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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
O edredom é uma barreira que impede a saída do calor para o ambiente. É necessário esperar alguns instantes 
pois nosso corpo precisa entrar em equilíbrio térmico com ar que fica entre o edredom e o corpo da pessoa. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 
Os fatores são a massa, o material que constitui o corpo e a variação de temperatura. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 

 
 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 

 
 

 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel Neiva 

 
 

 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guilherme Girão 
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HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína  
Os iluministas criticavam os privilégios da nobreza e do clero, o absolutismo monárquico e o mercantilismo. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína  
Na Declaração de Independência, podemos identificar os seguintes princípios iluministas: todos os homens foram 
criados iguais; todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade; sempre que uma forma de governo 
anular esses objetivos, o povo pode alterá-lo ou instituir um novo governo. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A Enciclopédia, publicada em 1751, é uma obra que foi criada com o objetivo de difundir ideias iluministas. Na 
Enciclopédia foram reunidos textos de mais de 50 autores, os quais esperavam que os homens se tornassem mais 
instruídos, virtuosos e felizes ao conhecerem as tais ideias. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
a) O mercantilismo foi criticado por Adam Smith. 
b) A obra de Adam Smith se tornou a base do liberalismo econômico, o qual defendia o livre-comércio, a livre 

concorrência e o fim da intervenção do Estado na economia.  
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Elizabeth I, última rainha da Dinastia Tudor, não se casou e não teve filhos. O próximo da linha sucessória era 
Jaime I, que já era rei da Escócia. Assim, teve início a Dinastia Stuart na Inglaterra em 1603. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Os nobres, católicos e anglicanos apoiaram o Rei Carlos I. Os burgueses e puritanos apoiaram o Parlamento. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
A mineração de ouro e de diamantes destacada no esquema (século XVIII) trouxe uma série de impactos para a 
Coroa Portuguesa, sobretudo, no que tange à administração colonial. Podemos destacar: 
a) a necessidade de administrar, fiscalizar e regular a mineração nessas áreas, bem como organizar e fiscalizar 

a cobrança dos impostos como o quinto, a capitação, a derrama, etc. 
b) a ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior brasileiro (interiorização) e uma grande onda 

imigratória e o aumento populacional, consequentemente, o controle e fiscalização dessas áreas; 
c) o florescimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades (urbanização); 
d) o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-sul do Brasil colonial. Exemplo disso foi 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; 

e) o crescimento do mercado interno para abastecimento das regiões das minas, e consequentemente, maior 
integração econômica entre as regiões da colônia.; 

f) o aumento do escravismo, isto é, maior demanda por mão-de-obra escrava para trabalhar na mineração.  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Influenciados pelas ideias iluministas do século XVIII e pela independência dos EUA, os “inconfidentes” tinham 
diversos objetivos como: 
a) Romper com Portugal e adotar um regime republicano (caráter separatista e emancipatório). A bandeira do 

novo país seria um pavilhão que conteria a frase latina Libertas quae sera tamen (Liberdade ainda que tardia).  
b) Criar indústrias; 
c) Fundar uma universidade em Vila Rica; 
d) Acabar com o monopólio comercial português e liberdade política e econômica para a região; 
e) Adotar o serviço militar obrigatório. 
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QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
Após a Conjuração Mineira (1789), a imagem de Tiradentes era a de um rebelde e traidor da Coroa portuguesa e 
sua imagem esteve esquecida durante muitos anos. Mesmo depois da independência brasileira, a imagem de 
Tiradentes permaneceu no esquecimento. Isso se explica pelo fato de que, no período da monarquia, Tiradentes e 
os inconfidentes eram republicanos convictos, portanto, não seria interessante para a monarquia estabelecida em 
1822 resgatar a imagem de um republicano como herói. O resgaste da imagem de Tiradentes como herói e mártir 
do Brasil surgiu somente após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Após se estabelecer, 
o novo regime via a necessidade de haver figuras como heróis para fazer a aproximação do movimento com o 
povo brasileiro. Primeiramente, existe o fato de que, durante alguns anos de sua vida, ele foi um militar, e isso foi 
levado em consideração por aqueles que haviam proclamado a República – em maioria, militares. Além disso, 
existe o fato de Tiradentes ser oriundo das classes mais baixas de Minas Gerais, o que criava um paralelo de sua 
figura como herói republicano e das massas, ou seja, criava-se a ideia de que havia uma demanda pela República 
no Brasil entre as camadas populares a longo prazo. Por fim, há a questão do uso da imagem de Tiradentes. 
Durante o processo de sua transformação em herói e mártir, um elemento essencial foi a aproximação dessa 
imagem com a figura de Jesus Cristo. Essa era uma estratégia que visava se aproveitar da religiosidade popular 
para promover a aceitação de Tiradentes. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael Nascimento 
A principal diferença entre as duas revoluções se consiste na composição social dos envolvidos nas revoltas. 
Enquanto a conjuração mineira foi realizada principalmente por pessoas da elite, a conjuração baiana era 
composta por pessoas da classe média e baixa da cidade de Salvador. Entre tantas proximidades, vemos que a 
questão da escravidão acabou sendo o ponto que veio a estabelecer uma diferença entre essas duas revoltas. No 
caso mineiro, a limitação do movimento às discussões de uma elite enriquecida acabou fazendo com que a 
escravidão não entrasse em sua pauta, já que o fim desta prejudicaria boa parte dos inconfidentes. No caso 
baiano, a divulgação de panfletos acabou disseminando a causa emancipacionista entre setores populares e 
favoráveis à abolição. Em síntese, na Bahia, os revoltosos reivindicavam o fim do domínio português, a abertura 
dos portos, diminuição de impostos e fim do preconceito contra os negros. 
 
 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
A região paulista e seus arredores não tiveram o mesmo desenvolvimento que outras regiões no período colonial e 
por isso artistas de renome não iam pra lá. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
As diferenças estão ligadas à riqueza e ao consequente desenvolvimento econômico de cada região. Nas regiões 
ricas em mineração e em cana-de-açúcar o Barroco produziu grandes obras. Já nas regiões pobres, as obras 
barrocas foram mais modestas. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
O texto se refere ao pintor Manoel da Costa Ataíde. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
Ornamentos esculpidos em madeira, mármore, marfim ou pedra, muito presente nas igrejas barrocas brasileiras. 
Aparecem em altares, tetos e janelas. Podem ter motivos florais, figuras de anjos ou espirais, suas formas sugerem 
movimento e quebram a monotonia das linhas retas. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lilian R. 
Era a forma da igreja católica transmitir, à população de maioria analfabeta, mensagens religiosas e histórias 
bíblicas. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Edson  
A música era executada por apenas uma voz sem acompanhamento, com só uma linha melódica.  
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Edson  
a) Esse tipo de textura, muito comum na Idade Média recebe o nome de textura monofônica. 
b) Uma única melodia executada de forma coletiva recebe o nome de uníssono. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Edson  
Textura polifônica é um tipo de textura onde existem várias melodias (vozes) independentes que se cruzam 
harmonicamente e formam uma trama. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Edson  
O cânone é a execução de uma única melodia em tempos diferentes (com atraso). Já o uníssono sugere a ideia de 
que uma única melodia é executada ao mesmo tempo coletivamente. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Edson  
A proibição de mulheres atuando como cantoras em corais fez com que crianças do sexo masculino fossem 
castradas para manterem suas vozes agudas e assim substituírem a vozes de soprano.  
 

 
 
 
 
 
 


