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HISTÓRIA 
CLEBER 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Os irmãos Graco foram eleitos sucessivamente tribunos da plebe. Em 133 a. C. Tibério Graco, visando uma solução pacífica para 
a concentração fundiária, conseguiu aprovar uma lei que limitava a concentração de terras e autorizava a distribuição de terras 
aos desempregados. Assim, as terras concentradas ilegalmente seriam utilizadas para reforma agrária. A reação dos grandes 
proprietários foi assassinar Tibério. Sua reforma acabou fracassando. Em 123 a. C., Caio Graco retomou o projeto de reforma do 
irmão e aprovou uma lei que determinava a distribuição mensal de trigo ao povo pela metade do preço. Defendeu a criação de 
colônias agrícolas nas áreas anexadas com a expansão. A elite latifundiária reagiu, forçando Caio Graco à morte. Ele pediu a um 
escravo que o matasse. Sua tentativa de reforma também fracassou. 

A Pax Romana foi um período de paz caracterizado pela prosperidade econômica, pela estabilidade política e social e por grandes 
realizações intelectuais. Esse período se inicia com as reformas de Otávio Augusto e se estendem até o século III. Durante esse 
período, as tensões sociais e políticas que marcaram os últimos anos da República, cessaram grandemente. 

A crise escravista teve como causa o fim das guerras de expansão. Sem essas guerras ocorreu a diminuição do número de 
prisioneiros e, como consequência, a redução da produção baseada na mão de obra escrava. Os proprietários rurais, para 
continuarem produzindo, tiveram que arrendar suas terras para colonos que se obrigam a permanecer nas terras. Esses fatores 
levaram, gradativamente, ao fim da mão de obra baseada no escravismo e sua substituição pela servidão rural. 

Para a emergente Igreja Católica Romana, a aliança com os francos foi positiva à medida em que, ao converter os francos a Igreja 
conquistou muitos adeptos. Com a conversão dos reis francos a Igreja ganhou aliados para protegê-la de outros povos mais 
violentos já que a invasões continuaram até o século IX. Muitos desse reis francos doaram terras à Igreja. Para os reis francos essa 
aliança com a Igreja permitiu que pudessem administrar, organizar e legitimar seus governos a partir da ideia de poder divino. Ao 
serem consagrados reis pela Igreja, os reis francos conservam seu poder sob base divina. Por isso as Dinastias francas conseguir 
se estender por um período mais longo. 

Os cinco pilares do islamismo são: Primeiro, FÉ, aceitar Alá como único Deus criador e em Maomé como seu profeta; segundo, 
ORAÇÃO, fazer 05 orações por dia com o rosto voltado para Meca; terceiro, JEJUM, jejuar no mês sagrado do Ramadã; quarto, 
CARIDADE, doar esmolas aos mais necessitados e PEREGINAÇÃO, visitar Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver condições. 
 

ALEXANDRE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Os chapetones eram nascidos na Espanha, ocupavam as mais privilegiadas posições na sociedade colonial hispânica e detinham 
os principais cargos políticos.  
 

Abaixo dos chapetones, temos o papel social exercido pelos filhos dessa elite político-administrativa: os criollos. Eles viviam uma 
condição econômica abastada, podendo praticar o comércio, deter a propriedade de terras e a exploração da força de trabalho 
nativa e escrava. Contudo, sua atuação política ficava restringida por não terem nascido na Espanha. Os criollos não participavam 
das grandes instituições administrativas, tendo sua ação somente vista nas câmaras locais, usualmente conhecidas como cabildos. 

Conselho das Índias: Principal órgão de controle da América Espanhola. Responsável pela divisão administrativa e pela nomeação 
dos principais funcionários nas colônias. 
 

Casa de Contratação: Tinha como função administrar as atividades comerciais espanholas na América e a arrecadação de 
impostos, para melhor controlar o comércio colonial. 
 

Cabildos: Controle da administração local. Papeis legislativo e judiciário em âmbito regional. 

O aluno deverá mostrar conhecimento do nível de avanço tecnológico e civilizacional dos povos incas e astecas quando da chegada 
dos espanhóis na virada do séc. XV para o XVI. Para isso, é imprescindível que ele(a) cite o desenvolvimento da escrita, da 
matemática vigesimal, da astronomia, do calendário e possa exemplificar com produtos agrícolas americanos que se 
popularizaram na Europa e no mundo (milho, batata, cacau, etc.). 



3 
 

QUÍMICA 
BRUNO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) O modelo de Bohr descreve o elétron nas órbitas circulares com uma quantidade fixa de energia. Dentro de uma órbita o 
elétron se move sem perde ou ganhar energia (órbita estacionária). O elétron pode mudar de órbita somente quando absorve 
ou libera uma quantidade de energia que corresponde a diferença energética entre as órbitas. 

b) No modelo de Bohr as órbitas são circulares. No caso de Sommerfeld, cada órbita é subdividida em uma órbita circular e             
(n-1) órbitas elípticas. 

a) Césio 133 – 55p, 78n e 55 elétrons; 
Césio 137 – 55p, 82n e 55 elétrons. 
 

b) São isótopos 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 
b) Nível 4 (4s2 ) 
c) 3d1 

a) Ordem crescente de massa atômica. 
b) Ordem crescente de número atômico. 
c) São sólidos ( exceto o mercúrio), possuem altos pontos de fusão e ebulição, alta densidade, bons condutores de calor e 

eletricidade 

a) D e E = 2º período D 1s2 2s2 2p3, E 1s2 2s2 2p6, são do 2º período 
G e J = 3º período G 1s2 2s2 2p6 3s1, J 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 3º período 
 

b) E 1s2 2s2 2p6 grupo 18 (gases nobres) 
G 1s2 2s2 2p6 3s1 grupo 1 (metal alcalino) 

 
WILLIAN 

VALOR: 5,0 PONTOS 

O processo de separação é a decantação. 

a) Catação. 
b) Separação magnética. 

Filtração a Vácuo. 

Catação, extração e ventilação.

Filtração e decantação. 
 


