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HISTÓRIA/SOCIOLOGIA 
iLwyzx 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Dentre as ações do rei, podemos apresentar: 
 a constituição da Infantaria Real, disponde de força bélica para monopolizar o direito à violência;  
 a constituição da Justiça Real, tomando lentamente o direito de aplicar a lei, julgar e punir súditos;  
 o controle de alfândegas, pesos e medida para edificar o mercado nacional. 

Podemos citar as seguintes práticas: buscar Balança Comercial Favorável; promover o industrialismo e implantar o colonialismo. 

na formulação marxista, Mais Valia é a parte do trabalho que não é remunerada. O capital se apropria do trabalho e acentua “a 
exploração do homem pelo homem”  alcançando o paroxismo no sistema capitalista industrial. 

No conceito marxista de alienação, o capital e o trabalho, no capitalismo industrial fabril, valorizam o trabalho morto (máquina) 
e desfavor do trabalho vivo (a força de trabalho humana), fragmentam a produção e o trabalhador perde a totalidade do trabalho. 

Na concepção de Richelieu, Bodin, Bossuet ou do rei Louis XIVº, todos no século XVII, o rei governa sob a autoridade de Deus e 
protege súditos de males múltiplos. O rei é ungido e realiza a obra de Deus, cabendo ao súdito conceber o bem que recebe e 
devotar obediência.  

RODRIGO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Enquanto em Portugal a lei de sesmarias realizou maior distribuição de terras, evitando a concentração nas mãos de poucos 
proprietários, no Brasil a mesma legislação acabou por originar a cultura agrícola latifundiária. 

 Efetivar ocupação do território a fim de evitar invasões estrangeiras; 
 Confirmar produção e lucro no processo colonial e ocupação territorial. 

As capitanias de Pernambuco e São Vicente foram altamente lucrativas graças à produção do açúcar e produtos utilizados no 
comércio do tráfico de escravos (cachaça, fumo...), respectivamente. 

Escravo de eito, escravo doméstico e escravo de ganho. 

Não, o que padre Antonil apresenta é uma preocupação com a integridade física do escravo para que sua produção não seja 
comprometida. Assim podemos afirmar pois, no próprio trecho, o padre continua sua análise afirmando que é preciso tê-los para 
o desenvolvimento de trabalhos diversos, recomendando apenas tratamento um pouco melhor do que a série de castigos 
geralmente realizados. 
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FILOSOFIA
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Esta escola foi fundada por Antístenes, porém Diógenes foi o pensador mais relevante. O termo Cinismo e Cínico derivam do 
grego “kymon”, cainos, cujo significado é cão. Diógenes acreditava que os humanos viviam artificialmente, de maneira hipócrita 
e poderiam ter proveito ao estudar o cão. Os cães, como outros animais, vivem o presente sem ansiedade e aprendem 
instintivamente quem é amigo/inimigo e desprezam os valores sociais. Diferentemente dos humanos, que enganam e são 
enganados pelos outros, os cães reagem com honestidade frente à verdade. Esta escola refutava coisas fúteis como riqueza, poder 
e reconhecimento social e defendia que a verdadeira felicidade não depende fatores externos como luxo e poder, e sim fatores 
internos.   

Com relação ao conceito de ideias eternas na filosofia de Agostinho, podemos dizer que as ideias eternas são os modelos ou formas originárias 
a partir das quais Deus cria todas as coisas; elas mesmas, porém não são criadas por Deus nem têm uma existência independente dEle, mas são 
coeternas com Ele, estão na mente divina.  
 

Com relação à função dessas ideias em nosso conhecimento, podemos afirmar que, sendo os modelos para a criação das coisas, 
as ideias eternas também são os modelos para o nosso conhecimento; assim, nós conhecemos as coisas voltando-nos para essas 
ideias, que contemplamos em nós por causa da iluminação divina.   

O argumento do Primeiro Motor Imóvel tem na metafísica aristotélica o seu fundamento filosófico. Isso porque, segundo o filósofo 
grego, para que haja movimento, é necessário que haja uma causa eficiente e, no limite, uma primeira causa um primeiro motor 
que move sem ser movido. Tomás de Aquino apreende essa ideia afirmando que esse primeiro motor é Deus.  
 

Tomás de Aquino apresenta ainda quatro outras provas da existência de Deus. 
 

Causa primeira: Todo efeito possui uma causa eficiente. Logo, deve haver uma causa primeira para as coisas e esta é Deus. 
Ser necessário: Todos os seres são contingentes, ou seja, todos deixarão de existir. Para que o mundo não deixe de existir é 
necessário que ao menos um ser seja necessário para garantir a existência dos outros. Esse ser é Deus.  
 

Ser perfeito: há graus de perfeição em todos os seres. Sendo isso uma gradação, deve haver um nível máximo de perfeição, e este 
está em Deus.  
 

Inteligência ordenadora: Como toda ordem advém de uma inteligência, deve haver uma inteligência última que ordenou todo o 
universo. Esta é Deus.   

 
QUÍMICA

ALEX 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Enxofre. O elemento deve possuir 6 elétrons em sua camada de valência, já que há uma descontinuidade entre a 6ª e a 7ª 
energia de ionização, indicando uma mudança de camada. 

b) Grupo 17 (VII A). 

a) Al3+ < Mg2+ < Na+ 
b) Considerando que o Al2O3 é um composto iônico, sua fórmula eletrônica é: 

 

A força de atração existente entre o íon O2 e o íon Ba2+ é menor que a existente entre o íon O2 e o íon Mg2+. Consequentemente, 
o MgO terá o maior ponto de fusão.

a) A Figura 1 é a que melhor representa a ligação química no ferro metálico. A teoria mais simples para explicar como os átomos 
do metal estão ligados entre si é o modelo do mar de elétrons. Segundo essa teoria, os átomos perderiam seus elétrons 
externos e passariam a formar um “mar”, no qual estariam mergulhados os cátions. Nesse modelo, os elétrons estariam livres 
para fluir em uma direção, criando uma corrente de elétrons, pois são um bom condutor de eletricidade. 

b) Altos pontos de fusão e ebulição, são sólidos nas CATP, conduzem eletricidade quando fundidos ou em solução aquosa, são 
materiais duros e quebradiços. 
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a) Bronze: Cu / Sn 
b) Aço: Fe / C 
c) Ouro 18K: Au/ Cu / Ag 
d) Latão: Cu / Zn 
e) Amálgama de zinco: Hg / Zn 

TASSO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

200 g material  100 % 
x = 80 % (puras) 

x = 160 g de CaC2 
pela equação: 

64 g carbeto  1 x 22,7 L  C2H2 
160 g carbeto  y  y  56 L  C2H2 

Balanceamento: 
C12H22O11 + H2O  4C2H6O + 4CO2 

1 mol C12H22O11  rendimento 0,85.4.46 g de C2H6O 
100 mol  x 

x = 15,640 g ou 15,64 kg etanol 

A partir da equação balanceada: 
80 NH4NO3  44 g     N2O 

x  8,8 g      N2O 
x = 16 g NH4NO3 

PAULO JR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) O2 = 192g/32gmol = 6 mols 
H2 = 8g/2gmol = 4 mols 
n = 6 + 4 = 10 mols 
PV = nRT 
P10 = 10 x 0,082 x 300 
P = 24,6 atm 
 

b) 10 mols ______ 10L 
4 mols_______ V = 4L 

a) Transformação isotérmica; 
b) Pi  Vi  = Pf  Vf 

2  3 = Pf  1 
Pf = 6 atm 

2C4H10(g) + 13O2(g)   8CO2(g) + 10H2O(g) 
2 x 58g _______________ 18 mol x 25 L/mol 

232g ________________ m = 900 L 
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RUBÃO / ORLANDO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Éter e éster 
b) CH3-CH2-OH 

a)  

 
 
b) CH3-CH2-OH-álcool 

CH3-COOH-ácido 

a) II. Possui extremidade apolar maior 
b) CH3-(CH2)10-COONa 
c) Dipo-induzido 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 
 

  

  

a) 

 

b) 
CH3  OH 
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EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Uma limitação metodológica importante, mas pouco explorada na pesquisa da obesidade, é que o IMC é uma medida imperfeita 
da adiposidade. Embora o IMC indique o peso em relação à altura, ele não discrimina entre a massa gorda e a massa corporal 
magra. 

Estes achados destacam a importância da massa muscular em homens e mulheres saudáveis para a prevenção do risco de 
doenças cardiovasculares. 

A massa gorda refere-se a todo o tecido adiposo do corpo. A massa corporal magra é predominantemente o músculo 
esquelético, mas também representa o peso de seus ossos, ligamentos, tendões e órgãos internos. Se ambos mudarem ao 
mesmo tempo, você não pode não ver nenhuma mudança no peso corporal. 

A privação parcial de sono crônica causa sensação de fadiga que pode levar à redução da atividade física e também pode ter 
efeitos neuro-hormonais que aumentam a ingestão calórica. 

O consumo de proteína adequado é um fator muito importante para o crescimento e manutenção do músculo esquelético. 

 
 


