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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
Eclipse Solar.  
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
Eclipse Lunar. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
O eclipse solar pode ocorrer apenas na fase de Lua Nova. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
A constelação apresentada é o Cruzeiro do Sul e pode ser vista no céu de Goiânia. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
A estrela Rigel (b Orionis) apresenta maior temperatura, pois apresenta-se na cor azul, enquanto a estrela 
Betelgeuse apresenta-se avermelhada e, portanto, com menor temperatura superficial. 
 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
Escolher 2 de 5: Troposfera – é a camada mais baixa da atmosfera, onde estão as nuvens, pássaros e aviões. As 
chuvas, ventos e relâmpagos acontecem nesta camada. Estratosfera – é a camada logo acima da troposfera; nela 
se localiza a camada de ozônio, que protege o planeta da radiação de alta frequência (ultravioleta). Mesosfera – é a 
camada intermediária; nesta camada a temperatura é muito baixa; devido ao atrito com o ar, meteoritos se 
incendeiam, provocando o fenômeno conhecido como “estrelas cadentes”. Termosfera – nesta camada a 
temperatura pode ser muito alta durante o dia, é onde acontecem as auroras. Exosfera – é a camada mais externa 
da atmosfera, onde o ar é mais rarefeito e orbitam a maioria dos satélites artificiais. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
Quanto menor a altitude, maior a pressão. Por isso, a pressão é maior na troposfera, a camada inferior da 
atmosfera. Isso acontece porque o ar fica mais rarefeito à medida que subimos. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
A força provocada pela pressão atmosférica consegue “segurar” o peso da água, impedindo que o líquido derrame. 
Com o passar do tempo, o papel ficará molhado, permitindo a entrada de ar dentro do copo e o líquido derramar-
se-á. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
A garotinha não conseguirá beber o suco, porque o segundo canudo permite a entrada de ar na sua boca. Um 
canudinho funciona porque a pressão atmosférica é maior que a pressão dentro da boca, impulsionando o líquido. 
Porém, neste caso, a entrada de ar faz com que as pressões sejam iguais e seja impossível sugar o líquido. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo  
Acontecem na atmosfera: estrela cadente, furacão e chuva ácida. 
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HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
O teatro grego nasceu de uma festa religiosa e cívica em homenagem ao deus Dionísio. Faziam concursos, as 
peças eram ao ar livre e os gêneros principais: comédia e tragédia. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
 

Antigos- Apenas homens Atuais-Todos participam e assistem 

Sem roupa 
Coroa de Louro 
Local-Olimpo 

Uniformes 
Medalhas 

Países diversos 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Rito de passagem pelo qual os espartanos de 16 anos passavam. Observavam os hilotas durante o dia em seus 
acampamentos e a noite, saiam em bandos para mata-los. 
Com isto regulavam o crescimento da população hilota. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Esparta-Oligarquia é uma palavra de origem grega, governo exercido por minoria, governo de poucos. 
Atenas- Democracia, poder do povo. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Faziam festas religiosas com procissões, cultos e oferendas aos deuses da cidade para obterem favores e proteção, 
por isto cívica. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
1ºEspartanos-maiores e melhores terras e ocupavam cargos políticos e militares. 
2ºPeriecos-homens livres sem direitos políticos. 
3ºHilotas - povo derrotado pelos espartanos, propriedade do Estado. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Conselho formado por trinta anciãos, com mais de 60 anos, do qual faziam parte dois reis. Os gerontes propunham 
leis, decidiam se participavam das guerras e julgavam crimes. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Elas retratam cenas mitológicas ou o dia a dia dos gregos; jogos, festas, amor, trabalho etc. As técnicas são de 
figuras negras e figuras vermelhas. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Eles viviam no Olimpo, eram imortais, reagiam como seres humanos, casavam, tinham filhos etc. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Situada na península do Peloponeso entre altas montanhas, falta de terras férteis e não tinha saída para o mar. 
Esparta era semelhante a um acampamento militar. 
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ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
Os principais gêneros teatrais são as tragédias e as comédias. 
As peças eram apresentadas em espaços abertos e ao livre. Contruídos nas encostas das montanhas. Chamam-se 
teatro de arena.  
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
Porque a voz é individual e intransferível. Cada pessoa possui a sua própria voz como se fosse uma digital. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
Femininas: Soprano, Contralto e mezzo 
Masculinas: Tenor, Barítono e Baixo. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
O teatro musical é uma forma de teatro tão querida e que emprega três tipos de arte: a música, a dança e a 
representação em uma performance. Esses tipos são utilizados para contar a história da peça, podendo intercalar 
com falas ou inteiramente cantadas. 
A importância da voz para esse estilo é que o ator precisa utilizar sua voz em falas e em músicas ao mesmo tempo. 
Por isso sua saúde vocal precisa ser muito bem cuidada. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professora Karlla  
Indígenas: Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança direta dos 
povos indígenas, como, por exemplo: o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito da pesca 
e caça, alimentação à base de mandioca, farinha, polvilho, beiju, além das crenças na eficácia das plantas como 
alternativa para cura de doenças.  
 
Europeus: De Norte a Sul, a riqueza cultural do Brasil é inegável. São as diferenças regionais que tornam o Brasil 
tão único e isso não poderia ser feito sem a influência de outras culturas. 
A forte influência portuguesa no Norte, por exemplo, criou manifestações culturais que são próprias da região. O 
maracatu, ritmo tradicional do estado de Pernambuco, é um exemplo de dança que reúne elementos da cultura 
portuguesa. 
No Sul, as tradições germânicas e a influência italiana fizeram parte da construção da cultura gaúcha, por exemplo. 
A Festa da Uva é uma celebração que ocorre anualmente em Caxias do Sul para celebrar a cultura italiana. 
Enquanto em Blumenau, a Oktoberfest inspirada na Alemanha tem manifestações locais que são próprias da cidade 
de Santa Catarina. 
 
Africanos: Nas danças o jeito único de dançar, com intensos movimentos de quadris, ombros e pernas. Esses 
movimentos deram origem ao samba no Rio de Janeiro, na fusão de elementos do batuque africano com a polca e 
o maxixe.  
A capoeira é uma das expressões da cultura afro-brasileira que mais merece destaque, unindo artes marciais com 
ginga, dança e música. 
 
 
 
 


