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HISTÓRIA/SOCIOLOGIA 
iLwyzx 

VALOR: 5,0 PONTOS 

O sociólogo P. Bourdieu inovou o velho economicismo marxista do século XIX. Ele trouxe novas categorias conceituais para o 
capital: 
 Capital cultural: títulos, diplomas, comendas 
 Capital simbólico: honra, status quo, prestígio 
 Capital social: contatos, poder  

racionalismo, antropocentrismo, hedonismo, classicismo.  
Razão deve guiar o homem no mundo. Antropocentrismo ao colocar o homem no centro de todas as preocupações. Hedonismo 
como busca de satisfação mundana. Classicismo ao verter os olhos para Atenas e Roma Republicana ao recusar os tempos 
apelidados de medíocres.  

Na Baixa Idade Média, a partir do escândalo na e da Quarta Cruzadas (Santa), em 1204, a Igreja é acusada de abuso de poder e 
de inventar tradições, incorporando-as à Palavra Revelada. Outra crítica muito recorrente, o luxo do clero em contraposição à 
vida simples, comumente miserável, de camponês e artesãos. Simonia, outro pecado do clero, consistindo em mercantilizar bens 
sacros – por exemplo, o perdão. 

João Calvino, em Genebra, defende a tese segundo à qual todos foram predestinados por Deus:  
 Salvação Eterna: uma vez salvo, salvo para sempre.  
 Danação Eterna: condenação eterna.  
 Como é de Deus, é um mistério insondável da vontade do Criador.  

A Contrarreforma tem duas faces, a criação da Companhia de Jesus e a realização do Concílio de Trento. Os inacianos, isto é, os 
jesuítas, cuidarão dos Seminários e da evangelização, recebendo o novo Tribunal do Santo Ofício para gerenciar. O Concílio, 
realizado em Trento, reforça o poder papal, reafirma a Vulgata contra a versão traduzida por Lutero e cria o Index – a lista de livro 
condenados pela SICAR.  

RODRIGO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A atividade econômica da pecuária. 

Medo do território desconhecido e da presença indígena; fertilidade e riqueza do território litorâneo (produção de cana e 
exploração de riquezas naturais); maior proximidade com a Metrópole; melhor controle administrativo da população concentrada 
numa menor faixa de terra. 

O tabaco foi altamente lucrativo, pois, como apontado no texto, havia um amplo mercado consumidor na América, Europa e 
África, além de ser utilizado como moeda no mercado de escravizados africanos. 

A Capitania de Pernambuco era cobiçada pela Companhia Comercial Holandesa, pois tal área desenvolvia grande produção de 
cana-de-açúcar, matéria-prima para o açúcar (ouro branco). 

O governo da Companhia Comercial foi administrado por Maurício de Nassau que, entre várias ações, estabeleceu maior 
investimento na infraestrutura das cidades da região, concedeu empréstimos aos latifundiários e permitiu a presença de grupos 
religiosos antes perseguidos pela Coroa Portuguesa. 
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FILOSOFIA
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

Para John Locke, no Segundo Tratado sobre o Governo Civil, a legitimidade do poder político – base do governo civil – encontra-
se radicada no consentimento unânime dos governados. Com efeito, segundo ele, “não é qualquer pacto que põe fim ao estado 
de natureza entre os homens, mas apenas o acordo mútuo pelo qual todos se obrigam juntos a constituir uma comunidade e 
formar um corpo político”. Assim, a justificação do exercício do poder civil não se encontra na tradição e, tampouco, na força. O 
contrato lockeano, diferentemente do contrato hobbesiano, é firmado por homens que, iguais, absolutamente livres e dotados 
de razão, concordam mutuamente em formar a sociedade civil, confiando-lhe o propósito de preservar aquilo que lhes pertence, 
em sua condição natural, ou seja, proteger e consolidar seus direitos naturais inalienáveis e irrenunciáveis: sua vida, sua liberdade, 
seus bens. Intentam, por meio do pacto, evitar e remediar as inevitáveis inconveniências do estado de natureza quando, pela 
ausência de juízes e de leis positivas, cada indivíduo exerce seu poder de julgar e punir por qualquer dano que lhe foi causado. 
Para John Locke, só existe uma sociedade política onde cada um dos membros renunciou a esse poder natural e o depositou nas 
mãos da comunidade política. Há de se ressaltar que, diferentemente de Hobbes e outros contratualistas, John Locke não concebe 
um pacto de sujeição, no qual os pactuantes se submetem a um poder comum. Ele concebe apenas o pacto de associação pelo 
qual os homens consentem em formar uma sociedade política. Nela, o povo, como verdadeiro detentor do poder soberano, 
outorga aos poderes constituídos no governo civil a sua confiança, sem se submeter a eles. Por essa razão, a rebelião apresenta-
se como uma possibilidade caso a autoridade civil não cumpra seus objetivos. Enfim, a justificação do poder político legítimo 
conjuga duas interfaces indissociáveis do contrato lockeano: sua constituição a partir do consentimento mútuo firmado por 
homens livres e iguais, que se unem voluntariamente, e sua finalidade, a de garantir a segurança da propriedade dos indivíduos 
(vida, liberdade e bens). Realiza-se, assim, a instituição de um verdadeiro corpo político regido pela vontade de seus membros 
livres para alcançar a paz comum.   

A partir do pensamento contratualista de Rousseau, a submissão à vontade geral não implica um regime baseado no 
autoritarismo, pois essa submissão tem origem no Contrato Social, que os indivíduos, enquanto corpo coletivo, reconhecem 
racionalmente como sendo sua própria vontade. Assim, para Rousseau, “o que o homem perde pelo Contrato Social são a 
liberdade natural e um direito ilimitado a tudo o que tenta e pode alcançar; o que ganha são a liberdade civil e a garantia da 
propriedade de tudo o que possui”. Por ter origem no uso da própria liberdade e racionalidade, esse “pacto de submissão” não 
teria caráter autoritário. A partir da resposta do item anterior, o aluno deve compreender que, quando o “pacto de submissão”, 
que dá origem ao Contrato Social, não é feito em liberdade e nem por indivíduos reconhecidos como iguais, constitui-se um 
Estado que é autoritário. Nesse caso, a soberania reside no rei e os indivíduos são súditos. A partir da vontade geral, a soberania 
reside nos indivíduos, que existem coletivamente em uma condição de igualdade, sendo, portanto, cidadãos.   

O objeto das reflexões de Maquiavel é a realidade política pensada em termos de prática humana tendo por foco o fenômeno do 
poder formalizado na instituição do Estado. A busca pela “verdade efetiva das coisas” determinou o ponto de ruptura no 
pensamento maquiaveliano. Como tal, impõe-se como critério para pensar e regular as ações do príncipe e a ordem do Estado 
frente a uma realidade política marcada pelo conflito latente decorrente da correlação de forças (desejos e interesses 
antagônicos) que a move e que a submete, por suas contingências e incertezas, ao inexorável ciclo de estabilidade e caos. A 
questão é de como as iniciativas políticas podem se ajustar às circunstâncias que se apresentam. Não interessa especular para 
que serve ou qual o fim elevado da política. Tudo nela regula-se pela busca estratégica de estabilidade de modo a garantir a 
manutenção do poder e a ordem do Estado. Enfim, a “verdade efetiva das coisas” deve determinar o pensar a política e o agir 
político. A ação do príncipe deve ser movida de modo pragmático pela realidade dos fatos e não pelo “como deveria ser”. É a 
necessidade diante das circunstâncias (transitórias e mutáveis) que deve reger a ação política do príncipe. Deste modo, Maquiavel, 
em sua obra, reivindica a autonomia da política, por sua radical imanência, e afirma sua racionalidade própria.   
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QUÍMICA
ALEX 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) b) c) 

d) 

 

e) 

 

 

a) b) 

I Cl

Cl

Cl

geometria T

a) sp3d2 
b) sp3 
c) sp2 
d) sp3 
e) sp 

a) Fósforo branco (P4) e fósforo vermelho (P4)n, sendo o fósforo vermelho o mais estável. 
b) Grafite: sp2 / Diamante: sp3. 

a) polar 
b) apolar 
c) apolar 
d) polar 
e) apolar 

TASSO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) 180 g de glic. ------------------ 6 (após o balanceamento) x 44 g de CO2 
500 g de glic. ------------------- X -----------------  X = 733,33 g de CO2 

 
b)  

Dados de entalpia de formação em kJ mol1: glicose = 1.274, água = 242, dióxido de carbono = 394. 
Para cada mol de glicose queimada, calculamos o calor a partir das entalpias de formação fazendo: 
∆H = Hf – Hi 
Hi = 1274 KJ 
Hf = 6x(394) + 6(242) = 4080 KJ. 
∆H = 2806 KJ/180 g de glicose, ou seja, para 500 g  ∆H = 7994,4 KJ 
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a) CH3OH  + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 
b) ∆H = Hf – Hi que a partir dos calores de formação: 

Hi = 239 KJ 
Hf = (395,5) + (2 x [241,8) = 877, 1 kJ 
Logo ∆H = 638,1 KJ/mol de metanol 

∆H = 394,6 – (296,8)  
∆H = 97,8 KJ 
 

PAULO JR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Dissolução endotérmica, pois o aumento da temperatura provoca o aumento da solubilidade. 
b) Solução em 30 °C: 220 g + 100 g = 320 g 

80 °C para 20°C: 
solução ____ ppt 
320 g ____ 40 g (320 g – 280 g) 
640 g ____ m = 80 g 

a) A substância mais solúvel, 20 °C, é a D, pois apresenta o coeficiente de solubilidade de 60 g/100 mL.  
b) 400 mL de água ______ 80 g de soluto 

100 mL ______ x = 20 g 
É a substância B, pois seu coeficiente de solubilidade, a 20 °C, é igual a 20 g/100 mL de água. 

a) Solução supersaturada. 
b) 40°C: 

água ______ soluto dissolvido 
100 g _____ 30 g 
80g ______ m = 24 g 
cristalizado = 30 g – 24 g = 6 g 

RUBÃO / ORLANDO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) H3C  COOH 
b) H  COONa 
c) Etanol 

a)  

 
b) H3C  CH(CH3)  CH3 
c)  

 
d) H3C  C(CH3)2  CH3 
e) H3C  CH2  CH2  CH2 CH3 



6 
 

H3C  (CH2)4  COOH 
Ácido hexanóico 

 

H3C  CH(CH3)  CH2  CH2  COOH 
Ácido 4-metilpentanóico 

 

H3C  CH2  COO  CH2  CH2  CH3 

Propanoato de propila 
 

H3C  COO  CH2  CH2  CH2  CH3 

Etanoto de butila 

a) H3C  CH(OH)  CH2  CH3 
b) H3C  COO  CH3 
c) H3C  CH2  CH2  CH2  COONa 
d)  

 
e) H3C  CH2  CH2  CH2  CONH2 

a) Éster, éter e amina. 
b) H3C  COOH 

a)  

 
b) Éster. 
c) Esterificação. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

A dimensão morfológica é caracterizada pela composição corporal e distribuição da gordura corporal. 

O estilo de vida pode mudar ao longo dos anos, porém, isso acontecerá apenas se a pessoa conscientemente enxergar algum 
valor de tal comportamento que necessite de mudança. 

Um programa de treinamento combinado (aeróbio e resistido) com alta intensidade durante 12 semanas, com frequência de três 
vezes por semana e duração de 60 minutos, incluindo caminhada, ciclismo e treinamento resistido, além do treinamento em 
circuito, promoveu maior aumento da força muscular dos membros superiores e do nível diário de atividade física, quando 
comparado ao treino de baixa intensidade. 

Em relação aos regimes de treino de força, também eles demonstraram ser úteis isoladamente na redução da pressão arterial 
tanto sistólica quanto diastólica. 

Já a dimensão fisiológica, está ligada aos níveis de pressão sanguínea, oxidação de substratos, níveis de colesterol e tolerância a 
glicose. 


