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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Cícero (AS) / Professor Gabriel  (AC) 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Resposta: Na produção artesanal, o trabalhador artesão é dono dos instrumentos e dos produtos do seu 
trabalho, assim como controla todas as etapas do processo produtivo. Na manufatura, os trabalhadores 
são reunidos em grandes galpões, deixam de ser donos dos instrumentos e dos frutos do seu trabalho e 
passam a executar apenas uma ou outra etapa do processo produtivo, perdendo o conhecimento do 
conjunto. 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Resposta: O pioneirismo inglês deveu-se ao acúmulo de capitais conquistado por meio do comércio 
marítimo; à existência de minas de carvão e ferro, utilizados como fonte de energia e matéria-prima 
para construir as máquinas; ao puritanismo, que não condenava o lucro; à mão de obra farta e barata, 
advinda dos cercamentos e à Revolução Gloriosa, que deu estabilidade política e criou condições para o 
desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Resposta:Após a derrota do exército real, o rei Carlos I foi decapitado em 1649. 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Resposta: Oliver Cromwell governou de forma autoritária, aboliu a Câmara dos Lordes e tornou seu 
cargo vitalício e hereditário. 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Respostas: Após a Revolução Gloriosa, a Inglaterra tornou-se uma monarquia parlamentar, forma de 
governo que vigora até os dias atuais. 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Resposta: O texto descreve a Revolução Gloriosa. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Rafael 
A Guerra dos Emboabas foi uma disputa armada ocorrida entre os anos de 1707 a 1709, pelo direito 
de exploração das minas de ouro, recém descobertas pelos bandeirantes paulistas na região de Minas 
Gerais. Com efeito, sob a liderança de Manuel de Borba Gato, guarda-mor das minas e líder dos 
paulistas, os desbravadores reclamavam o direito exclusivo de exploração das jazidas de ouro na região 
das minas. Contudo, os "emboabas" (nome pejorativo dado aos forasteiros que usavam botas), 
liderados pelo rico comerciante Manuel Nunes Viana e composto principalmente por portugueses e 
migrantes de outros territórios da colônia, desafiaram a autoridade dos bandeirantes, que foram 
derrotados e expulsos. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Rafael 
As principais causas da Conjuração Mineira (1789) foram: 
- Exploração colonial imposta por Portugal à região das Minas; 
- Medidas autoritárias, tomadas pela corte portuguesa, com relação ao desenvolvimento econômico, 
político e social da região; 
- Cobrança do "quinto" pelos portugueses. Esta taxa incidia sobre todo ouro encontrado no Brasil e 
estabelecia que 20% deveria ir para os cofres da corte portuguesa. Quem não pagasse sofria sérias 
punições, entre elas o degredo para a África. 
- Criação da Derrama. Cada região aurífera devia pagar 100 arrobas de ouro por ano para a corte 
portuguesa. Quando uma região não conseguia arrecadar esta quantidade, soldados entravam nas 
casas das pessoas que moravam na região e retiravam, a força, objetos de valor até completar o 
imposto devido. A Derrama causou muita revolta, principalmente, porque foi criada num período em 
que as minas estavam entrando em processo de declínio de produção. 
- Vontade da elite mineira (principalmente fazendeiros) em participar ativamente das decisões políticas 
da região; (rompimento do sistema colonial-emancipação política); 
- Influência do liberalismo e das ideias iluministas. Intelectuais colonos entraram em contado com o 
pensamento liberal europeu, que defendia liberdade e democracia, e pretendiam implantar estes ideais 
no Brasil.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Rafael 
As principais reivindicações dos rebeldes da Revolta de Vila Rica (1720) foram: 
a) A redução do preço dos alimentos; 
b) O fim do monopólio português; 
c) Anulação do decreto que criava as Casas de Fundição. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Rafael 
A Guerra dos Mascates ocorreu devido ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a 
aristocracia rural de Olinda cujas relações comerciais eram, respectivamente, de credores e devedores. 
No contexto de decadência da economia canavieira, os senhores de engenho de Olinda se endividavam 
e os comerciantes de Recife se enriqueciam ao ponto de solicitar a elevação de Recife à condição de 
vila, para conquistar sua autonomia política. Insatisfeito pela medida, a elite política e econômica de 
Olinda atacou Recife e destruiu o pelourinho (símbolo de autonomia). Diante disso, a Coroa Portuguesa 
reagiu com armas e violência e, consequentemente, Recife foi elevada à condição de capital da 
capitania de Pernambuco. 
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ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A castração de jovens cantores ocorria para que suas vozes agudas fossem preservadas. Essa prática 
ocorreu na Europa durante os séculos XVII e XIX afim de esses cantores substituíssem as vozes 
femininas em apresentações, principalmente em corais de igrejas, onde não era permitido a 
participação de mulheres cantoras. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A principal diferença entre as vozes de um contratenor um castrato é que o contratenor usa uma voz 
falsa (falsete), ou seja, é um som que um cantor treinado emite através do controle e não da voz 
natural, porque fisiologicamente, homens não podem emitir sons em regiões muito agudas como as 
mulheres. Já os castratos, que são cantores castrados enquanto jovens, preservam a sua voz aguda de 
criança, o que na prática equivale a voz da classificação vocal de soprano. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os principais fatores que levaram ao surgimento do maestro moderno foram a expansão de tamanho 
das orquestras (aumento de instrumentistas e ingresso de novos instrumentos na orquestra) e a alta 
complexidade das músicas dos séculos XIX e XX, o que exigiu a profissionalização dos músicos e a 
contratação de pessoas altamente capacitadas para a execução das músicas. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O maestro deve combinar ao menos três funções:  
1) marcar o tempo com as mãos ou uma batuta durante a apresentação; 
2) tomar decisões interpretativas sobre obras musicais e implementar essas decisões em ensaios e 

apresentações;  
3) participar na administração do conjunto musical de forma ampla (administração da orquestra).  
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Encontramos gestos variados ou diferentes entre vários maestros no mundo porque apenas a marcação 
dos tempos tem um gesto convencional. A comunicação de dinâmicas (sons fortes ou fracos), variações 
de andamentos da música entre outros aspectos, se dão de forma particular onde cada maestro pode 
se comunicar de maneira pessoal com os músicos das orquestras, sem o uso de gestos convencionais. 
 

 
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 
 
 
 
 
 


