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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
Esse tempo é necessário pois é o tempo que demora para o termômetro entrar em equilíbrio térmico com o corpo 
do paciente. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
A propriedade é o calor específico sensível e sua unidade de medida é Cal/g ºC. 
 

 
 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
No trecho “desenvolveu diversos experimentos acerca da condução da eletricidade observando que um fio de 
barbante seco era isolante enquanto que o barbante úmido era condutor”, Du Fay sugere que a presença de água 
no barbante aumenta sua condutividade e, portanto, a água contribui para aumento da condutividade elétrica de 
um material. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
De acordo com o texto, a contribuição mais eminente foi a descoberta de que há dois tipos de cargas elétricas e 
não apenas um. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
Espera-se que o potássio perca 1 elétron, pois assim sua camada anterior se torna a última e fica com 8 elétrons. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
A ligação esperada é iônica. O bromo líquido deve ser isolante, por ter ligações covalentes. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
Na corrente alternada (AC) os elétrons percorrem sucessivamente sentidos opostos no circuito elétrico e na 
corrente contínua (DC) o movimento é em um único sentido. 
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HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A afirmação é verdadeira, pois os iluministas apresentavam ideias diferentes em relação ao mesmo assunto, por 
exemplo, John Locke defendia a propriedade privada como um direito natural, enquanto Rousseau a criticava, 
colocando-a como princípio da desigualdade social. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Para Montesquieu, quando as pessoas têm poder, tendem a abusar dele, então era preciso evitar que o poder se 
concentrasse nas mãos de uma pessoa só ou um só grupo de notáveis.   
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A Enciclopédia foi considerada perigosa e herética, pois os textos iluministas criticavam as monarquias absolutistas 
e a tradição da Igreja Católica.  
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O liberalismo econômico proposto por Adam Smith defendia o trabalho como a principal fonte de riqueza e o 
comércio como a principal atividade econômica. Por defender a livre concorrência e por ser contrário à intervenção 
do Estado na economia, Adam Smith foi considerado o “pai do liberalismo econômico”. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A rainha Elizabeth I incentivou a atividade manufatureira, fez aliança com a burguesia e investiu na marinha 
mercante e de guerra. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A guerra civil inglesa ou Revolução Puritana teve início, pois o Rei Carlos I adotou políticas absolutista. Durante seu 
governo, ele ignorou o Parlamento, chegando a invadir a Câmara dos Comuns com sua guarda pessoal. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Durante os séculos XVII e XVIII, a América Portuguesa viveu diversas rebeliões como a Revolta dos Beckman 
(1684), Guerra dos Emboabas (1707-709), Guerra dos Mascates (1710) e a Revolta de Vila Rica (1720). As 
principais causas dessas rebeliões eram: 
a) insatisfações com os governos locais; 
b) existência de um sentimento nativista (exaltação das coisas da terra) dos colonos, sem possuir 

necessariamente um caráter de rompimento com a Metrópole; 
c) disputas pelo poder para atender os interesses políticos e econômicos da elite local colonial (senhores de 

engenho e latifundiários); 
d) insatisfações com a cobrança de impostos excessivos e de práticas corruptas de alguns funcionários da 

metrópole; 
e) a reação dos jesuítas contrários ao uso da escravidão indígena pelos colonos; 
f) disputa pelo controle da área de mineração e, consequentemente, do ouro presente na região.  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Durante o século XVIII, a região de Minas Gerais produzia muito ouro. A Coroa Portuguesa elevou bastante a taxa 
de impostos cobradas na região (o quinto). Quem fosse apanhado desrespeitando as leis impostas por Portugal era, 
normalmente, preso ou degredado para a África, ou eram punidos de outras formas mais severas.  
As novas medidas da Coroa Portuguesa estavam prejudicando os donos das minas de ouro. Essas medidas visavam 
acabar com o contrabando do ouro em pó e consistiam no aumento de impostos, das punições e da fiscalização.  A 
Coroa Portuguesa decidiu instalar algumas Casas de Fundição, onde todo o ouro deveria ser fundido e 
transformado em barras, com o selo do Reino de Portugal. Revoltados com as medidas da coroa, os donos das 
minas organizaram a Revolta de Vila Rica para acabar com as Casas de Fundição, com os impostos e com o forte 
controle que Portugal exercia. Entretanto, a Coroa portuguesa reagiu e os líderes, além de terem sido presos, 
tiveram suas casas incendiadas. Felipe dos Santos, seu principal líder, foi julgado e condenado à forca. Foi 
enforcado, tendo o seu corpo esquartejado em praça pública. Com o fim da Revolta de Vila Rica, Portugal 
intensificou a fiscalização na região. Outra consequência foi a criação da Capitania de Minas Gerais, que se 
emancipou de São Paulo. 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Devido à queda do preço do açúcar no mercado europeu, causada pela concorrência do açúcar antilhano, os ricos 
senhores de engenho de Olinda, principal cidade de Pernambuco em 1710, viram-se arruinados. Começaram, 
então, a pedir empréstimos aos comerciantes do povoado do Recife (chamados de mascates), que cobravam juros 
bastante elevados por eles. Convencidos de sua relevância, os comerciantes de Recife pediram ao rei de Portugal, 
d. João V, que seu povoado fosse elevado à categoria de vila. D. João V atendeu ao pedido e, com isso, os 
senhores de engenho organizaram uma rebelião e invadiram Recife. Sem condições de resistir, os comerciantes 
mais ricos fugiram para não ser capturados. Como reação, em 1711, o governo português interveio na região, 
reprimindo duramente os revoltosos. Os principais líderes foram presos ou condenados ao exílio. Os Mascates 
reassumiram suas posições, e Recife tornou-se a capital de Pernambuco. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
A mineração de ouro e de diamantes destacada no mapa “Áreas de mineração do Brasil (século XVIII) contribuiu 
para uma série de mudanças ocorridas na América Portuguesa. Dentre elas cabe destacar: 
a) a ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior brasileiro (interiorização); 
b) o florescimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades (urbanização); 
c) a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro (1763), único porto por onde o governo português 

permitia que se embarcasse o ouro; 
d) o crescimento do mercado interno para abastecimento das regiões das minas; 
e) o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-sul do Brasil colonial; 
f) o aumento populacional proporcionada pela “corrida pelo ouro”; 
g) a maior integração econômica entre as regiões. 
h) o aumento do escravismo, isto é, maior demanda por mão-de-obra escrava para trabalhar na mineração. 
 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
Essas diferenças estão ligadas à riqueza e ao consequente desenvolvimento econômico de cada região na época. 
Assim, nas regiões ricas em metais e pedras preciosas, como Minas Gerais, em cana-de-açúcar, como Pernambuco 
e Paraíba, ou portuárias, como o Rio de Janeiro, o Barroco produziu grandes obras, já nas regiões pobres, como 
São Paulo, o Barroco produziu obras mais modestas. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
Aparecem em altares, arcos, tetos e janelas. Eram esculpidas em madeira, mármore, marfim ou pedra. Podem ter 
motivos florais, anjos, espirais. As talhas esculpidas em madeira, com várias cores são chamadas de 
policromáticas. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
Essa era a forma da igreja católica transmitir, à população de maioria analfabeta, mensagens religiosas e histórias 
bíblicas. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Lílian  
As esculturas do Barroco paulista são rústicas e primitivas. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lílian 
Os dois artistas são: Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) – escultor, arquiteto e decorador de igrejas e Manuel da 
Costa Ataíde – pintor. 
 
 



 

 

Resoluções 8º ano – Física/História/Arte 1ª Chamada 
C1N1 - 28/02/2020 

 
 

 
4 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
a) A execução com esse tipo de textura recebe o nome de textura monofônica. 
b) A execução de uma melodia por apenas uma pessoa recebe o nome de monodia. Quando uma única melodia 

é executada por um grupo de pessoas recebe o nome de uníssono. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
Textura polifônica é um tipo de textura onde existem várias melodias (vozes) independentes que se cruzam 
harmonicamente e formam uma trama. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
A forma do cânone é construída a partir de uma linha melódica única cantada por várias pessoas em defasagem 
(atraso). 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
Tessitura ou extensão vocal são termos utilizados para definir o alcance vocal real de uma pessoa – emissão de 
sons do mais grave ao mais agudo. Exemplos de vozes comuns: soprano, mezzo-soprano, contralto, terno, 
barítono ou baixo. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Edson Del Casale 
A proibição de mulheres atuando como cantora em corais fez com que crianças do sexo masculino executassem a 
voz de soprano. Para que as crianças mantivessem suas vozes agudas após a puberdade, elas eram submetidas à 
um processo de castração. 
 
 
 
 
 
 
 


