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

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
As principais causas da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas envolvendo as 
potências europeias e os movimentos nacionalistas que reivindicavam autonomia política na Península 
Balcânica, bem como a união dos povos germânicos liderados pela Alemanha. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Foram formadas a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália; e a 
Tríplice Entente, composta por Grã-Bretanha, França e Rússia. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O ataque de um submarino alemão a um navio estadunidense, que provocou a entrada dos EUA na 
guerra, e a Revolução Russa, que resultou na saída dos russos do conflito. 
 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (ÁGUAS CLARAS)/Professor Guerra (ÁGUAS 
CLARAS) 
O governo da Alemanha Oriental tomou a iniciativa de construir o Muro de Berlim, em 1961, para deter 
o constante e numeroso fluxo de alemães orientais para o lado ocidental da cidade, que passava por 
um intenso crescimento econômico enquanto o lado oriental enfrentava crise e opressão. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (ÁGUAS CLARAS)/Professor Guerra (ÁGUAS 
CLARAS) 
A corrida espacial foi uma disputa entre estadunidenses e soviéticos durante a Guerra Fria para colocar 
o primeiro homem no espaço e para chegar primeiro à Lua e, assim, demonstrar supremacia militar, 
econômica, ideológica e tecnológica. 
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QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (ÁGUAS CLARAS)/Professor Guerra (ÁGUAS 
CLARAS) 
O Plano Marshall consistia na ajuda financeira aos países europeus no pós-II Guerra e teve como reação 
econômica da a criação do COMECON. 
 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Porque foi uma ilegalidade, uma vez, que a legislação do Império impedia quaisquer atos contra a 
monarquia.  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
a)Positivista: b) Porque temia-se a participação popular e nada foi explicado às camadas populares, 
porém, segundo algumas visões, alguns compreendiam que a república não significaria mudanças 
significativas: mais que bestializados, eram “bilontras” 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Como a proclamação da república foi um golpe, não tivemos mudanças econômicas e sociais 
significativas no Brasil do início da república. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Trata-se da política do Encilhamento que gerou inflação, especulação, empresas fantasmas, 
endividamento e desgaste político de Deodoro e Rui Barbosa. 
 
 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O nacionalismo incorporou-se à estética do romantismo e impôs uma ideia de valorização de cultura e 
das tradições locais.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Muitos compositores europeus utilizaram melodias e ritmos do folclore e da cultura popular de seu país 
buscando, inclusive, inspiração nas lendas e histórias de seu povo. Criaram composições com forte 
conteúdo épico e patriótico. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O objetivo desses compositores ao proporem esse retorno às raízes culturais russas era se distanciar da 
linguagem musical ocidental europeia (sob forte influência da cultura italiana, francesa e germânica) 
proposta como forma de “reformulação/modernização cultural” proposta pelo Csar  
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
O termo “rapsódia” vem da literatura e quer dizer “recitação de poema”. Trata-se de fragmentos ou 
citações de cantos épicos ou de qualquer composição poética ou folclórica.Na música, a rapsódia é uma 
forma livre que consiste em citações ou variações de alguma obra. Ela é formada a partir de trechos 
melódicos extraídos de outras obras vocais ou instrumentais, muitas vezes oriundos de temas 
tradicionais ou folclóricos. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A grande referência da música nacionalista brasileira é o compositor carioca Heitor Villa-Lobos (1887 -
1959). 
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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 
 
 
 
 
 


