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HISTÓRIA 
CLEBER 

VALOR: 5,0 PONTOS 

As ideias de Weber contidas no texto se relacionam com a doutrina calvinista na medida em que, segundo a teoria da 
Predestinação de João Calvino, nada que uma pessoa faça em vida poderia mudar o destino traçado por Deus. No entanto, seria 
possível saber se uma pessoa estaria salva a partir da identificação de alguns “sinais”: trabalho, retidão e sucesso econômico. Para 
Weber, essa doutrina teria motivado a prática do trabalho em os seguidores do calvinismo e estaria associado ao fato dos países 
protestantes serem mais desenvolvidos economicamente que os demais. 

Além de motivações pessoais, Henrique VIII tinha interesses políticos maiores para se voltar contra a Igreja de Roma. O rei 
pretendia fortalecer o trono inglês e consolidar a Dinastia Tudor. Assim, romper com Igreja Católica significaria colocar fim às 
intervenções papais em assuntos do reino inglês, além de dar ao rei acesso às terras e aos bens da Igreja. 

Os Tudor procuraram conciliar os diversos interesses dos grupos tradicionais – a nobreza – e dos que estavam em ascensão – a 
alta burguesia. Para a nobreza foram mantidos muitos privilégios feudais, ofertadas terras e cargos na administração pública. Para 
a alta burguesia, foram cedidos títulos e grandes monopólios comerciais e concessões mercantis que garantiam o constante 
enriquecimento desse grupo. Dessa forma, os Tudor conseguiram exercer o poder de fato, mas não de direito com o apoio e 
conivência das elites inglesas. 

Diferente da Dinastia Tudor, os Stuarts procuraram exercer o Absolutismo de fato e de direito. Se utilizando da teoria do direito 
divino dos reis, os Stuarts tentaram romper com a tradição da Carta Magna. De forma autoritária e ilegalmente criaram e 
aumentaram impostos, declararam guerras, perseguiram política e religiosamente diversos grupos sociais. A arbitrariedade dos 
reis Stuarts acabou por unir a maioria do povo inglês, sob a liderança do Parlamento, em uma fase revolucionária de luta contra 
o Absolutismo e pela garantia dos direitos naturais de liberdade. 

O Iluminismo tinha como característica o racionalismo. Teoria de que somente com o uso da razão o homem poderia alcançar o 
conhecimento, compreensão e domínio da natureza. O conhecimento adquirido através da razão poderia levar o homem à 
solução de qualquer problema. 
 

ALEXANDRE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

O Brasil não foi descoberto em 1500 por dois motivos. Primeiramente, porque já havia povos vivendo nessas terras à época da 
chegada dos portugueses. Mas principalmente porque um país (e Brasil designa um país) é uma instituição constituída de 3 
elementos fundamentais: território delimitado, governo constituído e um povo nesse território submetido a esse governo. 
Nenhum desses elementos do Brasil existia naquele momento, o que havia eram centenas de nações nativas com seus territórios, 
suas organizações político-sociais próprias, culturas, línguas e afins. O Brasil, como conhecemos, foi sendo construído ao longo 
dos séculos seguintes. 

a) Havia em 1500 no território americano onde hoje é o Brasil uma enorme multiplicidade e diversidade de povos aqui 
convivendo. Mais de 80 línguas diferentes eram faladas e mais de 400 grupos étnicos são reconhecíveis pelos antropólogos. 
Toda essa diversidade foi desvalorizada e mesmo esquecida com o passar do tempo em que os brasileiros (com forte 
influência cultural e étnica dos povos indígenas) foram adotando a visão europeia simplificadora dos povos indígenas. 

b) Os portugueses se imiscuíram, souberam tirar proveito e mesmo incentivaram as rivalidades existentes entre nações 
indígenas rivais no território que pretendiam colonizar. Para isso, se aliavam e formavam famílias mistas com esposas de 
povos indígenas aliados enquanto atuavam na conquista, violência e dominação de povos nativos considerados hostis ou 
rivais. 

O objetivo do Governo-Geral era promover a centralização administrativa da Colônia como forma de torná-la mais lucrativa. Esse 
governo foi estabelecido a fim de substituir e complementar o sistema de Capitanias Hereditárias, que não havia dado o retorno 
esperado. O Provedor-mor era encarregado das finanças: recolhia impostos, ordenava despesas e repassava os lucros do 
empreendimento colonial à coroa portuguesa. O Ouvidor-mor era responsável por distribuir a Justiça na colônia, julgando casos 
entre particulares, ordenando investigações e emitindo sentenças. Já o Capitão-mor era o chefe das guarnições militares 
marítimas e terrestres encarregadas de proteger os colonos e as posses da coroa portuguesa contra potências rivais europeias 
(especialmente os franceses) e contra indígenas considerados hostis. 
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QUÍMICA 
BRUNO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Ionização é a ruptura da ligação covalente (fenômeno químico). Dissociação é uma separação dos íons de um composto 
iônico. 

b) É uma solução condutora de eletricidade, apresenta íons livres. 

a)  
a.1) Ácido bórico   H3BO3 
a.2) Ácido carbônico  H2CO3 
a.3) Ácido fosforoso  H3PO3 
a.4) Ácido perclórico  HClO4 
a.5) Ácido sulfuroso  H2SO3 

b) Apresenta o sabor azedo, formam soluções aquosas condutoras, modificam a cor na presença de um indicador. 

a) α = 4/5100 = 80% 
b) Ácido forte 

a) H2SO4  2H+(aq) + SO42(aq) 
NaOH  Na+(aq) + OH1(aq) 

b) São eletrólitos fortes. 

a) Ácido forte e base forte 
b) As duas substâncias puras praticamente não se ionizam e/ou dissociam, portanto não permitem o aparecimento de íons 

livres. O processo de autoionização ocorre em pequena escala, não resultando numa boa condutividade elétrica. 
 

ARTHUR 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Tetraédica e linear. 
b) As duas moléculas são apolares. 

a) Trigonal plana e angualar. 
b) 120° e 109,5°. 

a) Dipolo induzido-dipolo induzido. 
b) F2, Cl2 e Br2. 

a) Quanto maior a massa molecular maior o ponto de ebulição para substâncias com mesmo tipo de interação intermolecular. 
b) A água faz ligações de hidrogênio, essas interações são mais intensas que a dipolo -dipolo realizada pelo outros compostos 

da mesma família. Na família do carbono todos os compostos realizam o mesmo tipo de interação intermolecular. 

a)  
1) Líquido para o gasoso: vaporização. 
2) Sólido para o líquido: fusão. 

b) 

 
 

A fórmula eletrônica apresenta somente os elétrons da camada de valência, no entanto a molécula da água possui 10 elétrons no 
total, sendo 1 elétron de cada hidrogênio e 8 elétrons do oxigênio. 


