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FÍSICA 
 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Em termos científicos a palavra calor quer dizer “energia térmica passando de um corpo para outro”. 
 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Um objeto quente está com suas partículas mais agitadas, em média, do que um objeto frio. 
 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Dois pontos térmicos fixos e uma graduação entre eles. 
 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Zero Kelvin é o menor valor para essa escala e também é o menor valor possível para a temperatura na natureza, 

o zero absoluto. 
 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
373 K 
 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Embora esteja presente em toda a matéria, a eletricidade possui carga positiva e negativa que estão em igual 
quantidade nas partículas. Por isso o efeito resultante é eletricamente nulo. 
 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Eletrizar é necessário para que os fenômenos elétricos se manifestem porque não haverá nenhum fenômeno 

elétrico interessante num sistema completamente neutro. 
 

QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
O pente ficará negativamente eletrizado porque o cabelo perdeu as cargas negativas e o pente irá ganha-las. 
 

QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Como as peças plásticas funcionarão como isolantes as cargas elétricas não serão capazes de se mover para outro 

lugar, ficando presas no parquinho. 
 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Para ocorrer uma eletrização por contato um dos objetos deve estar previamente eletrizado. 
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HISTÓRIA 
 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 

A islamização dos povos africanos se iniciou pela conquista militar de territórios no norte da África pelos 

árabes muçulmanos, que difundiram o islamismo na região. 

 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 

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) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 

Os mestres griôs eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e 

canções de seu povo.  No passado, os griôs eram procurados por muitos reis africanos para 

trabalharem como professores particulares de seus filhos. Eles ensinavam arte, conhecimento sobre 

plantas, tradições, histórias e davam conselhos aos jovens príncipes. Os griôs são responsáveis por 

conservar e transmitir o saber tradicional, muitas vezes são chamados de “bibliotecas vivas”, 

“guardiões da memória”. 

 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 

A África é caracterizada por uma grande diversidade cultural por ser uma região com 54 países formada 

por diferentes etnias, línguas e culturas. 
 

 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  

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  

A rotação trienal foi uma técnica de agricultura que 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. 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  

As relações de suserania e vassalagem eram 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). 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  

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: os que oram (função religiosa/intelectual); 

• Nobreza: os que lutam (função militar).  

• Servos e camponeses: os que trabalham (função produtiva). 

 

QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  

Os principais fatores que contribuíram para o Renascimento comercial e urbano foram: 

– a expansão das áreas de cultivo; 

– o desenvolvimento de inovações técnicas como a charrua, a rotação trienal, o aprimoramento de 

moinhos, a nova forma de atrelar o animal para puxar o arado; 

– o aumento da produção agrícola; 

– o crescimento demográfico; 

– o surgimento de burgos e da burguesia;  

– as Cruzadas. 

 

QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  

A Igreja Católica se tornou a instituição mais poderosa da Idade Média porque acumulava diversos tipos 

de poderes numa sociedade profundamente religiosa (teocentrismo): poder econômico (proprietária de 

terras), poder militar (tinha muitos vassalos), poder político (temporal/material e atemporal/espiritual) 

e poder intelectual. Com isso, ela detinha a hegemonia e o controle da sociedade. 
 

 
 

ARTE 
 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 

 

 

 

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 

 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.todamateria.com.br/sociedade-estamental/

