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 HISTÓRIA 
CLEBER 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Segundo o sistema de crenças egípcio, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Com isso, 
acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para outra existência. Sendo o corpo compreendido como a morada da 
alma, havia uma grande preocupação em conservar o corpo dos que faleciam. Logo após o falecimento, segundo a crença egípcia, 
o indivíduo perdia acesso a todos os prazeres e regalias que desfrutava em sua existência terrestre. Para recuperar seus benefícios 
em sua nova existência, a pessoa – seja qual fosse a sua posição social em vida – era conduzida pelo deus Anúbis para se 
apresentar ao Tribunal de Osíris. Para que recebesse a aprovação das divindades, era necessário que o julgado não tivesse 
cometido uma série de infrações. Para que a pessoa recebesse aprovação, seu coração deveria ser mais leve que uma pena. 

O Egito e a Mesopotâmia foram civilizações que se desenvolveram com relações íntimas com os rios de seus respectivos 
territórios. Cada qual em sua região, a vida de suas comunidades foi toda planejada e dependente das variações de seus rios. No 
Egito, o rio que marcou o nascimento e a vida do Império Antigo foi o Nilo, um dos maiores rios do mundo. Já a Mesopotâmia, os 
povos residiam e se aproveitavam dos benefícios oferecidos entre os rios Tigre e Eufrates .As variações dos rios que 
caracterizavam tais sociedades determinavam o ritmo da economia e de suas produções. Para administrar as cheias sazonais, os 
habitantes que viviam nas margens desses rios desenvolveram várias técnicas para aprimorar os benefícios. Eram necessários 
trabalhos de irrigação que permitiam utilizar as terras com mais qualidade para agricultura. 

Entre as várias religiões que eram praticadas dentro do antigo Império Persa, a que foi mais amplamente adotada pelas elites 
persas ficou conhecida como zoroastrismo ou masdeísmo. Trata-se de uma religião que foi criada pelo sacerdote de um dos povos 
dominados pelos Persas, de nome Zaratustra (Zoroastro para os gregos). Essa doutrina estava codificada no livro Avesta. Segundo 
essa doutrina, o universo era palco de uma luta eterna entre os dois deuses: Mazda (deus do bem e representado pela luz) e 
Arimã (deus do mal e representado pelas trevas). Era um dualismo religioso. A vitória de Mazda dependia do apoio dos homens. 
No final dessa luta os seguidores de Mazda iriam para o paraíso pós morte. 

A civilização fenícia de estabeleceu à leste do mediterrâneo, na região do atual Líbano. Tendo o mar como sua fronteira ocidental 
e uma densa floresta como sua fronteira oriental, os fenícios de aproveitaram desses elementos para construir navios com a 
madeira extraída das florestas e se aproveitaram dos portos naturais às margens do Mediterrâneo. Esses elementos geográficos 
foram determinantes para que os fenícios desenvolvessem sua principal característica cultural que foi a prática do comércio 
marítimo, configurando o que convencionou chamar de determinismo geográfico. 

A imagem retrata o momento em que o patriarca Moisés desce do Monte Sinai com as Tábuas da Lei ou os 10 Mandamentos. O 
fato se relaciona com o momento em que os Hebreus adotam um monoteísmo baseado na crença em um só Deus que dita as 
regras de comportamento e normas de conduta que a sociedade deve obedecer. Demonstram uma preocupação com as ações 
individuais e passam a condicionar a salvação ao cumprimento dos mandamentos de Deus.  

ALEXANDRE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

O historiador é um cientista humano que pesquisa a História da Humanidade, cujo objeto é o estudo do homem no tempo. O 
conceito de fatos históricos se refere ao passado humano comprovado por fontes históricos ou, como dizia Ranke, a história “tal 
qual ela aconteceu”. 

A história tradicional, especialmente a de metodologia positivista, limitava o conceito de fontes historiográficas a documentos 
escritos, especialmente documentos oficiais. Já a História Nova amplia o conceito de fontes historiográficas incluindo aí todo 
vestígio que possa ser interpretado para a compreensão dos fatos históricos (arqueologia, arte, história oral, etc.). Com relação 
aos temas historiográficos, a história tradicional tinha um foco na história política dos Estados (reis, presidentes, guerras, tratados 
diplomáticos, etc.). Já na História Nova há uma ampliação dos temas abordados, tais como história da vida privada, do cotidiano, 
das mentalidades, das mulheres, etc. 

Eixo: Itália, Alemanha e Japão. Aliados: Reino Unido, França (até 1941), Estados Unidos da América, União Soviética, Brasil, entre 
outros. 
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QUÍMICA 
BRUNO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Segue os valores das variáveis: a = 11g, b = 16g, c = 22g, d = 120g, e = 320g 
Reescrita dos experimentos. 

C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g) 
Experimento I 3g 8g 11g 
Experimento II 6g 16g 22g 
Experimento III 120g 320g 440g 

a) X = 4g, Y = 0,75g, Z = 1,25g 
b) Mg = 60%; O = 40% 

a) Átomos = 10, moléculas = 5, substâncias = 2. 
b) Sistema 1 = mistura, sistema 2 = substância. 
c) Pois a substância possui átomos de elementos diferentes. 

a) “Substâncias químicas” é utilizada no sentido de algo nocivo à saúde, algo que pode prejudicar. 
b) Reescrita das frases. 

“Nosso pão é fabricado sem substâncias prejudiciais à saúde”. 
“O gás carbônico (CO2) é uma substância composta consumida durante a fotossíntese”. 

a) Hg, I2 
b) NH3, CuSO4 
c) Ar atmosférico e gasolina comum 
d) Granito e arroz-doce 

Estas observações não violam a Lei da Conservação das Massas, elas apenas não estão considerando que a Lei de Lavousier é 
válida para sistemas fechados. No caso do palito a massa diminui, pois os produtos gasosos vão para a atmosfera. Já no caso do 
ferro a massa aumenta pela incorporação da massa do gás oxigênio presente no ar atmosférico. Se os experimentos forem feitos 
em sistemas fechados as massas não irão variar. 
 

WILLIAN 
VALOR: 3,0 PONTOS 

1. Evaporação ou vaporização (no transcorrer do ciclo hidrológico, passagem do estado líquido para o estado gasoso). 
2. Fusão (no transcorrer do ciclo hidrológico, passagem do estado sólido para o estado líquido). 

Fenômeno químico, pois ocorre uma reação química. 
A liberação de gás carbônico provoca a agitação da mistura e desta forma o “sal de frutas” é dissolvido mais rapidamente 
permitindo a absorção mais rápida dos princípios ativos.   

A partir da análise da figura, vem: 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜  𝑑𝑒  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒:   67  𝑚𝐿 → 75  𝑚𝐿

𝛥𝑉 = 75 − 67 = 8  𝑚𝐿
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜  𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎:  131,3  𝑔 → 200,1  𝑔

𝛥𝑚 = 200,1 − 131,3 = 68,8  𝑔

𝑑 =
𝛥𝑚

𝛥𝑉
=

68,8

8
𝑑 = 8,6  𝑔/𝑚𝐿
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Calculando-se a densidade a partir dos dados fornecidos no enunciado, vem: 

𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑑 =
2,204  𝑘𝑔

280  𝑐𝑚
=

2,204   × 10   𝑔
280  𝑐𝑚

𝑑 =
2204  𝑔

280  𝑐𝑚
= 7,87  𝑔/𝑐𝑚   (𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜)

 

A vaporização ou gaseificação ou evaporação é a mudança de estado líquido para gasoso.  


