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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
Os portugueses tinham enormes lucros com o comércio de especiarias compradas nas Índias e 
revendidas na Europa. Outro ponto de desinteresse foi que, inicialmente, os portugueses não 
encontraram ouro e prata no Brasil.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
As principais causas das mortes dos indígenas foram doenças (como sarampo, tuberculose, varíola) 
trazidas pelos portugueses e que acabavam se transformando em epidemias. Além disso, as armas de 
fogo e o trabalho forçado levaram muitos indígenas à morte. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
As ações citadas no texto acima foram realizadas durante o governo de Mem de Sá. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
As principais razões do fracasso das capitanias hereditárias foram: falta de recursos de alguns 
donatários; grande extensão de terras a serem administradas; falta de comunicação entre elas; 
resistência dos indígenas à ocupação de suas terras; ataques de corsários. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
Os incas eram um povo guerreiro, formaram o maior Império da América do Sul, nos Andes, eram 
politeístas e a base da sua economia era a agricultura e a mita.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
Chinampas: eram “jardins flutuantes" - cultivo de vegetais em terrenos retirados do fundo dos lagos. A 
construção das chinampas era feita nos lugares mais rasos dos lagos. Os astecas demarcavam o local 
das futuras chinampas com estacas e juncos, enchiam-nos com lodo extraído do fundo do lago e 
misturavam com um tipo de vegetação aquática que flutuava no lago. Esta vegetação formava uma 
massa espessa sobre a qual se podia caminhar. Estas tecnologias foram essenciais para a fundação e 
sobrevivência de Tenochtitlán. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
A partir dos anos 900, os maias abandonaram suas cidades e se espalharam pela região. O motivo por 
que isso aconteceu é desconhecido dos historiadores. No entanto, há algumas hipóteses levantadas: 
a) Desastres naturais como: epidemias, secas prolongadas e inundações; 
b) Crises causadas pelos seres humanos: invasões violentas e/ou levantes populares. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
Como os astecas e os maias eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, eles realizavam 
sacrifícios humanos como oferendas e homenagens aos seus deuses. Por exemplo, para a deusa da 
fertilidade antes das colheitas ou para o deus da guerra antes de um conflito.  
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
Mita era uma forma de trabalho compulsório em que os camponeses incas tinham de prestar ao Estado, 
plantando, construindo ou reformando. Em síntese, era uma prestação de serviços gratuitos ao Império 
Inca.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael  
Os povos indígenas do Brasil são bem diversificados, de diferentes etnias e línguas. No geral, são 
guerreiros, caçadores, coletores, agricultores e politeístas. Se organizam em tribos e realizam a divisão 
de trabalho de acordo com a idade e sexo. As diferenças podem ser percebidas nos seus traços físicos e 
nas línguas que eles falam. 
 
 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Levando em consideração esse ambiente e condições sociais dos últimos anos do século XVIII, o gênero 
musical que se destacou no Brasil foi a modinha.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A modinha é um tipo de canção lírica, singela e de duração reduzida, composta 
para uma ou duas vozes acompanhadas por guitarra ou teclado. Caracteriza-se, também, por ser uma 
canção sobretudo, de tema amoroso. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Domingos Caldas inseriu características da ópera, mais especificamente o canto lírico, chamado de 
belcanto. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Se chamava lundo o tipo de dança que ficou muito popular no Brasil no século XVIII. Sua coreografia 
era chamada de umbigada por causa do requebrado e batidas de barrigas efetuada entre mulheres. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O contato entre o lundu e a modinha fez com que o lundu absorvesse características melódicas da 
modinha, o que fez que o mesmo se transformasse em canção. 
 

 
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 
 


