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

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
O governo era responsável pela administração e pelo aproveitamento econômico da colônia, enquanto a 
Igreja era responsável por catequizar os indígenas e difundir os hábitos europeus de trabalho e 
comportamento.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
Há três boas razões para essa escolha: o clima e o solo do litoral nordestino eram favoráveis ao cultivo 
da cana; experiência portuguesa nesse tipo de cultivo em outras colônias e os altos preços do açúcar na 
Europa. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
O texto descreve os comerciantes do período colonial. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (AS)/Professor Rafael (AC) 
Os escravos eram essenciais para o funcionamento da economia colonial. Eles trabalhavam nos 
canaviais, nas lavouras, na pecuária, no transporte de mercadorias etc. 
 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) –Professor Rafael  
Muitos fatores colaboraram para que o Renascimento começasse nas cidades italianas. Dentre eles 
destacaram-se: o desenvolvimento comercial e urbano, o mecenato, a fuga de sábios bizantinos e o 
fato de ter sido a sede do Império Romano.   
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) –Professor Rafael  
Humanismo foi uma corrente de ideias desenvolvidas por intelectuais que propunham o 
aprofundamento do aprendizado das línguas clássicas (o grego e o latim) e do conhecimento sobre 
textos greco-romanos. Dentre suas principais características destacavam-se o antropocentrismo, o 
racionalismo e a descentralização do conhecimento, onde a Igreja perde o monopólio do conhecimento 
com o desenvolvimento da imprensa. 
A frase de René Descartes destaca, sobretudo, o racionalismo, isto é, a valorização da razão para 
explicar o mundo. É o ato de pensar a essência da própria existência humana.  
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) –Professor Rafael  
O Renascimento se caracteriza pelo: 
- humanismo: corrente de pensamento que, por meio dos textos clássicos, defendia a razão e a 
experiência para se alcançar a verdade. 
- classicismo: valorização da cultura clássica, isto é, greco-romana. 
- antropocentrismo: visão do homem como centro do universo; 
- racionalismo: valorização da razão- e da ciência- para explicar o mundo. 
- naturalismo: observação da natureza que possibilita experiências do ser humano. 
- hedonismo: valorização dos prazeres da vida- sensoriais e materiais.  
- uma nova visão do tempo. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) –Professor Rafael  
O Renascimento está associado à Modernidade por representar uma nova visão de mundo, uma visão 
pautada na centralidade do ser humano (antropocentrismo). Com o Renascimento Cultural, há uma 
crítica direta à visão medieval do teocentrismo e uma valorização da razão e da ciência, marcas da 
Idade Moderna.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) –Professor Rafael  
O Renascimento Cultural também pode ser chamado de científico porque defendia o racionalismo e o 
antropocentrismo, isto é, a razão e a capacidade do “homem” poder observar e transformar a natureza. 
É no contexto do Renascimento que falamos do nascimento da “Ciência Moderna”.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) –Professor Rafael  
Mecenas eram as pessoas que financiavam/patrocinavam o desenvolvimento artístico, cultural e 
científico. Isto é, eram burgueses, comerciantes, príncipes, reis e papas, que investiam nos pintores, 
artistas e cientistas renascentistas.  
 
 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Com a corte portuguesa vieram novos instrumentos de origem européia como o piano, clarinete, violão, 
saxofone, bandolim e cavaquinho e também músicas de dança de salão européias, como a valsa, 
quadrilha, mazurca, modinha, minueto, xote e, principalmente, a polca, que viraram moda nos bailes 
daquela época. Essas novidades colaboraram na criação de gêneros genuinamente brasileiros como o 
Choro e o Samba. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O chorinho brasileiro é considerado um gênero que tem origem na ação de interpretar diversos gêneros 
musicais que eram tocados no Brasil por volta do século XIX, entre eles a polca, a valsa, a mazurca, o 
minueto, o schottische, a polca e a quadrilha. O compositor e flautista Joaquim Callado é considerado o 
principal criador desse gênero musical. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O Choro “clássico” é constituído em uma forma rondó (A-B-A-C-A). Porém, muitas vezes também 
pode ser composto na forma binária (A-B). 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A diferença entre os estilos praticados na Bahia e no Rio de Janeiro é que o Samba praticado na Bahia, 
considerado seu estado de origem, estava ligado aos festejos e a realidade rural do norte do país. 
O Samba praticado no Rio de Janeiro, local onde se popularizou nacionalmente, estava ligado a cultura 
urbana e era considerado mais moderno/sofisticado. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O nome dado ao estilo correspondente a essa forma coletiva de se compor sambas como ocorreu com a 
música “Pelo telefone” é Samba Partido-Alto. 
 

 
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 


