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HISTÓRIA/SOCIOLOGIA 
iLwyzx 

VALOR: 5,0 PONTOS 

A filosofia iluminista e a revolução defenderam o Estado laico, enquanto que Napoleão atrela o Estado e o governo da religião. 

Revolução dos Povos é a própria revolução de 1848, iniciada no reino da França. Os ideais de liberdade e de transformação social 
estão na ordem do dia. Povos oprimidos pelos Impérios e pela Santa Aliança se levantam junto com o proletariado em defesa de 
transformações. 

O contexto do fim da Segundo Guerra Mundial, vitória dos Aliados e o horror dos campos de concentração e de extermínio da 
Europa. 

Ambos condenam a massificação cultural produzida no sistema capitalista porque os bens culturais são tratados como 
mercadoria, produzidos de maneira fordista e consumidos como entretenimento, ou seja, de maneira alienada e alienante. 
 

Primeiro, Relativismo Cultural considera que uma cultural somente pode ser entendida pelos humanos que a criaram e 
compartilham. Segundo, o Relativismo Cultural afirma que as culturas são diferentes e não podem ser julgadas a partir de valores 
externos. 

RODRIGO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O envolvimento de setores sociais marginalizados que defendiam, por sua vez, pautas consideradas radicais ao período (abolição 
da escravidão, por exemplo), levou ao governo português e os agentes do governo local a castigarem de maneira “exemplar” os 
envolvidos. Seja pela cultura que desumanizava as pessoas negras ou pela falta de prestígio administrativo, os poderosos não 
viam problema em ministrar tamanha violência contra os envolvidos da Conjuração, diferente do que se viu na Inconfidência 
Mineira. 

Proclamação de uma República – governada pelo Supremo Tribunal da Democracia Baiana; liberdade comercial; fim da escravidão 
na região; separação entre Igreja e Estado... 

A Revolta Felipe dos Santos (ou Vila Rica) aconteceu em 1720, pois, entre outros motivos, os homens bons da região reclamavam 
contra as Casas de Fundição sob alegação da cobrança de impostos indevidos. 

A partir da imposição do Bloqueio Continental por parte de Napoleão Bonaparte, Portugal mantém a relação comercial com os 
ingleses (o que foi proibido), sendo invadido pelo exército francês. A corte portuguesa decidiu, então, fugir para o Brasil que, 
entre outras características, era a colônia mais lucrativa. 

Entre algumas exigências, destacamos os privilégios comerciais para com o Brasil, estabelecidos pela coroa portuguesa a partir 
da abertura dos portos, em 1808, liberando a relação comercial direta entre ingleses e Brasil, e da assinatura do Tratado de 
Amizade, Navegação e Comércio, em 1810, que estabeleceu menor alíquota tributária aos ingleses em relação aos demais países 
que desejassem comercializar com o Brasil.  
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FILOSOFIA
LEANDRO 

VALOR: 3,0 PONTOS 

O imperativo categórico kantiano se baseia na universalidade moral, haja vista que concebe como ação moral aquela que pode 
valer como lei universal, constituindo um dever que seria fundamentado em uma razão também universal. A ética kantiana 
dispensa justificativas de caráter religioso pois, para Kant, a moral possui fim em si mesma, ou seja, a ação moral justifica a si 
mesma pelo fato de ser moral, não necessitando de nenhuma outra justificativa e sendo uma ação por dever.   

O processo histórico caminha, segundo Hegel, guiado pela Razão para o pleno conhecimento do Espírito. Esse pleno conhecimento 
do Espírito corresponde à liberdade. A diferença fundamental entre a concepção hegeliana e a marxista é o seu pressuposto. 
Hegel é um idealista, enquanto que Marx é um materialista. O hegelianismo pensa o processo histórico como um processo de 
desenvolvimento da Razão. É dela que se extraem as relações materiais. Já o marxismo pensa de maneira inversa. Segundo Marx, 
a história é um processo de produção da vida material e as ideias lhe são posteriores, são o resultado das relações materiais de 
existência.   

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.   

 
QUÍMICA

ALEX 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Filtração. 
b) Liquefação fracionada e Destilação fracionada. 

a) O sulfato de alumínio tem a função de coagulador (união de partículas sedimentáveis) para auxiliar a formação de flocos 
gelatinosos e, consequentemente, na decantação. O cloro tem a função de matar (oxidação) microrganismos causadores de 
doenças, e a cal a de corrigir o pH (alcalinizante) da água.  

b) A água passa pela filtração para remover as partículas de impurezas e partículas sólidas nela suspensas e que não foram 
removidas no decantador. O carvão tem a função de retirar (adsorção) o odor e o sabor das substâncias químicas utilizadas 
ou formadas no processo.  

a) A destilação simples tem por base uma grande diferença nos pontos de ebulição dos componentes: um é sólido enquanto o 
outro é líquido nas condições ambientes. 
A destilação fracionada tem por base pequenas diferenças nos pontos de ebulição entre os componentes. (líquido com 
líquido) 

b) Não, pois água e óleo formam um sistema heterogêneo. Podem ser separados por decantação. 

a) Com o aumento da massa molar ocorre aumento da temperatura de ebulição. 
b) Porque a água estabelece ligações de hidrogênio, na família do carbono isso não ocorre. 

a) NH3: Ponte ou Ligação de hidrogênio  
PH3: Forças de Van der Waals ou dipolo induzido ou Dispersão de London.  

b) As ligações de hidrogênio entre as moléculas de NH3 fazem com que os pontos de fusão e de ebulição deste composto sejam 
mais elevados que aqueles do PH3, que não apresenta essa força intermolecular.  
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TASSO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Taxa = – 4 – 8)/2 – 0 = 2mol/Lhora. 

Resolução : como a proporção é de  
1:1   0,001 mol ____________ 1s 

X __________________ 60s 
X = 0,06 mol  de ácido carbônico/ min. 

a) Exotérmica pois: Hr > Hp. 
b) A 1° etapa, pois possui maior energia de ativação, portanto será a etapa lenta desta transformação. 

PAULO JR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) 0,25L _____ 171g 
1,00L _____ C 
C = 684g/L 

 

b) Al2(SO4)3 = 342g/mol. 
C = M x mol → M = 684/342 = 2 mol/L. 

Calculando o volume obtido na diluição: 
CI . VI = CF . VF 

30 x 200 = 10 x VF 
VF = 600 mL 

Calculando o volume adicionado de água: 
Vágua =  VF  - VI = 600 – 200 = 400 mL 

a) NaOH = 40 g/mol 
1L ________ 0,2 mol x 40 g/mol 
0,5L _______ m = 4g 

 

b) Número de H+ x (Mácido . Vácido ) = Número de OH x (Mbase . Vbase) 
1 x 0,5 x Vácido = 1 x 0,2 x 10  
Vácido = 4 mL 

RUBÃO / ORLANDO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) As interações intermoleculares nos alcanos, na fase líquida, são decorrentes das forças de dispersão de London ou de dipolo 
induzido. 

b) Embora as substâncias químicas apresentadas na tabela possuam a mesma massa molecular, a diferença entre os pontos de 
ebulição está relacionada às estruturas moleculares dessas substâncias. O arranjo espacial das moléculas de pentano não 
apresenta ramificações na cadeia carbônica, como ocorre no dimetil-propano e no metil-butano, o que possibilita maior 
interação entre as moléculas, contribuindo para uma maior intensidade nessas interações intermoleculares e, 
consequentemente, maior ponto de ebulição. 

a) 1- A gasolina comercial apresenta-se como uma fase única devido às interações intermoleculares que existem entre as 
moléculas apolares dos hidrocarbonetos que a constituem e a parte apolar da molécula de etanol. 2- O etanol combustível 
apresenta-se também como uma fase única devido às fortes interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio que 
existem entre seu grupo OH e as moléculas de água. 

b) Observação: a fase hidrocarbonetos também pode conter representações do etanol. 
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a) Ácido butanóico, pois apresenta o grupamento OH que forma ponte de hidrogênio intermolecular que faz aumentar o seu 
PE. 

b) Butanol, pois apresenta o grupamento OH que forma ponte de hidrogênio intermolecular que faz aumentar o seu PE. 
c) O pentano, pois apresenta cadeia carbônica principal não ramificada, possuindo interação de dipolo-induzido maior do que 

o metilbutano. 

III > II > I. O efeito indutivo negativo aumenta a acidez. 

I > II > III. O efeito indutivo positivo aumenta a basicidade da I em relação a II. A substância III é menos básica pois apresenta 
impedimento espacial.

a) nucleófilo; 
b) nucleófilo; 
c) nucleófilo; 
d) eletrófilo. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

As Diretrizes de 2020 da Organização Mundial da Saúde recomendam que adultos pratiquem ao longo da semana, pelo menos, 
150 a 300 minutos de exercícios físicos aeróbicos com intensidade moderada ou 75 a 150 min de atividade física aeróbica vigorosa, 
ou alguma combinação equivalente de atividade física aeróbica de intensidade moderada e vigorosa. Além disso, é importante 
fazer exercícios de resistência e fortalecimento muscular, pelo menos duas vezes por semana. 

Nesse caso específico, é importante salientar que a atividade física leva a uma série de alterações neuro-hormonais que fazem a 
pessoa se sentir melhor, como uma maior sensação de relaxamento, menor nível de ansiedade e melhora de sintomas 
depressivos. 

Então, uma vez que o médico identifique o comportamento sedentário do indivíduo, é muito importante que ele tente estimular 
que o mesmo inicie a prática de algum tipo de atividade física, lembrando sempre que a melhor a atividade física é aquela que o 
indivíduo mais gosta; afinal, é a que tem a maior chance adesão, sobretudo a longo prazo. 

De acordo com Barbara Pires, as estatísticas globais apontam que muitas pessoas, especialmente adultos de meia-idade e mais 
velhos, não se envolvem em atividades em níveis suficiente, e algo que precisa ser considerado são as estratégias motivacionais 
relacionadas à mudança de comportamento no contexto da atividade física e sua relação com o envelhecimento. 
 

Contudo, Barbara Pires salienta que o conceito de saúde em nossa sociedade encontra-se distorcido e muitas vezes associado ao 
corpo magro ou padrões de beleza muito difíceis de serem alcançados.


