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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Essas máquinas podem ampliar ou reduzir nossa força, ajudando a realizar alguma tarefa. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Pra descrever completamente uma força devemos dizer sua intensidade, direção e sentido. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Tanto a tesoura como o alicate são alavancas interfixas. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Por ter essa distância maior o alicate consegue uma maior ampliação da nossa força, facilitando o corte 
do objeto. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
I – interpotente. 
II – inter-resistente. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
A corrente elétrica é um fluxo (movimento ordenado) de cargas elétricas. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Sim, a corrente elétrica participa do funcionamento do nosso sistema nervoso naquilo que chamamos 
de efeito fisiológico da corrente elétrica. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Os motores elétricos dependem do efeito magnético da corrente elétrica para funcionarem. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Citações mais esperadas: chuveiro elétrico, sanduicheira elétrica, secador de cabelo, “chapinha”, forno 
elétrico, churrasqueira elétrica. Podem haver outras citações. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
Não, todo aparelho elétrico acaba gerando aquecimento, mas isso nem sempre nos interessa porque 
nem todo aparelho é um aquecedor elétrico. 
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HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
O marco utilizado para o início do calendário muçulmano é a Hégira. Em 622, Maomé fugiu de Meca 
para Medina, temendo a perseguição promovida pelos comerciantes. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
O islamismo é uma religião monoteísta, sendo Alá seu único deus; os muçulmanos fazem preces cinco 
vezes ao dia; jejuam no mês do Ramadã; ajudam os necessitados e peregrinam à Meca pelo menos 
uma vez na vida; o Alcorão é o livro sagrado do islamismo. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
O processo de expansão muçulmana ocorreu por meio de três fatores: guerras, religião e comércio. A 
expansão do Islã começou com Maomé (o profeta) com continuou com os califas, Omíadas e Abássidas. 
Os muçulmanos dominaram inicialmente Meca e a Península Arábica. Logo em seguida, conquistou 
parte do Oriente Médio, o norte da África, parte da Índia e do sudoeste asiático (Ásia) e aPenínsula 
Ibérica (Europa). 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
Xiitas e sunitas formam as mais importantes dissidências do mundo islâmico. Os xiitas são muçulmanos 
que realizam uma interpretação literal do Alcorão e não aceitam qualquer outra literatura na regulação 
de seu credo. Por outro lado, os sunitas admitem a Suna, livro que conta a biografia de Maomé, como 
um texto auxiliar na interpretação dos ensinamentos do Alcorão. Além disso, os xiitas acreditam que o 
poder político deveria ser controlado pelos descendentes diretos de Maomé, enquanto os sunitas 
acreditam que a escolha dos líderes políticos deve ser feita livremente. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
O “maldito século XIV”, como é chamado o século XIV, foi marcado por crise, isto é, por guerras, 
epidemias, fome e rebeliões camponesas. Com o advento da peste bubônica (“peste negra”), em pouco 
tempo, milhares de europeus foram dizimados por uma terrível epidemia que se alastrou graças às 
péssimas condições de higiene daquela época. Causou muita morte, alguns estudiosos estimam que 
mais de um terço da Europa foi vitimada. A morte de tanta gente acabou provocando um enorme 
desordenamento ao processo produtivo daquela época, e consequentemente, intensificou a fome (A 
Grande Fome, 1315-1317). As atividades comerciais retraíram, bem como as propriedades feudais 
desaceleraram a sua capacidade de produção. Temendo a escassez de alimento, que de fato aconteceu, 
vários nobres dificultaram ao máximo a saída dos servos de suas propriedades. Nesse contexto de 
escassez e enrijecimento, as tensões entre servos e nobres logo se evidenciaram com as rebeliões 
camponesas. Por fim, as guerras, em especial, a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) entre a França e a 
Inglaterra. Tudo isso contribuiu para a crise do feudalismo e início da Idade Moderna. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
Durante a Baixa Idade Média há uma série de mudanças vivenciadas pela Europa, dentre elas 
destacam-se: 
– inovações técnicas que contribuíram para o aumento da produção agrícola; 
– renascimento comercial e urbano; 
– surgimento e fortalecimento da burguesia; 
– surgimento dos bancos e das universidades; 
– abertura do Mar Mediterrâneo ao comércio com o Oriente decorrente das Cruzadas 
Essas mudanças criaram novas dinâmicas políticas, econômicas e sociais, aumentando as contradições 
entre o mundo rural (feudal) e o mundo urbano. Isso contribuiu para o enfraquecimento e deterioração 
de algumas características feudais.  
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
As principais mudanças causadas pelas Cruzadas foram: 
a) O aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e entre as várias regiões da Europa, o que 

contribuiu para a prosperidade dos comerciantes europeus e de suas cidades; 
b) A maior participação dos europeus, especialmente dos italianos, no rico comércio de especiarias e 

artigos de luxo orientais pelo mar Mediterrâneo; 
c) O enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte de seus membros nas 

Cruzadas.  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
– calcula-se que cerca de um terço da população europeia tenha sido dizimada por conta da peste. 
– redução da mão-de-obra; 
– queda na produção de alimentos; 
– a Guerra dos Cem Anos foi paralisada; 
– as mortes causaram declínio econômico; 
– queda das atividades comerciais; 
– massacres e linchamentos de judeus (antissemitismo). 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
Iniciada em 1337, a Guerra dos Cem Anos foi deflagrada quando o trono francês esteve carente de um 
herdeiro direto. Aproveitando da situação, o rei da Inglaterra Eduardo III, neto do monarca francês 
Felipe, O Belo (1285 – 1314), reivindicou o direito de unificar as coroas inglesa e francesa. Dessa 
forma, a Inglaterra incrementaria seus domínios e colocaria um conjunto de prósperas cidades 
comerciais sob o seu domínio político, principalmente da região de Flandres.Nessa época, os 
comerciantes de Flandres apoiaram a ação britânica por terem laços comerciais francamente 
estabelecidos com a Inglaterra. Por conta desse apoio, os ingleses venceram as primeiras batalhas e 
conseguiram o controle de alguns territórios do Norte da França. No ano de 1360, a França se viu 
obrigada a assinar o Tratado de Brétigny. Pelo documento, a Inglaterra oficializava o seu domínio sobre 
parte da França e recuperava alguns territórios inicialmente tomados pelos franceses. Em 1453, um 
tratado de paz foi assinado. Por um lado, a guerra foi importante para se firmar o ideal de nação entre 
os franceses. Por outro, abriu caminho para que novas disputas alterassem a situação da monarquia 
inglesa. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
A oração medieval “Senhor, livrai-nos da peste, da fome e da guerra”, retrata os principais fatores da 
crise do século XIV. Milhares de pessoas morrem por conta da Grande Fome, da peste bubônica e das 
guerras travadas nesse período. Consequentemente, o sistema feudal se enfraqueceu e entrou em 
declínio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resoluções 7º ano – Física/História/Arte 
1ª Chamada 

C1N2 - 08/04/2021 
 

Brasília 

 
 

 
4 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
É chamada de escala musical toda sequência de notas musicais organizada em alturas diferentes. Essas 
alturas ou distâncias sonoras são chamados de intervalos. Ex: Da nota Dó para a nota Sol temos um 
intervalo de 5ª (dó, ré, mi, fá, sol). 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A diferença entre um movimento ascendente para um movimento descendente uma escala é que o 
movimento ascendente é um movimento de uma nota grave para o agudo e o movimento descendente 
é de uma nota aguda para uma nota grave. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Si, Lá, Sol, Lá, Lá, Lá, Si, Dó, Mi e Dó 
 
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 
 
 
 
 
 


