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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Rotas transaarianas eram rotas comerciais que atravessavam o Deserto do Saara, ligando África Mediterrânea ao 
Sahel. Os principais produtos transportados eram o sal, o ouro e a noz-de-cola. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O Império do Mali possuía um forte exército, detinha o controle das áreas de extração de ouro, tinha ótima 
administração e respeitava os povos dominados. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O Reino do Congo entrou em decadência por causa das disputas entre congoleses e portugueses pelas minas de 
ouro, do despovoamento causado pelo tráfico de pessoas e da desorganização dos poderes locais. 
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QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A África é o lugar de origem dos ancestrais de milhões de brasileiros, pois muitos africanos foram trazidos para o 
Brasil, de forma involuntária, como escravos, entre os séculos XVI e XIX. Os africanos trouxeram uma herança 
cultural e religiosa, que permanece até os dias atuais em muitas cidades brasileiras, por exemplo, Salvador.  
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Relações de servidão eram relações dependência (de cima para baixo) dos servos com os nobres. Os camponeses e 
servos possuíam apenas a sua força de trabalho; logo, deveriam trabalhar para os nobres em troca de moradia, 
alimentação e proteção. Além de seu trabalho e produção, os servos (camponeses) eram obrigados a pagarem 
diversos impostos como a corveia, talha, banalidades e o dízimo. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
A rotação trienal foi uma técnica de agricultura praticada na Idade Média. Consistia em dividir um campo de cultivo 
em três partes, utilizando-as para diferentes culturas de forma rotativa para melhor aproveitamento do solo e, 
consequentemente, maior produção. De maneira geral, era uma forma de intercalar o plantio a cada três anos. 
Com isso, se separava a área de plantio em partes iguais e durante dois anos os servos cultivavam a terra com 
grãos e verduras para fins alimentícios e durante um ano a terra deveria descansar e se renovar. Durante o ano de 
descanso de uma parte da terra as outras partes eram cultivadas. A alternância de cultura permitia que a terra não 
se desgastasse, não perdesse nutrientes e se mantivesse sempre apta para o plantio. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
A partir do renascimento comercial e urbano no século XI, isto é, a intensificação do comércio e do artesanato, as 
feiras destacaram-se como importantes entrepostos comerciais e como centro do desenvolvimento urbano. Os 
mercadores deslocavam-se de uma região para outra negociando suas mercadorias. As principais feiras ficavam 
nas regiões do Champanha, na França, na atual Itália (Gênova e Veneza) e em Flandres (atual Bélgica). O 
desenvolvimento das atividades comerciais nas feiras foi fundamental para a introdução da moeda como base de 
troca (compra e venda) de mercadorias. Como as feiras passaram a exercer o intercâmbio entre os diferentes 
lugares do continente europeu e do mundo, diferentes moedas eram utilizadas nas negociações. Daí, surgiu o 
banco e os cambistas (banqueiros), devido à necessidade de trocar as moedas. 
 
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, e praticamente, sem mobilidade social. O indivíduo tinha o seu lugar social de acordo com o seu 
nascimento (princípio da consanguinidade). Além do senhor feudal, havia três grupos sociais. 
 Clero: 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: 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 consequências das Cruzadas foram: 
– fracasso dos cristãos no campo militar; 
– expansão europeia para além de suas fronteiras com a 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 burguesia surgiu ao longo da Baixa Idade Média com o renascimento comercial e urbano. A expansão comercial 
foi intensificada pela expansão urbana e pelas Cruzadas, com a abertura do Mar Mediterrâneo. Tudo isso 
possibilitou ampliar as relações comerciais, bem como desenvolver o comércio interno das cidades, impulsionadas 
pelas feiras. De tal modo, o surgimento das cidades foi um fator importante para a formação da burguesia. A 
burguesia é formada por mercadores e camponeses que viviam nos “burgos”, os burgueses. 
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ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R.  
O recurso arquitetônico que o texto descreve é o arcobotante.  
Os vitrais são elementos importantes pois ao deixarem passar a luz do Sol, criam um ambiente sereno e 
multicolorido. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
a) A Idade Média. 
b) A abóbada de nervuras. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
Com eles as igrejas góticas podiam ser muito mais altas que as românicas, acentuando a impressão de 
verticalidade da construção. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
A ocupação de Roma pelos bárbaros.  
A tomada de Constantinopla pelos muçulmanos. 
O fim da guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
A representação dos santos como pessoas de aparência comum, mas sempre em posição de destaque. Figuras 
humanas grandes em relação às árvores e quase se igualando às montanhas que compõem a paisagem. Com isso, 
a figura humana começa a ganhar destaque na pintura como resultado de uma nova imagem que o ser humana 
tem de si: ele se sente forte e capaz de muitas conquistas. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
Se faz necessário manter um ritmo constante durante a música para que a letra rimada se encaixe perfeitamente 
nos tempos da música. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
Fala ritmada significa que a pessoa fala palavras dentro de um ritmo, sem inserir uma melodia (sons de alturas 
diferentes). O ato de cantar está implícito a ideia de criação melódica.  
  
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
A diferença entre um DJ e um Beatboxer está na maneira como acompanham o Rapper: o DJ utiliza aparelhos 
eletrônicos e o Beatboxer faz uma percussão vocal. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
Esse sistema marca movimentos melódicos (do grave para o agudo ou vice-versa) em cima do texto que deveria 
ser cantado. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
Em 1693, devido a dificuldades na pronúncia em alguns idiomas, a sílaba "Ut" foi substituída 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 


