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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (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 
Napoleão Bonaparte chegou ao poder por meio de golpe e tornou-se imperador depois de promover 
uma consulta ao povo. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Napoleão Bonaparte incentivou a educação criando escolas de ensino fundamental e um centro de 
formação para professores. Na área da legislação, criou o Código Napoleônico, que abolia 
definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade, afirmava a 
igualdade de todos perante a lei etc. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O Bloqueio Continental proibia os países europeus de comerciarem com a Inglaterra ou receber navios 
ingleses em seus portos. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Napoleão Bonaparte ameaçou invadir os países que descumprissem o Bloqueio Continental. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Os franceses foram derrotados pelos russos e foi quebrado o mito da invencibilidade de Napoleão. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O princípio da legitimidade defendia ser legitima a volta ao poder das famílias que reinavam antes da 
Revolução Francesa. A política do equilíbrio europeu defendia o equilíbrio entre as grandes potências 
para evitar a opressão de uma sobre as outras. 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O projeto de modernização do Rio de Janeiro proposto e desenvolvido por D. João VI tinha como 
objetivo a “europeização da cidade”, uma modernização forçada, rápida e cara. O príncipe regente 
buscava tornar a cidade carioca mais próxima de sua terra com a construção de museus, bibliotecas, 
Jardim Botânico, Academia de Belas Artes, a vinda da Missão Artística Francesa, a Imprensa Régia, etc. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A Insurreição Pernambucana foi uma revolução ocorrida em 1817 em Pernambuco que se estendeu pelo 
Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Os revoltosos proclaram uma república independente e teve um 
governo provisório durante 74 dias.  
Suas principais causas eram: 
– insatisfação com os gastos da corte portuguesa- e das elitas do Centro-Sul-  no Rio de Janeiro; 
– aumento dos impostos para custear a “modernização” do RJ; 
– aumento do preço dos alimentos, seca e fome (crise econômica); 
O movimento foi duramente sufocado por D. João VI, punindo com muita violência os principais líderes 
da revolta.  
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
A frase do livro “A corte chegou” destaca a rivalidade que existia entre portugueses e brasileiros. Essa 
rivalidade se acirrou com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, pois os portugueses tinham 
uma série de privilégios garantidos pelo príncipe regente português D. Joao VI. Como o livro destaca, 
Lourenço e sua família, é um exemplo, de uma família brasileira que precisa abandonar a própria casa 
para uma família portuguesa que chegara de Lisboa. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rafael 
O retorno de D. João VI para Lisboa, após as pressões da Revolução Liberal do Porto, fez com que o rei 
de Portugal deixasse no Brasil o seu filho, D. Pedro I, como príncipe regente do Brasil. E após retirar as 
riquezas disponíveis no Banco do Brasil e demais órgãos, D. João VI deixou o Brasil em uma profunda 
crise econômica. Diante das pressões das Cortes portuguesas, as rivalidades entre portugueses e 
brasileiros se intensificam e, D. Pedro I reage proclamando a independência política do Brasil. 
 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A diferença entre o sistema de classificação utilizado pelas orquestras e a organologia é que o sistema 
da organologia é mais complexo e abrange uma quantidade maior de instrumentos musicais. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Segundo a organologia, os parâmetros utilizados para a classificação de instrumentos são: suas 
características físicas, o tipo de timbre, o modo ou a técnica como é executado/produz o som e o 
material de que é feito. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Aerofones: Instrumentos musicais que produzem sons por meio da utilização de ar; Cordofones: 
Instrumentos musicais que produzem sons por meio da utilização de cordas; Membranofones: 
Instrumentos musicais que produzem sons por meio da utilização de membranas; Idiofones: 
Instrumentos musicais que produzem sons por meio da utilização do próprio corpo do instrumento; 
Eletrofones: Instrumentos musicais que produzem sons por meio da utilização de energia elétrica. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
As características inerentes das músicas consideradas folclóricas são: Transmissão oral, dinamicidade 
(espaço para modificações espontâneas serem aceitas), tempo transcorrido (aproximadamente 100 
anos) e função (cultural, educacional, etc). 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O tempo é importante para aferir a popularização de um fato folclórico/música folclórica, ou seja, se o 
fato folclórico ou música folclórica se tornará tradicional dentro de uma cultura ou não. 
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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 
 
 
 


