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HISTÓRIA/SOCIOLOGIA 
iLwyzx 

VALOR: 5,0 PONTOS 

 O Estado estrangula a sociedade civil. 
 Repressão e liquidação das oposições e de sujeitos indesejáveis por meio dos campos de concentração e de extermínio. 
 Partido único e culto ao chefe. 

 A expansão e o crescimento desigual entre norte e sul ao longo da Marcha para o Oeste. 
 Abolicionismo e trabalho livre contra o escravismo. 
 Política alfandegária protecionista, como queria o Norte, ou  liberal como pretendia o sulista.   

Como o suporte apresenta, lutam pelos Direitos Civis em todos os Estado da federação. Isonomia social,  isocracia, isegoria e, 
consequentemente, direitos de completa cidadania. Fim da violência policial, isto é, violência de Estado e sem racismo / 
supremacismo branco. 

 Formação de uma Estado economicamente competitivo, deslocando as antigas potências. 
 Constituição de uma diplomacia de isolamento da França, revanchista em relação à derrota de 1871. 
 Convocação do Conferência de Berlim para “disciplinar” a corrida pelo controle dos continentes africano e asiático. 
 

Potências: Bélgica,França,GB e Holanda. Os EUA são imperialistas sem colônias. Elas dividiram a África e Ásia, ainda que atuassem 
livremente na América Latina. 

RODRIGO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Criação da Guarda Nacional; Reforma do Código Criminal; Ato Adicional de 1834; Criação das Assembleias Provinciais; Criação do 
habeas corpus. 

O conflito ocorreu pelo controle comercial da região da bacia da Prata, competição entre Brasil e Paraguai, sendo o interesse do 
segundo país alcançar, também, saída territorial ao oceano Atlântico. 

A guerra representou o agravamento da crise graças à enorme dívida pelos gastos realizados e pelo empréstimo inglês recebido, 
e afastou militares de D. Pedro II que se calou diante das acusações de violência desmedida contra soldados, que decidiram, a 
partir da aproximação com a filosofia positivista, aderir à causa republicana.   

André Rebouças defendia a reforma agrária desagradando os latifundiários e políticos do Grupo da Lavoura. 

Lei do Ventre Livre (1871) e Lei do Sexagenário (1885) 
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FILOSOFIA
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

A Moral de Escravo, segundo Nietzsche, constitui-se em reação à que ele chama de Moral dos Nobres, nascida anteriormente, 
cuja característica fundamental é uma atitude e modo de existência afirmativo, de valoração e de intensificação da vida e, 
consequentemente, de afirmação de todos os valores que se geram dessa atitude, a saber: a afirmação de si, da vida e dos 
instintos (pulsões), do desejo e do prazer, do corpo, da coragem, do orgulho, da alegria e do estado de alma elevado. Na Moral 
dos Nobres afirma-se a plenitude da força, a ação e a potência criadora, de tal modo que a felicidade, nesta Moral, não se separa 
da própria ação e afirmação de si. O modo de existência da Moral dos Nobres orgulha-se alegremente de dizer “Nós, os nobres, 
nós, os bons, belos e felizes”, desprezando, portanto, todas as atitudes opostas a essa ação afirmativa: despreza o covarde, o 
medroso, o mesquinho, o que se rebaixa a si mesmo, o submisso, o adulador e o que se permite humilhar, em suma, o fraco e a 
passividade reativa de seu modo de existência.  
 

A Moral de Escravo, constituída numa atitude reativa em relação à Moral dos Nobres, caracteriza-se por um modo de existência 
que é, desde sua origem, negativo, isto é, justamente um dizer “não” ao modo de existência da Moral dos Nobres, uma vez que 
aqueles que moldam sua existência sob a Moral de Escravo se ressentem de não se virem a si mesmos como fortes, mas, ao 
contrário, têm na fraqueza, na impotência e na passividade e na atitude rebaixada a sua constituição. Daí a Moral de Escravo se 
caracterizar também por uma Moral dos Fracos. Esta Moral de Escravos ou dos Fracos gera-se, pois, justamente a partir do 
Ressentimento, isto é, de um despeito e de um rancor a tudo que não é pautado pela fraqueza e pela subserviência. Constitui-se, 
portanto, a partir de uma reação e de uma vingança imaginária contra todos os valores gerados pela Moral dos Nobres, 
invertendo-os e gerando seus valores exclusivamente a partir da força reativa do ressentimento tais como: negação de tudo que 
não se reconhece como “igual a si”, isto é, de tudo que não é “fraco e abnegado”; negação da vida, dos instintos, dos desejos, dos 
prazeres e de tudo que se liga ao corpo; valoração da razão sobre os instintos e como controle do corpo e dos desejos (ideal 
ascético) e de um mundo transcendente além-morte; valoração da atitude de passividade e de submissão, contidas na suposta 
virtude cristã da humildade; valoração do sofrimento, da infelicidade neste mundo terreno, da culpa como força que se volta 
contra si mesmo (má-consciência) e do estado de subserviência, típico do espírito gregário ou de rebanho. Na Moral de Escravos, 
os fracos e os impotentes, em vez de agir com afirmação alegre de sua própria força e até mesmo inocência, reagem meramente, 
tomados de sentimentos hostis e venenosos contra tudo o que é diferente deles. Sua ação é sempre reativa, nunca franca, mas 
sempre desonesta por refúgios, por subterfúgios e por caminhos ocultos. Nessa Moral de Escravos, a vontade de potência torna-
se vontade de nada e a vida é valorada como fraqueza e mutilação. É o niilismo negativo que se impõe nessa Moral dos fracos, e 
a vontade de potência deixa de ser a potência criadora para ser potência de dominação. 
 

A vontade de potência é, segundo Nietzsche, a essência da vida: como recuperação da onipresença atuante dos instintos, como 
reaproximação entre homem e animal, que o projeto filosófico de Nietzsche tenciona, a vontade de potência corresponde à 
afirmação da vida, ela é a cura daquela doença que caracteriza a Moral de escravo e a ideia de um além-mundo transcendente 
ao jogo de forças e de instintos (pulsões) que, segundo o autor, constituem a realidade. A vontade de potência é a recuperação 
daquela saúde debilitada pela Moral de escravo; ela consiste na liberação dos instintos até então impedidos de realizar 
diretamente sua satisfação. A satisfação desses instintos (pulsões), contudo, não configuram um tipo de homem meramente 
tirânico, agressivo, cruel ou arrivista. Fosse assim a vontade de potência se converteria naquilo que ela própria crítica, qual seja, 
sua qualidade negativa: o instinto que degenera, que se volta contra a vida por meio de um ódio velado. Conforme Nietzsche, 
todo tipo de idealismo; a filosofia de Schopenhauer; o cristianismo; e, em certo sentido, já a filosofia de Platão, todos podem ser 
vistos como representantes desse pensamento que se volta contra a vida e contra sua afirmação. Antes, a vontade de potência é 
um instinto de liberdade; ela é liberação da forma mutilada de liberdade engendrada pela moral cristã, pela Moral de escravo.  
A vontade de potência é uma afirmação superior nascida da plenitude e da abundância; ela é uma aprovação sem restrições, 
aprovação até mesmo daquilo que figura como problemático e estranho. A qualidade de afirmação superior da vontade de 
potência, contudo, exige o pensamento profundo acerca da verdade, pensamento que não se encontra naquilo que o cristianismo 
e outros tipos de niilismo aprovam e outorgam. Assim, essa compreensão profunda exige, antes de tudo, coragem – e, aquilo que 
é condição da coragem, um excedente de força, pois, segundo Nietzsche, coragem é a condição daquele que pode se colocar à 
frente. O homem corajoso, capaz de enfrentar o niilismo em todas as suas versões, é o homem capaz de superar a si mesmo. A 
vontade de potência em qualidade afirmativa resulta, portanto, no conceito de além-homem, sua realização suprema, e que se 
opõe ao que Nietzsche chama “homem moderno”, aos “homens bondosos”, aos cristãos e a outros niilistas. Esse tipo superior só 
pode se engendrar, ainda, em oposição àquele tipo de homem representante da moral de escravo. Destaque-se que o além-
homem não é um tipo idealizado, que figura em um horizonte inalcançável. Antes, é um processo de elevação do homem e de 
sua humanidade. O além-homem constitui-se, assim, a recuperação da Moral dos nobres.    
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O pensamento filosófico iluminista aponta a racionalidade como uma característica que atribui a essência humana aos indivíduos. 
Essa concepção parte do princípio de que os instintos e os desejos aproximariam os indivíduos dos outros animais, uma vez que 
seriam fruto da irracionalidade, afastando o homem de sua natureza humana, inferiorizando-o. A racionalidade seria, partindo 
da perspectiva iluminista, aquilo que possibilita ao homem existir e ter consciência de que existe, não limitando sua existência 
aos seus aspectos biológicos. Assim, a razão seria o que permite ao homem a elevação espiritual e o domínio sobre a natureza. 
No entanto, o conceito de “vontade inconsciente” formulado por Schopenhaurer levanta um questionamento acerca do otimismo 
iluminista em relação à razão, na medida em que concebe a natureza humana como sendo marcada pelos conflitos entre as 
pulsões inconscientes e o uso da razão. Isso se daria porque a “vontade inconsciente” não seria conduzida pela razão, mas por 
desejos incontroláveis, ideia que rompe com o pensamento tradicional de que todas as ações humanas são fundamentadas no 
uso da razão.   

Sartre desenvolveu um modelo filosófico chamado de existencialismo. Segundo o existencialismo sartreano, a "existência precede 
a essência". Isso significa dizer que ele próprio dará significado à sua vida e que escolherá os percursos que deve seguir. Com isso, 
Sartre afasta qualquer determinação a priori do que deve ser a vida humana, atribuindo ao homem a responsabilidade por tudo 
aquilo que fará.   

 
QUÍMICA

ALEX 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Hidrogenossal ou sal ácido 
b) Hidroxissal ou sal básico 
c) Sal comum ou normal 
d) Sal duplo  
e) Sal comum ou normal 

a) Sal ácido 
b) Sal básico ou alcalino 
c) Sal neutro 
d) Sal básico ou alcalino 
e) Sal básico ou alcalino 

a) Neutro 
b) Básico ou alcalino 
c) Anfótero 
d) Ácido 
e) Básico ou alcalino 

a) SO2 
b) NaBO2 
c) ZnO 
d) CaO2 
e) Ca(HCO3)2 

a) Tetróxido de dinitrogênio 
b) Nitrito de sódio 
c) Hidrogeno fosfato de potássio 
d) Superóxido de cálcio 
e) Cianeto de ferro III ou cianeto férrico 
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TASSO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) Ao dobrar a concentração de A mantendo se B constante a velocidade foi duplicada, sendo que o mesmo ocorreu com B, 
portanto ela é de 1° ordem em relação a ambos. 
V = K [ A] . [B]            

b) 2° ordem global.                                                                                                                                                       

Devido a diferença na superfície de contado ntre a esponja e o arame. 

a) ∆H = 200 Kj e exotérmica. 
b) Com a utilização de um catalisador haverá a diminuição da Ea da reação. 
  

PAULO JR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

A reação 1, pois oxidou o enxofre de nox = 2- para nox = 0. 

a) O ouro (Au). 
b) ∆E0 = E0 oxidante - E0 redutor = E0 Ag - E0 Cu = 0,80 – 0,34 = 0,46 V. 

a) Agente redutor = Ni. 
b) A reação é espontânea, pois sua voltagem é positiva. 

∆E0 = E0 oxidante - E0 redutor = 1,50 – ( -0,25 ) = 1,75V. 

RUBÃO / ORLANDO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) H3C  CH = CH2 + HBr  H3C  CH(Br)  CH3 
b) H3C  CH = CH2 + HBr  H3C  CH2   Br 

a) Reação de adição. 
b)   

Cl
C

Cl

C

Cl

Cl

DDE
KMnO4

a frio
Cl

C

Cl

C Cl

Cl

OHOH

 

a) butan1ol forma ácido butanoico e butan2ol forma butan2ona. 
b) H3C  CH2  CH2  CH2  OH H3C – CH(OH)  CH2  CH3 

H3C – CH2  CH2  COOH   H3C – CO  CH2  CH3  

a) Etanal e ácido etanóico. 
b) H3C  COOH 

a) CH3C(CH3) = C(CH3)CH3  2,3Dimetil2buteno 
CH3(CH2)2CH = CHCH3  2Hexeno 

b) O ciclo-hexano, que devido às diferentes conformações (barco e cadeira) dificilmente apresentaria oxidação nas mesmas 
condições dos alcenos. 

a) Propanona   b) Propan-2-ol 
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EDUCAÇÃO FÍSICA

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O descanso também pode incluir não só o repouso, como também atividades recreativas ou menos intensas. 

Exercícios aeróbios, como caminhada, corrida de rua e ciclismo, constroem mais fibras musculares do tipo 1 (de contração lenta, 
aeróbias, resistentes à fadiga e focados em movimentos que podem ser sustentados por longos períodos) e acabam 
apresentando resultados significativos na capacidade cardiorrespiratória a partir da 2ª e 4ª semana de treinamento. 

A hidratação antes, durante e após o exercício desempenha um papel importante na recuperação. É fundamental garantir a 
hidratação adequada antes do exercício, pois isso afetará positivamente o desempenho durante o treinamento, especialmente 
se a pessoa estiver se exercitando em um ambiente quente e úmido. Além disso, a hidratação pós-exercício acelera a 
recuperação. 

Não acredite em fórmulas mágicas: o melhor exercício e a melhor alimentação são aqueles planejados para você, considerando 
seus objetivos e peculiaridades. A adesão ao exercício é muito importante para que seja possível verificar resultados, que também 
está muito associada à motivação. 
 

Construir músculos e força torna-se mais desafiador a partir dos 40 anos, quando o corpo começa a perder massa muscular 
naturalmente. 


