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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  
Os Estados Unidos saíram da guerra enriquecidos, pois forneceram produtos industrializados, 
agrícolas e armamentos para os países em guerra. Além disso, concederam empréstimos para 
a recuperação das economias europeias arruinadas pela guerra. O prestígio estadunidense 
estava ligado ao fato da sua participação ter sido decisiva para o fim da guerra e a vitória da 
Tríplice Entente. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Janaína  
Reagindo à crise o governo estadunidense diminuiu ao máximo suas compras no exterior, 
cortou os investimentos externos e parou de conceder empréstimos a outros países. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Janaína  
As principais razões da Grande Depressão foram: a concentração de riquezas nas mãos de 
poucos, a crise agrícola e a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos a 
partir de 1924 no mercado mundial. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Janaína  
Fidel Castro fez uma reforma agrária; diminuiu o valor dos aluguéis e medicamentos; 
nacionalizou bancos e empresas estrangeiras. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Janaína  
Os Estados Unidos promoveram uma invasão à Baía dos Porcos e, posteriormente, impuseram 
um embargo econômico a Cuba. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Janaína  
Os Estados Unidos reagiram impondo um bloqueio militar a Cuba, cercando o território com 
navios e submarinos fortemente armados. 
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QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
Uma das principais características da Era Vargas foi o trabalhismo, a criação de leis 
trabalhistas até então inexistente no Brasil, ao Estado cabia incentivar a vida de operário e 
observar o cumprimento das leis através dos sindicatos. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
Vargas argumentando que era necessário afastar do pais a ameaça comunista, fechou o 
Congresso Nacional, anulou a Constituição vigente e outorgou ao pais uma outra, a de 1937. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
Durante a Era Vargas (Estado Novo) foi criado a DIP (departamento de imprensa e 
propaganda), seu principal objetivo era controlar os meios de comunicação e exaltar o regime 
de Vargas. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Márcio 
a) O artista mostra nos quadrinhos que Getúlio Vargas não foi o mesmo ao longo de seu 

governo. 
b) Em 1932 aconteceu em São Paulo a Revolução constitucionalista e em 1937 o golpe de 

Estado através do plano Cohen. 
 
 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A Bossa Nova apresenta por características uma forte influência musical do jazz norte-
americano com letras que refletiam a realidade da elite social carioca. Já a MPB incorpora 
vários gêneros e ritmos musicais autênticos brasileiros com letras que retratavam as 
diferentes realidades da população brasileira. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A arte, e, principalmente a música, se tornaram instrumentos para externar de forma direta 
toda insatisfação contra o fim das liberdades democráticas e a cesura imposta pelo regime 
militar brasileiro. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A Jovem Guarda foi responsável pela introdução de uma nova cultura comportamental no 
Brasil. Também foi responsável pela aproximação da música brasileira com a vanguarda 
internacional – o “Rock’n’Roll”. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
A tropicália colaborou no processo de evolução da música brasileira ao concretizar a 
aproximação de culturas e manifestações musicais completamente antagônicas, como por 
exemplo a fusão do rock com ritmos populares interioranos do Brasil e a música clássica. 
Essas fusões tinham por perspectiva a criação de uma nova identidade para a música 
brasileira. 
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QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Edson 
Os compositores utilizaram construções poéticas extremamente rebuscadas, em certa medida, 
preservar o conteúdo político de suas canções e, ao mesmo tempo, passar despercebida pelos 
órgãos de censura. 
 

 
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  
 
 
 
 
 


