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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
As máquinas térmicas transformam calor (energia térmica) em movimento (energia mecânica). 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
Os motores automotivos são exemplos de motores de combustão interna. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
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QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 

PE  = m.g.h = 3.10.5 = 150 J   
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
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QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
Devemos utilizar o amperímetro, conectando-o em série ao circuito, porque aparelhos associados em série são 
percorridos pela mesma corrente elétrica. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
O amperímetro ideal possui resistência zero, enquanto o voltímetro ideal possui resistência infinita (muito alta). 
Isso acontece porque não desejamos alterar o valor da corrente elétrica no circuito. No caso do amperímetro, 
associado em série, precisamos que a sua resistência seja a menor possível, já no caso do voltímetro, associado 
em paralelo, a maior possível, de modo que a resistência original do circuito seja alterada o mínimo possível.  
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
Desenho. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
A potência vale: P = U i. Logo: 
880 = 220 * i -> i = 4A. 
Portanto, precisamos de um fusível que aguente pelo menos 4A. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Rodolfo 
O disjuntor termomagnético, além da proteção térmica, também oferece proteção contra aumentos súbitos na 
corrente. Além disso, ele não precisa ser trocado como o fusível, basta religar a chave. 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
A condição de proprietário de terras e de homens garantia a preponderância dos senhores de engenho na 
sociedade colonial. Senhor de tudo e de todos considerado a nobreza da terra. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Do trabalho deles dependia todo funcionamento da economia colonial: lavoura, pecuária, pesca e transporte. Eram 
divididos em escravos de campo, do açúcar e doméstico. Eles representavam as mãos e os pés dos senhores de 
engenho. 
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QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Os motivos principais eram: a guerra, a fome (sem condições de sobrevivência se oferecia como escravo), punição 
judicial (crime) e penhora humana (oferecia a si como garantia de dívida). 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Homens, mulheres e crianças eram obrigados a embarcar em navios negreiros da África para o Brasil em viagens 
que duravam até 45 dias. As condições da viagem eram péssimas, pouca comida e de má qualidade. Os navios 
conduziam cerca de 300 escravos onde caberiam no máximo 100 e muitos morriam na travessia.   
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Os escravos trabalhavam de doze a quinze horas por dia. Nas manhãs de feriados e domingos faziam serviços 
gerais no engenho. Os homens eram agricultores, ferreiros, pescadores, carregadores etc. As mulheres também na 
agricultura, serviços domésticos, moinho de cana e serviços gerais. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Eles resistiam praticando religiões africanas, jogando capoeira, promovendo festejos e fundando irmandades. As 
irmandades faziam seus cultos, cooperações e reformas (apoio dos fazendeiros) 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Não, na prática os colonos do Brasil comerciavam com o Rio da Prata, no sul da América, com algumas regiões da 
África e com a Índia. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Eram guerras travadas contra os indígenas hostis aos portugueses e considerados bárbaros por eles. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Falta de indígenas; por fuga para as florestas ou morte por doenças, interesse em ganhar dinheiro com o tráfico no 
Atlântico e experiência dos africanos em trabalhar com o açúcar. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Nos engenhos o gado girava as moendas, transportavam a cana e servia de alimento. Os carros de boi 
transportavam pessoas e os artigos que circulavam nas colônias.  
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
A peça foi elabora pelo músico russo Piotr Tchaikovky.  
Encenada em quatro atos, a peça conta a história da princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne 
pelo feiticeiro Von Rothbart. Vivendo no entorno de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe, durante o dia, 
Odette se mantém em condição animal, se revelando humana somente por algumas horas da noite. 
Para se libertar dessa condição, ela precisa que um jovem admirador virgem lhe declare amor e fidelidade. E, caso 
seja traída, Odette permanecerá para sempre como cisne. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
2.1 – O canto Gregoriano é o canto litúrgico estabelecido pelo papa São Gregório Magno. 
2.2 – Na Idade Média, no século VI d.C. 
2.3 - Dentre as suas características mais importantes podemos destacar: Caráter meditativo, introspectivo e 
reflexivo, adotado como música sacra oficial, recebeu influências da música judaica, Cantado em latim.  
2.4 – Por que a igreja não aceitava instrumentos musicais dentre da igreja, pois na concepção da igreja tinha 
relação direta com os rituais pagãos. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
É uma estrutura musical que utiliza uma única sequência de sons e sem acompanhamento instrumental. 
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QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
Por volta do século IX, na Europa, monges que praticavam o canto gregoriano decidiram inserir pequenos sinais 
gráficos sobre o texto para indicar as variações de altura da música. Esses sinais eram chamados Neumas.  
Foram criadas das notas graves para as agudas pois somente os homens cantavam. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
5.1 – 10 notas musicais ao todo. 
5.2 – 02 notas musicais Mi. 
5.3 – 05 notas musicais Sol. 
5.4 – 01 nota musical Dó. 
 
 
 
 


