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HISTÓRIA 
CLEBER 

VALOR: 5,0 PONTOS 

A Alta Idade Média foi marcada por características significativas como, a desagregação final do Império Romano frente às invasões 
germânicas e a formação e consolidação de novas instituições políticas (descentralização), econômicas (agricultura de 
subsistência), sociais (servidão) e culturais (teocentrismo católico), resultantes de fusões de elementos romanos e germânicos, 
em um processo que desembocou no Feudalismo.  

O feudo era a base material concreta de poder durante a idade média. Nem sempre consistia em uma área ou porção de terra. 
Também podia ser um título ou um cargo oficial, uma posição e até os direitos de cobrar pedágios e cunhar moedas. Era através 
da concessão de feudos que os senhores feudais (suseranos) formavam uma rede de vassalos necessários para sua segurança. 
Essas concessões ocorriam entre nobres e obedecia uma hierarquia. Quando se tratava de uma porção de terra (senhorio), o 
feudo era autossuficiente e todos os habitantes deviam obediência ao seu proprietário – o senhor feudal. 

O Manso Comum compreendia às áreas do feudo de uso coletivo a exemplo de pastos, para criar animais; pântanos e florestas, 
de onde os camponeses colhiam frutos e raízes e extraíam madeira e mel. Os produtos retirados dessas áreas eram de uso tanto 
de servos quanto de senhores. A caça era exclusiva dos senhores.  

O fator gerador para o início das mudanças ocorridas a partir do ano 1000 foi o fim das invasões germânicas. No século IX, as 
invasões cessaram – os vikings foram os últimos – e a população da Europa feudal pôde vivenciar uma situação de relativa 
estabilidade e segurança que permitiram uma nova dinâmica de intercâmbios comerciais entre feudos e o aumento da produção, 
com as inovações tecnológicas. Esses fatores permitiram o renascimento comercial e urbano e das atividades monetárias. 

Entre os grupos que se interessaram e apoiaram a formação dos Estados Nacionais estavam a Nobreza, a Igreja e a burguesia. A 
nobreza estava enfraquecimento por vários eventos como guerras, pestes e revoltas camponesas. O risco de perder suas terras, 
prestígio e privilégios levou a nobreza a apoiar o fortalecimento de um poder central capaz de proteger os nobres. A Igreja, maior 
detentora de terras na Idade Média, também temia que os movimentos sociais camponeses afetassem suas propriedades e viu 
na centralização política uma forma de preservar suas propriedades. A Burguesia, com objetivos econômicos, queria pôr fim aos 
entraves que o feudalismo impunha ao desenvolvimento das práticas comerciais. Esse grupo, pretendia unificar impostos, leis, 
moedas e padronizar pesos e medidas. Assim, para os três grupos, a formação do Estado Nacional em detrimento do feudalismo 
era vantajosa. 
 

ALEXANDRE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Duas das características: 
 riqueza material 
 extensão territorial 
 atividade comercial 
 intensa urbanização 
 arquitetura monumental 
 
Dois dos objetivos: 
 expansão da fé católica 
 extração de metais preciosos 
 obtenção de matérias-primas 
 promoção do ideal de civilização 
 exploração da mão de obra nativa 
 ampliação do poder das monarquias europeias 

Além da superioridade tecnológica em termos bélicos (especialmente com relação ao uso de cavalos de guerra, armaduras e 
pólvora), os espanhóis contaram com a disseminação de doenças de origem europeia para as quais os indígenas não possuíam 
defesa natural. Além disso, os espanhóis procuraram mobilizar os povos submetidos aos impérios asteca e inca contra esses 
impérios favorecendo a dominação europeia. 
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A chegada dos puritanos (calvinistas ingleses) em 1621 em solo americano marca a instalação da primeira colônia inglesa bem 
sucedida na América e o início de um amplo processo de colonização predominantemente calvinista nessas regiões que seriam 
conhecidas como colônias do norte e centrais. Esse momento histórico é considerado simbolicamente pelo povo estadunidense 
como fato remoto fundador de sua nacionalidade e portanto de sua identidade. 

 
QUÍMICA 

BRUNO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Z = 53, Iodo (I), Z = 87, Frâncio (Fr) 
b) Z = 53:1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 

Z = 87: 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 
c) Z = 53 – última camada: 5s25p5 ( 7 elétrons) – família 7A – halogênio; 
d) Z = 87 – última camada: 7s1( 1 elétrons) – família 1A – metal alcalino; 

a) Eletropositividade. 
b) O césio (Cs), basta olhar a localização dos três metais na tabela periódica. O Cs possui uma maior eletropositividade. 

a) K, P e N.. segundo a localização dos elementos na tabela periódica. 
b) A energia de ionização aumenta a medida que o raio atômico diminui, pois é mais difícil arrancar os elétrons quando se 

aproximam do núcleo atômico (raios menores). 

a) O elemento oxigênio (menor raio atômico) 
b) O elemento de maior eletroafinidade é o cloro, inclusive é o elemento de maior eletroafinidade na tabela periódica. 

a)  

        
b) Na2S 

a) A carga nuclear efetiva (Zef) pode ser definida como a atração que é efetivamente exercida pelo núcleo sobre os elétrons 
mais externos. Dentro de um mesmo período da Tabela Periódica, Zef aumenta com o aumento do número atômico da 
esquerda para a direita. Quanto maior for o valor de Zef, maior será a atração núcleo-elétron e consequentemente menor 
será o raio atômico (ou iônico). Isso explica a diminuição do raio atômico (ou iônico) dentro de um mesmo período da 
esquerda para a direita em função do aumento de Zef. 

b) Para os pares de espécies apresentados em i, ii e iii, tem-se, respectivamente, Al+, F e Li. 
 

WILLIAN 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Representação da molécula do 𝑁𝐶ℓ  utilizando fórmula de Lewis (𝑁 com 5 elétrons de valência e 𝐶ℓ com 7 elétrons de valência); 
estabilização com 8 elétrons de valência: 
 

 

Nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações do petróleo: destilação fracionada. 
Propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo: temperatura de ebulição. 
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Separação 2: destilação fracionada. 

NH3 

Observe a figura a seguir: 

 
 

 


