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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
A produção de energia é a hidrelétrica. Nessa forma, há transformação de energia mecânica da queda d’água em 
eletricidade. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
Esse tipo de produção de energia existe no Brasil, como exemplo temos a usina de Itaipu.  
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
Usina nuclear. Nela há transformação de energia nuclear em energia térmica e essa energia térmica gera 
movimento nas turbinas produzindo energia elétrica. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 

 τ = F.d  τ = 1000.4  τ = 4000 J   
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 

 
τ 4000Pot =   Pot =   Pot = 200 W
Δt 20

 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
As lâmpadas estão associadas em série. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
As lâmpadas estão associadas em paralelo. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
O som necessita de meios materiais e, portanto, não se propaga no vácuo. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
O som se propaga mais rápido no meio sólido, pois quanto mais compactado for o meio, maior será a velocidade. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Moisés 
v = f =>  v = 2000.(0,5) = 1000 m/s. 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
A economia americana cresce impulsionada pela indústria de tecelagem. Revolução nos transportes. A corrida o 
ouro na Califórnia. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Os nativos foram expulsos de suas terras após anos de luta e extermínio. Alguns grupos desapareceram. Os 
sobreviventes foram obrigados a viver em reservas de solo pobre e clima gelado. 
 
QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Através da lei de povoamento, o governo cedia, por apenas 10 dólares, um lote de terra no Oeste a quem se 
dispusesse cultivar. A lei amplia o número de pequenos proprietários e aumenta a oferta de alimentos.  
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Através do destino manifesto, colonos norte americanos se declaravam um povo escolhido por Deus para expandir-
se pelas terras do continente americano, levando consigo a civilização. 
A partir daí a marcha para o oeste americano. 
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QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Dois fatores foram determinantes: a tarifa Alves Branco que aumentou os impostos sobre vários produtos 
estrangeiros e a lei Euzébio de Queirós. O capital que deixou de ser investido em escravos e os lucros obtidos com 
os impostos passaram, a ser investido em novos negócios. 
 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
O imperador escolhia o presidente do conselho de ministros que escolhia o Ministério e a Câmara. Se houve algum 
conflito tudo era dissolvido e voltava para as mãos do imperador. 
No final, estimulados pelo imperador, conservadores e liberais governavam juntos formando assim o Ministério da 
Conciliação. 
 
QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
A Lei de Terras dizia que um indivíduo só podia se tornar dono de uma terra por compra. A doação e a posse ficam 
proibidas. Todo dono tinha que pagar um imposto territorial por ela. 
Com isto ex escravos, imigrantes e pessoas em geral sem recursos ficavam excluídos. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
O fato da Inglaterra demostrar interesse no mercado para seus produtos. Os senhores de terras teriam mais 
dinheiro para investir no comércio e a influência de ideais iluministas. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Devido ao vim do tráfico negreiro se tornou necessário o tráfico interprovincial onde se compra negros de outras 
províncias o que fez o preço disparar, pois, não tinha escravos para todos. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professora Anna 
Pedro de Alcântara não tinha idade para assumir o trono brasileiro. Os liberais acreditavam que só um 
representante legal no trono, acalmaria os ânimos no império depois de tantas revoltas. Os conservadores não 
apoiavam os liberais, pois, sabiam que eles na verdade tinham a intensão de manipular D. Pedro. No final, eles 
entram em um acordo e colocam Pedro de Alcântara no poder mesmo com 15 anos incompletos. 
 

ARTES 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
A grande contribuição “moderna” para nossa música veio de outro universo não incorporado pelos escritores e 
artistas plásticos modernistas de São Paulo. Veio da música popular urbana, que tornou-se até hoje um legado 
para os músicos de todas as gerações, comenta Frederico Oliveira Coelho 
O principal legado musical deixado pela geração que participou da Semana foi a abertura do pensamento cultural 
brasileiro para as novas informações estéticas que circulavam no mundo e, ao mesmo tempo, a articulação dessas 
novas informações com uma musicalidade ligada aos valores do território nacional, ditas populares, seja no âmbito 
rural, seja no âmbito urbano. Uma música em que a fronteira entre o erudito e o popular foi sendo cada vez mais 
fluida até chegarmos a uma música popular brasileira com nomes como Tom Jobim ou Egberto Gismonti, cuja obra 
pode ser localizada tanto no âmbito do consumo cultural de massas como no universo da música de orquestra. 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
Seu talento foi essencial para trazer à tona aspectos de uma música brasileira, com foco na cultura popular e 
regional. Descobrir uma linguagem própria, que viria a se firmar em suas obras mais conhecidas. 
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professora Karlla  
Villa-Lobos se inspirou em uma lenda indígena.  
Em uma floresta calma e silenciosa, aparece um índio feio, maldoso Feiticeiro, tocando uma flauta de osso. Da 
densa folhagem das árvores surgem jovens e belas índias que afugentam o intruso com empurrões e xingamentos. 
Elas procuram o Uirapuru, trovador mágico que, segundo os velhos sábios da tribo, outrora fora o Deus do Amor. 
Ao longe, trilos suaves anunciam a presença do pássaro cobiçado. Enfeitiçada por seu mavioso canto, a mais linda 
das índias, adestrada caçadora, fere-o com sua flecha. Caído ao chão, o Uirapuru transforma-se no mais belo 
cacique da floresta. Entretanto, o som fanhoso e agourento da flauta de osso anuncia a volta do índio feio, sedento 
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de vingança. E apesar do protesto das jovens, o ingênuo guerreiro, demonstrando toda sua coragem, enfrenta o 
Feiticeiro. O cacique é ferido mortalmente e as índias, com ternura e tristeza, transportam seu corpo para uma 
fonte. Subitamente o jovem volta a ser pássaro e, voando, desaparece cantando por sobre as árvores. Desde 
então, no cenário da floresta, reino encantado de muitos sons, de grilos, mochos, corujas, bacuraus, sapos e 
outros animais cantadores, tudo silencia quando o Uirapuru canta sua longa e bela melodia.’ 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professora Karlla 
O instrumento utilizado por Bach é o Cravo.  
É um instrumento musical harmônico que pertence ao grupo das cordas pinçadas, ou seja, geram o som tangendo 
ou beliscando uma corda. Acredita-se que a família de instrumentos desse tipo se originou quando um teclado foi 
anexado a um saltério, fornecendo um meio mecânico para tanger as cordas. Possui teclas e sons graves, médios e 
agudos. 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Professora Karlla  
O Rei da Vela, peça de Oswald de Andrade, é uma obra representativa da década de 30, e marca uma época de 
preocupações e compromissos sociais. A peça é considerada o primeiro texto modernista para teatro. Nas 
experiências inovadoras anteriores, apenas a encenação tinha ares modernistas ao incluir a pintura abstrata nos 
cenários e afastá-los do realismo e do simbolismo. Mas o texto de Oswald de Andrade trata com enfoque marxista 
a sociedade decadente, com a linguagem e o humor típicos do modernismo. 
 
 
 
 


