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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
A sensação térmica é como nosso corpo reage a entrada ou saída do calor. Sendo que a entrada de calor traz a 
sensação quente e a saída a sensação de frio. 
 

A sensação térmica pode ser intensificada por alguns fatores como o vento ou a umidade relativa do ar. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
Nos primeiros segundos nosso corpo possui maior temperatura que o ar preso no edredom logo perdemos calor 
para o ar até que entre em equilíbrio térmico. Após o equilíbrio paramos de perder calor logo paramos de sentir 
frio. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
É a energia associada ao movimento de todas as moléculas que formam o corpo. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
Os valores negativos não podem fazer parte da escala Kelvin pois essa é uma escala absoluta logo não possui 
nenhum valor negativo. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
Tc = 240 – 273 
Tc = -33 ºC 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 

 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva  
Q = 345.000+(-349.000) 
Q = - 4000  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva  
Se um corpo perde 90 elétrons ficará com 90 prótons em excesso, logo sua carga é Q = +90 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
Não será possível eletrizar os pedaços de seda pois compostos do mesmo material. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
a) durante o atrito os elétrons das últimas camadas dos materiais sofrem colisões e migram de um corpo para o 

outro segundo a série triboelétrica. 
b) O isopor se eletrizará negativamente e o âmbar ficará positivo obedecendo a série. 
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HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Por questões geográficas, romanos e árabes dominaram apenas o norte da África. Os romanos atravessaram o Mar 
Mediterrâneo e dominaram o litoral africano, território conhecido como África Mediterrânea. Séculos mais tarde, os 
árabes ficaram restritos também apenas ao norte da África, pois o extenso Deserto do Saara impedia o avanço dos 
invasores. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Sim, por Tombuctu passavam caravanas comerciais e, a partir do século XIV, foram construídas mesquitas, 
bibliotecas, escolas e até uma universidade, o que a transformou em um importante centro intelectual, além de 
polo comercial. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Ao se converter ao islamismo, Sundiata Keita aproximou-se dos árabes e fez vários acordos comerciais, integrando 
o comércio malinês ao rico comércio árabe. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Ao chegar ao Reino do Congo no século XV, os portugueses queriam comerciar escravos para levar para suas 
colônias e expandir o catolicismo. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Feudalismo é o sistema político, econômico e social surgido na Alta Idade Média a partir da fusão/mistura da 
cultura romana e germânica. As principais características do feudalismo são: 
a) a Descentralização ou fragmentação política: não havia mais nenhuma autoridade centralizada, isto é, cada 

senhor feudal tinha o seu próprio feudal; 
b) a Agricultura de subsistência: a base da economia feudal. 
c) Relações de suserania e vassalagem: uma relação de interdependência entre nobres em que o suserano doava 

um pedaço de terra em troca de apoio militar. 
d) Relações de servidão: uma relação de dependência dos servos em relação aos nobres. Os camponeses e 

servos deveriam trabalhar para os nobres em troca de moradia, alimentação e proteção. 
e) a sociedade estamental: a sociedade era rigidamente hierarquizada e dividida de acordo com o seu lugar de 

nascimento. Era formada por: clero (os que oram), nobreza (os que lutam) e servos e camponeses (os que 
trabalham). 

f) Teocentrismo: a sociedade era extremamente religiosa; eles acreditavam que Deus estava acima de tudo e de 
todos. Por isso, a Igreja era a instituição mais poderosa do período. 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
As relações de suserania e vassalagem era uma relação de interdependência que ocorria entre nobres, e eram 
representadas pelo compromisso de fidelidade e que implicava direitos e obrigações recíprocas.  Os nobres doavam 
as terras (suserano) em troca de proteção e apoio militar (vassalo). É importante lembrar que aqueles tempos 
eram marcados por inúmeros conflitos e guerras, o que exigia alianças políticas e vassalos para a proteção de suas 
terras (feudos). 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
a) a ampliação das rotas comerciais e do estabelecimento de feiras anuais, que atraíam inúmeros comerciantes 

interessados na venda e troca de produtos. Isso motivou o uso de moedas e gerou o surgimento de cambistas 
(banqueiros); 

b) o êxodo rural: muitas pessoas (camponeses) deixavam o campo e se deslocavam para as cidade em busca de 
melhores condições de vida e de trabalho no comércio ou no artesanato. 

c) o crescimento demográfico e o aumento da produtividade que intensificaram o comércio;  
d) as Cruzadas reabriram as rotas de comércios dos europeus com o oriente, e isso intensificou o comércio entre 

a Europa e o Oriente;  
e) o revigoramento de cidades e o surgimento de novas cidades (chamadas de burgos). 
f) o surgimento e fortalecimento de um novo grupo social: a burguesia (comerciantes e artesãos). 
g) com a riqueza gerada pelo comércio, a burguesia conquistou sua autonomia, principalmente comprando do 

senhor feudal local a independência da cidade (carta de franquia). 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
A sociedade feudal se caracterizava por ser uma sociedade estamental, ou seja, uma estrutura social fixa 
hierarquizada, controlada pelo senhor feudal e que estava dividida em estamentos. O indivíduo tinha o seu lugar 
social de acordo com o seu nascimento e praticamente não tinha mobilidade social. Os estamentos representavam 
os grupos sociais e estavam divididos em três grupos sociais.  
• Clero: representava a camada relacionada com o sagrado, ou seja, aqueles que rezavam e fortaleciam a 

religião católica (papas, bispos, cardeais, monges, abades e padres). Em suma, era a classe detentora do 
poder da Igreja (a mais poderosa instituição feudal) e aquela que sabia ler e escrever (função intelectual e 
religiosa).  

• Nobreza: os nobres eram os guerreiros/cavaleiros, aqueles que lutavam, responsáveis pela proteção do feudo 
(função militar).  

• Servos e camponeses: aqueles que trabalhavam nos feudos (produção de alimentos e construções) em troca 
de habitação, comida e proteção (função produtiva). 

 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
As principais causas e consequências das Cruzadas são as seguintes:  
a) Causas: 

– a proibição da entrada de cristãos em Jerusalém (Terra Santa) para realizar as suas peregrinações pelos 
muçulmanos;  
– impedir o avanço do Islamismo e reconquistas Jerusalém (a Terra Santa); 
– a expansão da fé cristã (cristianismo) e do poder da Igreja Católica; 
– o crescimento demográfico exigia a canalização de excedente populacional europeu para outras áreas; 
– a conquista de novas terras pelos nobres (expansão territorial); 
– muitos mercadores apoiaram as Cruzadas com o desejo da reabertura do Mar Mediterrâneo ao comércio com 
o Oriente; 

b) Consequências: 
– fracasso dos cristãos no campo militar; 
– expansão europeia para além de suas fronteiras; 
– conquista de novas terras pelos nobres europeus; 
– a reabertura do Mar Mediterrâneo ao comércio com o Oriente; 
– os interesses materiais foram sobrepostos aos interesses da fé; 
– o fortalecimento de alguns reis e a crise do sistema feudal. 

 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
A Europa feudal foi marcada por diversas inovações técnicas. Destacamos as seguintes: 
a) a charrua com o arado de metal: melhorou a resistência e a fertilidade dos solos; 
b) uso do cavalo como animal de tração e o modo de atrelar o arreio ao cavalo para puxar o arado: isso melhora 

a eficiência e velocidade da produção; 
c) a rotação trienal do plantio: se consistia no rodízio das áreas de cultivo; isso fez com que o solo se 

desgastasse menos, perdendo menos nutrientes.  
d) Nova tecnologia para a drenagem dos pântanos e lagos, o que ampliou as áreas de cultivo; 
e) a difusão de moinhos à base de vento ou de água: o que melhorou a qualidade, quantidade e velocidade da 

moagem dos grãos. 
 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
I. a tomada de Constantinopla pelos muçulmanos. 
II. o fim da Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
1. arcos ogivais 
2. pilares 
3. paredes altas 
4. vitrais 
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QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
O nome do recurso é arcobotantes, são peças em forma de arco que, encostadas às paredes laterais das 
construções góticas, aliviam o peso que sobre elas exercem as abóbadas da cobertura. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
Esse trabalho decorativo ficou conhecido como Iluminura e as letras maiúsculas são chamadas de capitulares. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lílian 
a) A principal foi o realismo. 
b) É a representação dos santos como pessoas de aparência comum, mas sempre em destaque. 
c) São os retábulos. 
d) Os afrescos. 
 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
As principais características do rap são: rimas, ritmo constante, improvisação e fala ritmada. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
O rap é um tipo de manifestação musical dentro da cultura Hip-Hop. Fazem parte ainda da cultura Hip-Hop o 
grafite (manifestação visual) e a break-dance (tipo de dança/ manifestação corporal). 
  
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
Esse “recurso”, da forma como conhecemos hoje, nasceu na cultura Hip Hop, quando os beatboxers (artistas que 
dominam o beatbox) “simulavam/ compunham” batidas para os rappers (cantores de rap, também conhecidos 
como MCs) fazerem suas rimas em situações em que não havia músicos ou bases eletrônicas. O beatbox tem 
função de marcar um ritmo e fazer um acompanhamento.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
O primeiro sistema de notação musical moderna se chamava neuma. Esse sistema marcava movimentos 
melódicos (do grave para o agudo ou vice-versa) em cima do texto que deveria ser cantado. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
Os nomes foram retirados das sílabas iniciais do “Hino a São João Batista”, chamado Ut queant laxis. Em 
1693, devido a dificuldades na pronúncia, a sílaba "Ut" foi substituído por "Dó", seguindo proposta de Giovanni 
Battista DONI, músicologista italiano (que deu o próprio nome à nota) fazendo com que também começasse em 
consoante e terminasse em vogal.  

 

 
 
 
 
 


