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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 
A tirinha critica a longa jornada de trabalho dos operários no século XVIII, que chegava a ser de 14 ou 
16 horas diárias. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O texto descreve o ludismo. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A sociedade francesa era marcada por grande desigualdade. O Terceiro Estado sustentava o Primeiro e 
o Segundo Estados com seu trabalho e com o pagamento de impostos. O senhor que está sendo 
montado representa o Terceiro Estado. O homem usando chapéu representa o Segundo Estado e outro 
homem calvo representa o Primeiro Estado. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Em 14 de julho de 1789, os manifestantes invadiram e tomaram a Bastilha, prisão símbolo do 
absolutismo francês. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Os artigos fazem parte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que defendia o direito de 
todos à liberdade, à segurança, à propriedade e à igualdade. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O governo jacobino intensificou a repressão: pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução 
passaram a ser condenadas à morte sem interrogação ou direito de defesa. Assim, milhares de pessoas 
foram mortas na guilhotina e esse momento ficou conhecido como Período do Terror. 
 

 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Rafael 
A família real portuguesa veio para o Brasil, em 1808, fugindo das guerras napoleônicas. Desde 1806, 
com o Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte, imperador da França, ameaçava os países que 
estabelecessem relações comerciais com a Inglaterra com a invasão de seu território. Como Portugal 
tinha uma parceria política e econômica de longa data com a Inglaterra, a corte portuguesa rompeu o 
bloqueio e Napoleão Bonaparte mandou tropas para Lisboa. Para preservar a Casa de Bragança na 
monarquia portuguesa, a família real transferiu-se para a sua maior colônia, o Brasil.  
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Rafael 
Durante o Período Joanino ocorreram diversas mudanças, tais como: 
a) a abertura dos portos e a ruptura do pacto colonial; 
b) criação do Banco do Brasil para facilitar o trânsito de capital na sede da Coroa (RJ) e armazenar 
riquezas da corte. 
c) revogação do alvará que proibia a criação de indústrias brasileiras; 
d) a assinatura de tratados comerciais que beneficiaram a Inglaterra e, por sua vez, a entrada de 

diversos produtos ingleses no Brasil.  
e) A construção de Faculdades de Direito, Medicina e Engenharia promovendo uma maior 

especialização do povo. 
f) fundação da Academia de Belas Artes por cientistas e artistas trazendo ideais Neoclassicistas ao 

Brasil. 
g) a criação de museus e bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro; 
h) a criação de tipografias, o que possibilitou o surgimento dos primeiros jornais no Brasil, como A 

Gazeta do Rio de Janeiro.  
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Rafael 
O tratado concedia taxas preferenciais aos ingleses por conta do auxílio que este país prestou na fuga 
de Portugal para as terras brasileiras. Dessa forma, os produtos ingleses teriam mais vantagens 
comerciais do que até mesmo os produtos da metrópole portuguesa.  
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Rafael 
Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim do exclusivo comercial metropolitano, isto é, do 
controle do comércio do Brasil pelos portugueses, e a liberdade de comerciar com outros países. Para a 
Inglaterra, essa medida foi extremamente vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias 
diretamente para o Brasil.  
 
 
 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os movimentos nacionalistas ajudaram a criar estéticas musicais que valorizaram a cultura e as 
tradições locais/regionais de um país.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O principal objetivo dos compositores nacionalistas brasileiros era criar e valorizar uma identidade 
cultural para a música brasileira, fugindo assim dos padrões estéticos europeus e criando uma 
propaganda política cultural para o Brasil. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os compositores nacionalistas buscavam inspiração no folclore e na cultura popular para a manutenção 
da identidade e ampliação cultural. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Villa-Lobos criou um grande repertório para piano solo com base nas canções folclóricas brasileiras e 
uma obra original para violão com base na cultura popular do Brasil. 
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QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O projeto de educação musical implementado por Heitor Villa-Lobos no governo de Getúlio Vargas se 
chamava “canto orfeônico”. Esse projeto consistia na ideia de ensinar alunos de escolas do Brasil a 
cantar, utilizando canções folclóricas e populares de cunho nacionalista para despertar o amor pela 
pátria e valorizar a cultura nacional. 
 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
Texto I – Thomas Ender 
Texto II – Rugendas. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
Esses pintores europeus foram atraídos pela luminosidade dos trópicos e pela burguesia que queria ser 
retratada em pinturas. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
A Missão adotou o estilo neoclássico e abandonou o Barroco, que em nosso país, principalmente em 
Minas Gerais, havia desenvolvido com características e soluções brasileiras. O principal responsável foi 
o arquiteto Montigny. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
A chegada da família real portuguesa e uma comitiva de milhares pessoas ao Brasil em 1808 na Bahia e 
no mesmo ano ocorre a transferência para Rio de Janeiro. Em 1816 a Missão chega ao Brasil chefiada 
por Lebreton e em 1926 a Academia Imperial de Belas Artes é inaugurada. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
Natureza-morta. 
 
 


