
1 
 

 
 
 
  

 

 
HISTÓRIA / (+) HISTÓRIA / QUÍMICA / REDAÇÃO

 

ALUNO (A): ___________________________________________________________________________________ 

 

SÉRIE: _______ TURMA: _______ 

 

DATA: 18 / 06 / 2021 

GABARITO 

2ª SÉRIE (ENSINO MÉDIO) 

HUMANAS 



2 
 

HISTÓRIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Planos Quinquenais. 

O Realismo Socialista foi um movimento artístico russo, que surgiu na antiga União Soviética, na década de 1920. Este movimento 
artístico durou até a década de 1950. Ele foi defendido e imposto pelo governo de Joseph Stalin, pois fazia parte da política 
stalinista para a área das artes plásticas e estética. O movimento artístico tinha como objetivo principal fazer propaganda 
ideológica do socialismo e do regime stalinista. Portanto, foi um movimento estético marcado por forte posicionamento político. 
As obras mostravam a felicidade do povo sob o regime socialista, glorificando os valores do comunismo, além de exaltar os líderes 
soviéticos, como Lênin e o próprio Stálin. 

Lei do Ventre-livre, Lei do Sexagenário e Lei Áurea. 

Mesmo com a abolição da escravidão, a participação social do negro ainda era condicionada pelo preconceito. Homens e mulheres 
não receberam do governo auxílio para a inserção social necessária, o que acabou por provocar a segregação racial ainda existente 
em nossa sociedade. Vinculada ao preconceito em relação aos trabalhos braçais, principalmente domésticos, estes segregados 
foram impelidos a realizarem tais atividades na busca por sobrevivência.  

O sistema de parceria estabelecido entre o patrão e o trabalhador imigrante permitia a vinda deste para o Brasil. Porém, tal 
pagamento adiantado acabava rendendo-lhe uma enorme dívida e, associada à falta de legislação trabalhista, um tratamento 
violento como descrito no texto. Além disso, graças à Lei de Terras (1850), que impedia o trabalhador pobre a adquirir terra para 
seu próprio cultivo e produção, os imigrantes se viam obrigados a se submeterem a condições de trabalho degradantes. 

 
(+) HISTÓRIA 

ALEXANDRE 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Formação da China: 
 Primeiras povoações em 5.000a.C.; 
 Nas planícies do vale do Rio Amarelo (Huang Ho) – norte da China atual; 
 Agricultura de milhetes, soja e arroz; 
 Obras hidráulicas: barragens, diques e canais de irrigação; 
 Domesticação de animais e pecuária: porcos, bois, cabras. 

Primeiro imperador da dinastia Dinastia Qin, Qin Shi Huang, mandou construir a Grande Muralha da China para proteger o vasto 
império das invasões de vários povos vindos do norte e do Oeste, especialmente o vasto e poderoso império Mongol. 
 

Além disso, o aluno deverá demonstrar que sabe da importância desse monumento arquitetônico como patrimônio histórico da 
humanidade por compor parte relevante da memória histórica mundial e dos símbolos culturais mundialmente compartilhados. 

Os chamados reinos bárbaros ou germânicos foram estados, em sua maioria efêmeros, formados no território do recém 
desaparecido Império Romano Ocidental. Entre os mais relevantes podemos citar os Visigodos, Ostrogodos, Burgúndios, 
Alamanos, entre outros. Destacou-se porém o Reino dos Francos que, tendo sua continuidade no Império Carolíngio ajudou a 
moldar política e culturalmente o sistema feudal decorrente da fragmentação deste mesmo império. 

A dinastia merovíngia foi a primeira do Reino dos Francos, tendo durado do ano de 481 ao ano de 751. Iniciada a partir da 
unificação das tribos francas pelo rei Clóvis I, o primeiro rei cristão deste povo, dura até a ascensão dos mordomos do palácio ao 
posto de reis, o que dá início à dinastia seguinte, a carolíngia. Na transição das dinas tias há destacado o papel do mordomo Carlos 
Martel na Batalha de Poitiers contra os árabes, o que o fez cair nas graças do povo e da Igreja como protetor da cristandade. 
Aproveitando do poder auferido, Martel promove a ascensão ao trono de seu filho, Pepino, o Breve, tendo o apoio da Igreja e 
iniciando assim a Dinastia Carolíngia. 
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Carlos Magno implantou novo sistema administrativo: 
o Enorme território dividido em marcas e condados; 

o Condados.  
 Administrados pelos condes, nomeados pelo imperador; 

o Marcas.  
 Nos limites do império, as marcas (fronteiras).  
 Marqueses eram nobres com grande poder militar; 
 Auxiliados pelos barões, líderes militares em locais estratégicos; 

o Missi Dominici. Funcionários reais encarregados de fiscalizar a atuação de condes e marqueses; 

 
QUÍMICA 

PAULO JR 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) CH4(g) ______ 3H2(g) 
1 mol ______ 3 mol x 25L/mol 
4 mol ______ V = 300L 
 

b) H da reação = (108)  [(75) + (287)] = 254 KJ 

a) Diluição = adição de solvente. 
 

b) Calculando a concentração inicial: MI = 24,5/ 98 (massa molar) x 0,2 = 1,25 mol/L 
Calculando a concentrração final após a diluição:  
MI  VI = MF  VF  1,25  0,2 = MF  0,5  MF = 0,5M 

a) Balanceando a reação: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O   
 

b) CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O   
4C – H     2O = O     2C= O     4H – O 
1.640 + 1.000  1.600 + 1.840 
H°

combustão = 2.640 – 3.440 = 800 KJ/mol 

a) Etapa 1, pois seu Ho é positivo. 
 

b) Aplicando a Lei de Hess: 
x2 = 1. 2CH4(g) + 2H2O(g)  2CO(g) + 6H2(g) Ho = +412 kj 
x2 = 2. 4H2(g) + 2CO(g)  2CH3OH(l)  Ho = 256 kj 
Mantida = 3. 2H2(g) + O2(g)  2H2O(g)  Ho = 483 kj 
O H da reação = (+412) + (256) + (483) = 327 Kj 

a) A reação é endotérmica (absorve calor) por causa do ΔH ser positivo.  
 

b) A massa molecular de N2O é (2  14 + 16) = 44 g/mol 
2N2O __________ ΔH = 176 kJ 
2mol  44g __________ 176 KJ 
25g __________ x = 50 KJ 
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CÉSAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) 
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