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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 
O Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, a 
pagar uma pesada indenização aos países vencedores e a ceder seus territórios coloniais. Além disso 
teve que entregar uma faixa de seu território à Polônia, conhecido como Corredor Polonês, garantindo a 
esse país o acesso ao mar. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
Os Estados Unidos saíram da guerra extremamente fortalecidos. O país não foi palco da guerra e se 
beneficiou com o fornecimento de produtos industrializados, armamentos e munições para os países em 
guerra. Além disso, os Estados Unidos entraram tardiamente na guerra, assumindo um custo muito 
inferior ao dos países europeus. Por fim, a recuperação das economias europeias arruinadas pela guerra 
foi financiada pelos Estados Unidos. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína 
O fundamentalismo de grupos islâmicos, o radicalismo de lideranças judias, os assentamentos judaicos 
na parte oriental de Jerusalém e a construção de um muro pelo governo de Israel na Cisjordânia são 
obstáculos à paz entre Israel e Palestina. 
Resposta aguardada: Estas imagens geraram clima de comoção e contribuíram para que a opinião 
pública dos EUA ficasse contra a participação estadunidense na guerra do Vietnã. 
 

 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (ÁGUAS CLARAS)/Professor Guerra (ÁGUAS 
CLARAS) 
A confirmação da divisão em dois países (Coreia do Norte e Coreia do Sul) e o elevado número de 
mortos (mais de 2 milhões de pessoas) foram consequências da guerra que causaram grande 
indignação. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Janaína (ÁGUAS CLARAS)/Professor Guerra (ÁGUAS 
CLARAS) 
Os motivos da Revolta dos Boxers são a tentativa de imposição da religião cristã aos chineses e a 
dominação estrangeira na China. 
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Resposta aguardada: Trata-se do voto de cabresto que era o controle sobre o eleitor exercido pelos 
coronéis. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Resposta aguardada: Prática clientelista desenvolvida pelos coronéis que viavam manter os eleitores 
sobre sua dependência e desta forma controlar os votos. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Resposta aguardada: Estabelecimento de um preço mínimo para evitar maiores prejuízos; compra do 
excedente da produção pelo governo que arcaria com possíveis prejuízos do café: desvalorização da 
moeda para favorecer o setor exportador. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Guerra 
Resposta aguardada: Para o problema da mão de obra buscou-se a vinda de imigrantes europeus e 
para a questão das máquinas buscou-se a importação.  
 
 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A música indígena foi e é essencialmente religiosa, ligada às cerimônias e as atividades da vida da 
tribo: cantos e danças de guerra, de caça, de pesca, de invocação e homenagem as entidades 
sobrenaturais, animais e celebração dos fatos sociais e ritos de passagem. Era uma prática 
coletiva/socializadora, geralmente marcada pelo ritmo, com poucas notas, melodias repetitivas, 
acompanhada da dança e do canto. Ela não transmite a ideia de entretenimento.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os instrumentos usados pelos nossos indígenas eram confeccionados por eles com materiais 
conseguidos no seu habitat. Eram feitos com bambus, cascas de árvores, ossos de animais e de 
guerreiros vencidos em lutas, caroços, sementes, barro, pele e pena de animal. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os portugueses trouxeram ao Brasil a música religiosa e a música profana/secular. Os jesuítas que a 
utilizaram a música para se aproximar dos índios e catequizá-los. Trazida pelos colonizadores, a música 
profana/secular, nos deu as formas melódicas, harmonia, os textos poéticos, tonalidade, ritmos, a 
canção, a moda, o fado, as cantigas infantis de roda e de ninar, além de várias danças dramáticas. Os 
portugueses trouxeram não só a sua própria música, mas a de toda a Europa. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A música brasileira tem por principal influência os ritmos africanos, que está na gênese de gêneros 
como o samba, ijexá, coco, jongo, carimbó, lambada e o maxixe.  
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Essa situação pode ser explicada pelo declínio da população indígena em função do choque contra a 
cultura portuguesa, que resultou em massacre, escravização e aculturação em larga escala dos índios. 
Outro fator relevante foi a ausência de registros musicais escritos da música indígena, uma vez que ela 
sempre foi transmitida oralmente e isso dificultou sua permanência histórica na cultura brasileira. 
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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 
 
 
 
 
 


