis contrárias a esse grupo social (poder do veto). 
- Lei das Doze Tábuas: primeiras leis escritas de Roma. Com leis escritas, ficava mais difícil para os patrícios 
interpretá-las conforme seus interesses. 
- Lei Canuleia: Permitia o casamento entre patrícios e plebeus. 
- Leis Licínias-Séxtias: Uma lei determinava que um dos dois cônsules tinha de ser plebeu; outra cancelava parta 
da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A principal causa das Guerras Púnicas entre romanos e cartagineses foi a disputa pelo controle/hegemonia do Mar 
Mediterrâneo e do controle do comércio da região.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A sociedade romana era formada por patrícios (nobres e proprietários de terras), clientes (prestadores de serviço 
dos patrícios), plebeus (comerciantes, artesãos e agricultores) e escravizados (prisioneiros de guerra e pessoas 
endividadas). Os patrícios eram os únicos cidadãos, por isso participavam do político e formavam o Senado e a 
assembleia. Já os demais grupos sociais estavam excluídos da cidadania.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
As conquistas trouxeram mudanças profundas na vida dos romanos, dentre as quais cabe destacar:  
– o enriquecimento do Estado romano (impostos, terras, joias de ouro e prata e outros bens obtidos nas 
províncias); 
– fortalecimento de um novo grupo social: o dos cavaleiros, homens enriquecidos com o comércio, com a cobrança 
de impostos nas áreas conquistadas e com os serviços prestados ao governo de Roma; 
– grande aumento do número de escravos (prisioneiros de guerra); 
– concentração de terras conquistadas nas mãos de poucos.  
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ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A diferença é que os instrumentos de percussão que emitem sons com altura determinada produzem frequências 
exatas, ou seja, notas musicais. Já os instrumentos de percussão que emitem sons com altura indeterminada 
produzem ruídos. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

Os instrumentos de percussão eles podem ser tocados de maneira percutida (batendo), chacoalhando ou raspando. 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

Os instrumentos de percussão podem fazer a marcação do ritmo ou o acompanhamento da melodia principal 
dentro de uma música. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

O entrudo foi uma brincadeira muito comum até meados do século XIX. A sua manifestação mais tradicional era 
conhecida como “molhadelas”, nelas as pessoas jogavam líquidos malcheirosos umas nas outras. Alguns dos itens 
usados eram água suja, lama e urina. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

Essas agremiações eram chamadas de ranchos carnavalescos. 
 

 
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 
 
 
 
 


