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HISTÓRIA/SOCIOLOGIA 
iLwyzx 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Max Weber lê a tirinha a partir do conceito de Ação Social Racional com relação a fins. Lina enfrenta os obstáculos e os supera 
em busca da profissionalização como jogadora de futebol. 

A Sociologia Funcionalista de E. Durkheim explica a tirinha como Fato Social porque a professora, no contexto, é a representante 
de uma instituição escolar e o Calvin está subordinado à disciplina e à obediência. O Fato Social tem três características: é geral, 
é coercitivo e é exterior ao indivíduo. 

A proposta Gracana, no século II a. C, consiste em reformar a sociedade romana e propiciar ao cidadão condições econômicas 
para compor as tropas,  fortalecendo-as. Tibério propôs: 
a) Retomada de todas as terras públicas apropriadas pelos senadores e por seus apaniguados. 
b) Limitação das dimensões da propriedade rural em 500 jeiras para propiciar terras para os demais cidadãos. 
c) Política social de distribuição de trigo, pão, salsicha, diversão pública e gratuita.  
d) Tibério e Caio Graco, além de muitos partidários, foram mortos pelos Senadores.  
 

Como podemos ler no Livro oficial e no excerto apresentado, a crise do século III foi marcada por diversos elementos:  
a) Recuo da economia escravista. 
b) Desorganização produtiva, principalmente no Ocidente. 
c) Desvalorização da moeda, desabastecimento, carestia. 
d) Recuo urbano e êxodo urbano. Os proprietários cedem terras aos trabalhadores em troca de rendas em trabalho e espécie 

(in natura). 
e) Fragilidade do Estado em arrecadar, perdendo capacidade administrativa e controle das tropas – sem pagamento as tropas 

perdem a hierarquia e provocam, elas mesmas, mais desordem no Império Romano. 
f) O Império Romano é imenso e de vária característica. Diante da crise as singularidades são mais perceptíveis estimulantes de 

recusa à obediência a Roma. 
g) As penetrações germânicas, inicialmente pacíficas, se converteram em desordem, invasões e insegurança. 
h) As pressões do Império Persa na Mesopotâmia, bagunçando rotas de tropas e de mercadores. 
i) Os governantes eram ineptos e corruptos. Diante da fragilização do governo, proprietários buscam alianças pessoais para 

defesa regional. Ou seja, um proprietário maior patrocina um pequeno, subalternizando-o.  
j) Grande alteração nos valores latinos há muito consumidos pelas Províncias – potencializadas pela presença de Roma 
k) Exílio dos deuses romanos e lenta cristianização do Ocidente.  

O feudalismo é um sistema de viés econômico, social, político, militar, ideológico. Na dimensão horizontal, feudalismo é uma 
relação de dependência pessoal entre os nobres, senhores da guerra que fazem juramento de fidelidade e de troca de Benefícios 
(feudo, proteção) e Homenagens (guerra, pouso, dote) – ou seja, Suserania e Vassalagem. Na dimensão vertical, feudalismo é 
uma relação social de produção do camponês servil para com o senhor de terras. O camponês recebe proteção (i)material, do 
clero e do Cavaleiro, e em troca paga corveia, censo ou banalidades ao senhorio. 

RODRIGO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

 Altos impostos cobrados pelas cidades italianas que controlavam as rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo. 
 Perigo de confronto com os navios do Império Turco, que havia expandido seu domínio até regiões próximas ao 

Mediterrâneo. 
 Escassez de alimentos e produtos necessários em Portugal graças ao êxodo rural e formação do Estado-Nação. 
 Investimento nas embarcações e tecnologias marítimas desde a Revolução de Avis e graças à posição geográfica do país. 

A variação das nomenclaturas é possível a depender do ponto de vista de cada um dos grupos participantes do processo analisado. 
A partir da narrativa europeia, constitui-se a ideia de “descobrimento” por uma pretensa idealização de que o mundo se formava, 
ou ao menos se civilizava, a partir da apreensão do modelo europeu; já o termo “invasão”, exigido pelos indígenas, denota uma 
interpretação daqueles que aqui estavam e foram violentamente combatidos por aqueles que ambicionavam as riquezas 
americanas.  
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A charge apresenta, de maneira irônica, o contato entre o projeto civilizacional espanhol e a existência indígena na América. 
Espanhóis que alegavam serem movidos pela vontade Deus e pela salvação dos gentios, mas que, na verdade, utilizaram da 
violência para obter os recursos que almejavam explorar e com os quais lucrariam. 

Diferente dos reinos ibéricos, a Inglaterra passava por inúmeras perturbações internas e externas que demandaram gasto e 
atenção administrativa, impossibilitando investimento no processo de navegação em direção à América. Eventos: Guerra das 
Duas Rosas, Guerra dos Cem Anos, Reforma religiosa... 

Graças às condições geográficas propícias (terra fértil, temperaturas mais amenas e planícies), desenvolveu-se no sul um sistema 
econômico muito parecido com os desenvolvidos na América Ibérica: a plantation. Em tal, percebemos a existência de grandes 
propriedades de monoculturas (algodão, principalmente), com produção voltada para mercado externo (atendendo as demandas 
metropolitanas), e mão-de-obra africana escravizada.  

 
FILOSOFIA

LEANDRO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Na concepção da filosofia clássica produzida por Aristóteles, a atividade política é própria dos homens livres, únicos aptos a 
participar da gestão da vida coletiva. Assim, a ideia de “animal político” não está dissociada de uma concepção moral, pois a 
política está relacionada ao ócio e às qualidades da virtude e da justiça. O ócio é considerado por esses filósofos atividade 
considerada hierarquicamente superior ao labor, sendo esse último tipo de atividade própria dos artesãos e dos escravos. Assim, 
o “animal político” seria o cidadão, indivíduo com atribuições morais e intelectuais próprias para a prática política. 
 

A crítica à forma de governo democrática está diretamente ligada a noção de “animal político” descrita na letra [A], pois parte de 
uma concepção que hierarquiza as aptidões, consideradas naturais, dos indivíduos, de modo que alguns seriam “naturalmente” 
aptos à atividade de pensar e gerir a pólis, enquanto outros seriam “naturalmente” aptos à guerrear ou a trabalhar. Para 
Aristóteles, a sociedade justa seria aquela em que cada indivíduo realiza a atividade própria da sua “natureza”. A democracia, 
portanto, ao igualar os cidadãos, permitiria que indivíduos sem as qualidades morais e intelectuais para exercer a atividade 
política o fizessem. Portanto, Aristóteles defende que a melhor forma de governo seria uma aristocracia em que a sociedade 
delega a atividade política àqueles “naturalmente” aptos para exercê-la.   

Aristóteles considera que toda substância individual é composta de matéria e forma, o que, de certo modo, faz com que o 
dualismo platônico seja contemplado no próprio ser (aquilo que é e que existe). A forma associa-se às condições essenciais da 
coisa (ser), tornando-a naquilo que ela é. É por intermédio da forma que o ser se constitui, sendo o que é. Por exemplo: diversos 
materiais (matéria) podem ser utilizados para fabricar mesas e cadeiras. Ambos os seres (cadeiras e mesas) são formados por 
materiais diversos. Então, o que as diferenciam do ponto de vista da essência? O que as tornam diferentes, em essência, é a forma 
que cada porção de matéria recebe. Desse modo, a mesa é mesa não em razão da matéria que a constitui, mas em razão da forma 
que a determina essencialmente. As diferenças assinaladas na matéria de cada ser são consideradas acidentes. Logo, os acidentes 
são as características mutáveis e variáveis que estão registradas na matéria e não na forma. Um risco, uma mancha ou uma trinca 
que se observa em uma cadeira, por exemplo, a torna singular (individual) em relação às demais, sem que isso lhe retire a sua 
essência (forma) de ser cadeira.   

Platão e Aristóteles são considerados os dois principais filósofos gregos. Os dois apresentam inúmeras diferenças entre si, sendo 
as principais relacionadas à forma de conhecimento. Ainda que façam a separação entre o conhecimento sensível e o intelectual, 
Platão busca a verdade em um mundo ideal, enquanto que Aristóteles a busca no mundo material, não fazendo a distinção entre 
os dois mundos. É por isso que, na pintura de Rafael, Platão aponta o dedo para cima (para o mundo das ideias) e Aristóteles faz 
referência para baixo (para o mundo material).    
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QUÍMICA
ALEX 

VALOR: 5,0 PONTOS 

A configuração nesse caso termina em 4d6 e o número atômico é 46. 

a) 
𝐶𝑟:   1𝑠   2𝑠   2𝑝   3𝑠   3𝑝   4𝑠   3𝑑

𝐶𝑟:   1𝑠   2𝑠   2𝑝   3𝑠   3𝑝   4𝑠   3𝑑    (𝑚𝑎𝑖𝑠  𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙)
 ou [Ar18] 4s1 3d50 

 
b) 24Cr3+= 1s22s22p63s23p63d3 ou [Ar18] 3d3 

a) No estado fundamental, teremos: 
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎çã𝑜  𝑚𝑎𝑖𝑠  𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙:

𝑋:  1𝑠   2𝑠   2𝑝   3𝑠   3𝑝   4𝑠   3𝑑   4𝑝    5𝑠   4𝑑
 

ou 
[Kr36] 5s14d10 

 

b) Teremos: 

a) Modelo de Bohr. 
b) Estudou o espectro descontínuo do gás hidrogênio. 

1. A descoberta dos elétrons, partículas subatômicas de carga elétrica positiva: os elétrons são partículas de carga negativa. 
2. Modelo que ficou conhecido como pudim de passas, atribuído ao físico Ernest Rutherford: o modelo “pudim de passas” foi 

sugerido pelo cientista J. Thompson. 
3. Böhr propôs um modelo no qual os elétrons giravam ao redor de um núcleo com energia variável: no modelo de Böhr os 

elétrons giravam ao redor do núcleo com energia fixa em suas órbitas. 
4. A partir desses elétrons, os átomos poderiam se unir para formar compostos em um fenômeno conhecido como ligação 

química, que ocorria em busca de aumentar a energia do sistema e com isso adquirir estabilidade: as ligações químicas 
ocorrem para que os compostos diminuam sua energia e assim adquiram estabilidade.   
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TASSO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

180 g  100% 
x  60% C 

x = 108 g C  108/12 = 9 

180 g  100% 
y  35,55% O 

y  64 g O  64/16 = 4 

180 g  100% 
z  4,45% H 

z = 8,0 g H  8 
Logo: C9H8O4 

74 g  100% 
x  64,9% C 

x = 48 g C  48/12 = 4 

74 g  100% 
y  13,35% H 

y  10 g O  10/1 = 10

74 g  100% 
z  21,6% O 

y  16 g O  16/16 = 11 
Logo: C4H10O

MgCO3 = 84 g/mol 
84 g  100% 
24 g Mg  x 

x = 28,57% m Mg 
 

PAULO JR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Sublimação. 
b) O fenômeno é químico = reação de combustão. 

a) Substância pura, pois apresenta pontos de fusão e ebulição definidos. 
b) 500K, pois corresponde a ebulição, número 4 do gráfico, passagem da fase líquida para a gasosa. 

a) O isopor, por ser menos denso. 
b) O cálculo da  d = m/V, portanto: 

d(mistura) = m(água) + m(azeite) / V(água) + V(azeite) 
dm = 10 + 9 / 10 + 10 = 19 / 20 =  0,95 g/cm3  
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RUBÃO / ORLANDO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) 
C13H24O3N4S 

b) 
2 

c) 
4 

d) 
NDELA 

a) 
H2C = CH  CH2  CH3 

b) 

 

c) 
H2C = CH  CH = CH2 

d) 

 

a) Saturada 
b) Heterogênea 
c) C4H10O3 
d) etanodiol 

 

H3C  CH = CH  CH2  
CH3

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

a) 

 

b) 
CH3-CH2-OH 

c) 
HO-CH2-CH2-OH 

d) 

 

e) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Envolva-se em uma atividade física. Se você está praticando esportes, malhando na academia ou fazendo um passeio rápido, o 
esporte provoca a liberação de substâncias químicas cerebrais que fazem você se sentir mais feliz e relaxado. 

O exercício reduz os níveis de hormônios do estresse em seu corpo. Ao mesmo tempo, estimula a produção de endorfinas. Estes 
elevam os hormônios naturais geradores de bom humor que podem manter o estresse e a depressão à distância. As endorfinas 
também tendem à deixá-lo mais relaxado e otimista após um treino intenso. 

Apenas tome cuidado para não praticar esportes muito tarde no dia. As práticas noturnas algumas horas antes de dormir podem 
deixar algumas pessoas com muita energia dificultando o sono. Neste caso, troque o horário do esporte. 

O exercício regular que vem com a prática de esportes pode aumentar sua confiança e melhorar sua autoestima. À medida que 
sua força, habilidade e resistência aumentam com a prática de esportes, sua autoimagem também melhora. 

Os esportes podem beneficiar as crianças de muitas maneiras que beneficiam os adultos. A maior diferença é que quando as 
crianças começam a participar de esportes em tenra idade, elas são muito mais propensas a permanecerem ativas à medida que 
envelhecem. 


