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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel 
A afirmação é falsa pois o repouso depende do referencial, logo o aluno pode estar em repouso para certos 
referenciais e em movimento para outros. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel 
Representa a rapidez com que um objeto muda de posição em certa direção e sentido. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel 
d = 150+100+100 = 350 m 
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QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel 
V=d/t 
16 = d/(3/4) 
d = 16.3/4 
d = 12 km 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Gabriel 
V = d/t 
V  = (20-12)/(9 – 7) 
V = 8/2 = 4 m/s 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Girão  
 
 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Girão  
 
 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Girão  
 
 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Girão  
 
 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Girão  
 
 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
A bandeira nº 1 é a bandeira dos federalista que tinham como ideia de república uma maior autonomia para os 
Estados-membros, ou seja, uma maior descentralização e era defendida pelos cafeicultores paulistas 
A bandeira nº 2 era a bandeira dos positivistas que defendiam uma maior centralização do poder e uma menor 
autonomia para os Estados-membros. Era a corrente defendida pelos militares do Exército. 
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QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Os principais grupos envolvidos no processo, os militares e cafeicultores paulistas, temiam uma maior participação 
popular que representasse mudanças mais profundas. Por outro lado, a população não sabia o que era república e 
não acreditava que o novo regime levasse a melhorias significativas. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
A chamada Política do Encilhamento tinha como objetivo principal modernizar o Brasil, porém, acabou resultando 
em fracasso gerando inflação, especulação, surgimento de “empresas fantasmas”, endividamento público e 
desgaste político dos governantes. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Apesar do voto universal a exclusão das mulheres e analfabetos, bem como o voto aberto, excluía e desestimulava 
a participação da população mais pobre que não via na república avanços para o país. 
 

 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Macedo 
Ao derrotarem os nazistas e conforme tomaram ciência da magnitude do genocídio realizado pelo III Reich, os 
Aliados decidiram desnazificar a Alemanha com o propósito de eliminar os vestígios daquele regime político 
autoritário, antidemocrático, racista, eugenista e genocida, mas sem descuidar de registrar e documentar todo o 
horror que fora feito pelos nazistas. Tal barbaridade compreendia a chamada “Solução Final” de Hitler, ou seja, o 
sistemático assassinato de cerca de 6 milhões de judeus e milhares de outras minorias étnicas, sociais e políticas, 
como negros, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, padres, Testemunhas de Jeová, comunistas e 
socialistas. A maior parte destas pessoas morreu nas câmaras de gás, asfixiadas por cianeto de hidrogênio. Depois 
de mortas, seus corpos eram recolhidos e queimados em imensos fornos para não deixar rastros.  
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Macedo 
Na Conferência de Potsdam, além de várias outras decisões relacionadas ao fim da guerra, os Aliados formalizaram 
o plano de divisão e ocupação do território alemão em quatro zonas distintas, cada qual administrada por um país 
vencedor, isto é, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética.  
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Macedo 
A ONU nasceu com o propósito de zelar pela paz e pela segurança na comunidade internacional; promover relações 
amistosas entre as nações e construir uma rede de cooperação global para resolver os problemas mundiais, 
respeitando-se os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Contudo, a ONU não era um projeto totalmente 
inovador. Tal organismo nasceu como uma reedição melhorada da antiga Liga das Nações, criada após a 1ª Guerra 
Mundial e que fracassou em seus propósitos.  
 

 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Para justificar a dominação imperialista, os líderes europeus diziam ter o dever de civilizar os demais povos. 
Apoiando-se em teorias racistas, defendiam que as “raças humanas” passam por uma longa evolução e só as mais 
aptas sobrevivem. Defendiam ainda a superioridade da “raça branca” sobre a “raça negra”, a “raça amarela” e os 
mestiços, como pode ser observado na imagem acima, que mostra um garoto negro tornando branco ao usar o 
sabonete Pears. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A Guerra do Ópio terminou com a vitória dos ingleses. A Grã-Bretanha se aproveitou da vitória para obter 
vantagens por meio do Tratado de Nanquim, tais como a abertura de cinco portos na China, o pagamento de uma 
indenização de 21 milhões de dólares, o controle sobre Hong Kong, entre outras. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
A charge é uma crítica ao imperialismo inglês; a cobiça desmedida da Inglaterra é representada por um 
personagem cujos tentáculos avançam em direção às áreas cobiçadas num contexto marcado pela expansão das 
potências europeias em direção à Ásia e à África. 
 
 
 
 
 



 

Resoluções 9º ano – Física/História/Arte 
2ª Chamada 

C1N1 - 12/03/2020 
 

Brasília 

 
 

 
3 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
O primeiro período está ligado ao convívio do pintor com os mineiros belgas, apresentando cores escuras e 
sombrias. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
Representar as linhas com que os objetos podem ser representados em vez das variações provocadas pela luz. 
Além disso o pintor o começa a usar formas geométricas para representar elementos naturais. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
Antes do artista os cartazes eram meramente informativos, com muito texto, sem qualidade artística. O artista 
inaugura uma nova forma de publicidade: a que procura conquistar o público por meio de imagens coloridas e 
atraentes e de textos bastantes sucintos. Seus traços eram rápidos, com poucas linhas, contornos expressivos, de 
modo a dar movimento e realidade às cenas. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
Vincent Van Gogh. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Lilian 
Ao movimento impressionista. 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O Blues geralmente é melancólico, com letra não religiosa e de harmonia simples). Já o Spiritualé um tipo de 
música religiosa e responsorial. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O Ragtime é um tipo de música instrumental tocada no piano. É uma música alegre, feita para entretenimento. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O Bebop é um estilo agitado que dá ênfase a interpretação exagerada e ao improviso. O Cool Jazz, por sua vez, é 
um estilo calmo, suave, com melodias muito longas, totalmente planejadas. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O movimento recebeu o nome de nacionalismo musical e se manifestou na como objetivo de firmar e preservar 
identidades culturais. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os compositores nacionalistas faziam uso do folclore e cultura popular para compor músicas que enaltecessem a 
identidade de seus países de origem. 
 
 
 
 
 
 
 
 


