
1 
 

 
 
 
  

 

 
HISTÓRIA / QUÍMICA / REDAÇÃO

 

ALUNO (A): ___________________________________________________________________________________ 

 

SÉRIE: _______ TURMA: _______ 

 

DATA: 19 / 06 / 2021 

GABARITO 

1ª SÉRIE (ENSINO MÉDIO) 



2 
 

HISTÓRIA 
CLEBER 

VALOR: 5,0 PONTOS 

O Colbertismo foi a prática mercantilista adotada pela Franças, à época de Luiz XIV. Criada por seu ministro – Jean Baptiste Colbert 
-  consistia no estímulo às manufaturas de artigos de luxo (tecidos finos, sedas porcelanas, vinhos, perfumes, pratarias e joiás) 
para exportação, em oficinas controladas pelo estado francês. Sob forte intervenção estatal, essa prática gerou grande volume 
de capital à França. 

Nesse período, marcado pelo renascimento comercial e urbano, a burguesia estava em ascensão. Rica e dinâmica, esse grupo se 
interessava cada vez mais em adquirir cultura, conhecimento e aprender a ler e escrever. Seus filhos frequentavam escolas leigas 
e tinham acesso a diversos conhecimento, em função do contato com outros povos. A burguesia valorizava o lucro, o dinheiro e 
os prazeres que ele poderia comprar, os bens materiais e a vida terrena. Era uma nova visão de mundo de uma classe enriquecida, 
otimista, sofisticada e desejosa de impor seu gosto e estética. O Renascimento representava o triunfo da mentalidade burguesa. 

Os mecenas eram ricos senhores que se tornaram protetores dos artistas, garantindo-lhes o sustento, promovendo-lhes os 
estudos e facilitado seus trabalhos como escultores e pintores. A maioria dos mecenas eram de origem burguesa, mas membros 
da nobreza e do clero também praticaram o mecenato e financiaram algumas obras do Renascimento. Essa prática de financiar 
os artistas permitiu o avanço do Renascimento, primeiro da Península Itálica e depois pela Europa. Muitos burgueses praticavam 
o mecenato em busca de prestígio e reconhecimento, além de promover a nova mentalidade burguesa que florescia. 

O hedonismo renascentista se define pela ideia do corpo como fonte de beleza, equilíbrio e proporcionalidade. Pela valorização 
da vida mundana e dos prazeres sensoriais, materiais e intelectuais. Esses aspectos diferem da tradição medieval que definia o 
corpo como fonte de pecado e que deveria ser contido pela virtude da alma, através de abstinência física dos prazeres, dos 
castigos físicos, jejuns e dietas rigorosas. Para salvar a alma o corpo deveria padecer. 

Em geral, o Renascimento se espalhou pela Europa ocidental com diversos padrões. Os fatores que determinaram a ausência de 
um padrão foram a força da burguesia e a influência maior ou menor de valores religiosos ou força da Igreja Católica. Nos estados 
onde havia uma rica e forte burguesia o movimento foi mais intenso. Nas regiões onde predominavam valores religiosos e o poder 
da Igreja somados a uma burguesia fraca, o movimento foi mais tímido. Além disso, a forma como o Renascimento se apresentou 
também se diversificou. Através da literatura, artes plásticas e da ciência. 

ALEXANDRE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Colônias do Norte: 
• Formada pelas colônias de Massachusetts, New Hampshire, Connecticut e Rhode Island e foram fundadas em 1620. 

Também chamada de Nova Inglaterra; 
• Sistema de desenvolvimento baseado nos minifúndios policultores com trabalho livre e voltado para o mercado interno; 
• Sistema de autogoverno (self-government) propiciado por relativo desinteresse inglês (negligência salutar); 
• A religião era um aspecto muito respeitado na sociedade e a maioria das decisões políticas eram tomadas em assembleias 

na igreja. 
Colônias do Sul: 

• Em 1607 os peregrinos ingleses puritanos fundaram a cidade de Jamestown, na Virginia. A região se tornou importante 
para os ingleses que fugiam do período de revoluções que a Grã-Bretanha vivia; 

• Possuíam clima mais favorável, classificado como subtropical, o que favoreceu a produção de produtos tropicais de 
grande valor para exportação (principalmente tabaco e algodão); 

• Modelo de desenvolvimento de latifúndios monocultores com mão-de-obra cativa voltado para a exportação. 

• Termo designa a intensa atividade mercantil que integrou as colônias norte-americanas às economias da América 
Central, África e Europa.  

• América do Norte: exportação de gado, peixe, madeira e outros produtos alimentícios dessa região para as Antilhas.  
• América novamente: Os escravizados trazidos da África eram revendidos para as Antilhas e para as colônias do Sul. 
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O aluno deverá demonstrar capacidade de interpretar o poema de Brecht, que é uma ode ao trabalho e à importância do 
trabalhador, com o fato histórico da escravidão e a importância que os escravizados tiveram na construção do Brasil em todas as 
fases de sua história colonial e imperial e como isso está explicitamente representado nas imagens que remetem ao ciclo do 
açúcar, do ouro e do café, atividades econômicas centrais na história brasileira e que contaram com o predomínio da mão-de-
obra escravizada. Além disso ele devera demonstrar consciência do pouco reconhecimento ainda dado a essa participação 
demonstrado no latente racismo estrutural brasileiro. 

 
QUÍMICA 

BRUNO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) CaF2 
b) Os compostos iônicos formam soluções aquosas condutoras de eletricidade por causa da boa mobilidade dos íons. 

a) O óxido de cálcio possui o ponto de fusão bem maior, por causa do produto das cargas dos íons serem maiores (4). 
b) O íon sódio possui um raio menor do que o íon potássio, por isso o ponto de fusão do cloreto de sódio é maior (maior energia 

potencial elétrica). 

a) Figura1 apresenta ligação metálica e a figura 2 ligação iônica. 
b) A figura 1 (ligação metálica) conduz eletricidade no estado sólido, por causa da boa mobilidade dos elétrons do “mar de 

elétrons”. 

a) No metais temos uma alta força de coesão entre os íons e o mar de elétrons, fazendo com que tenham altos pontos de fusão 
b) Os átomos são organizados de modo que a quantidade de espaços vazios entre eles seja mínima, portanto nos metais sempre 

temos uma massa relativamente grande num pequeno volume. 

a) Liga homogênea. 
b) Caso o anel seja de prata terá uma densidade de 10,5 g/mL e se for de alpaca terá uma densidade de menor que 8,9 g/mL. 

Essa conclusão chegamos quando observamos os valores das densidades dos constituintes da alpaca. 

WILLIAN 
VALOR: 5,0 PONTOS 

PF3 considerando que X = P e Y = F

 

a) R = 75 pm  
b) Região A – repulsão e Região B – atração  

XO e XO2 ou considerando que o X e o elemento carbono, podemos considerar que os compostos são CO e CO2. 

H2O e HCl 

a) Com o hidrogênio e com o carbono. 
b) HCL e CCl4 

 


