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Objetivas 
HISTÓRIA 

Questão 1  GABARITO: C 
Otávio Augusto, colocou fim ao alistamento obrigatório, mas criou um 
sistema de aposentadoria para aqueles que prestassem serviços 
militares no exército romano por um período mínimo de 10 anos. 
 

Questão 2  GABARITO: D 
A mistoforia foi criada por Péricles. Era uma remuneração que 
objetivava incentivar os cidadãos mais pobres a participar da 
democracia na Ágora e ocuparem cargos e funções públicas. 
 

Questão 3  GABARITO: A 
Entre as formas de expressão do teatro grego estava a sátira de 
eventos do cotidiano, fatos políticos e personalidades importantes. 
 

Questão 4  GABARITO: A 
A narrativa mitológica sobre a origem de Roma está presente na 
poesia épica de Virgílio, nomeada de A Eneida. 
 

Questão 5  GABARITO: B 
No de 509 a.C., o rei Tarquínio, o Soberbo, tentava implantar reformas 
em Roma para agradar a Plebe. A elite patrícia insatisfeita, liderada 
pelo senado, através de um golpe violento aboliu a monarquia e 
proclamou a república. 
 

Questão 6  GABARITO: A 
A lei das 12 tábuas, foi uma das primeiras conquistas plebeias e 
determinou a transformação das leis orais em leis escritas. 
 

Questão 7  GABARITO: C 
O Primeiro Triunvirato (60-44 a.C.) foi composto por Júlio César, 
Pompeu e Crasso. 
 

Questão 8  GABARITO: C 
A queda de Roma está corretamente relacionada à dificuldade de 
administrar um império com fronteiras tão vastas. 
 

Questão 9  GABARITO: C 
A chegada dos europeus à América envolveu a ação violenta dos 
conquistadores, ao lado de interesses econômicos e religiosos. 
 

Questão 10  GABARITO: A 
Os astecas se localizavam na Mesoamérica, atual sul do México. Os 
incas se localizavam na Cordilheira dos Andes, entre os territórios de 
diversos países atuais (Peru, Equador, Bolívia, Chile). Os maias 
existiram na Península de Yucatán, território hoje dividido por três 
países: México, Guatemala e Belize. Não era preciso saber da 
localização da Civilização Nazca (no Peru, pois a resposta se dava por 
exclusão. 
 

Questão 11  GABARITO: B 
Esses excertos problematizam o modo como a história oficial 
conceitualiza a colonização da América em um alerta para a 
necessidade de considerar o ponto de vista dos diversos sujeitos 
históricos envolvidos.  
 

Questão 12  GABARITO: B 
O documento acima refere-se ao Tratado de Tordesilhas. 
 

Questão 13  GABARITO: B 
O Tratado de Tordesilhas tinha entre seus objetivos demarcar os 
direitos de expansão dos países ibéricos, tendo como elemento 
propulsor o desenvolvimento comercial marítimo. 
 

Questão 14  GABARITO: D 
As interpretações que os historiadores fazem das fontes documentais 
mudam de acordo com as questões colocadas pelo momento histórico 
em que as produzem. 

QUÍMICA 
Questão 15  GABARITO: D 
O átomo atual é divisível em partículas e regiões e são rearranjados 
nas reações químicas. 
 

Questão 16  GABARITO: B 
A partir da descoberta do elétron o átomo passou a ser dividido em 
parte positiva e negativa. 
 

Questão 17  GABARITO: B 
No caso temos dois átomos do mesmo elemento que apresentam 
massa diferente, são isótopos do cobalto. 
 

Questão 18  GABARITO: D 
J+3 o cátion trivalente apresenta 36 elétrons, portanto o elemento 
possui 39 prótons. 
 

Questão 19  GABARITO: B 
O átomo X, segundo as informações do exercícios, apresenta 70 
nêutrons e o número de massa igual a 112, portanto o número 
atômico igual a 42. 
 

Questão 20  GABARITO: E 
X(Z = 40 e A = 80), Y(Z = 40, A = 78), Z+3(Z = 38, A = 78), portanto                
Zx = 40, Ay = 78, Nz = 40. 
 

Questão 21  GABARITO: D 
Os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de 
prótons. 
 

Questão 22  GABARITO: D 
Os átomos são neutros o número de prótons é igual ao número de 
elétrons, portanto ambos apresentam 19 elétrons. 
 

Questão 23  GABARITO: D 
Uma substância quando pura sofre alteração de estado em 
temperatura fixa 
 

Questão 24  GABARITO: E 
A transição de estado de sólido para gasoso é denominada sublimação 
e do gasoso para o líquido liquefação ou condensação. 
 

Questão 25  GABARITO: D 
O aumento da pressão converte o sólido em líquido. 
 

Questão 26  GABARITO: A 
A temperatura de ebulição do nitrogênio é -196°C 
 

Questão 27  GABARITO: C 
I. o aumento da pressão reduz a temperatura de ebulição, III. A água 
sublima a pressões menores que 0,006 atm. 
 

Questão 28  GABARITO: B 
70°C está entre a temperatura de fusão e ebulição de II. 
 

Questão 29  GABARITO: D 
Seguindo o diagrama de energia. 
 

Questão 30  GABARITO: D 
Um átomo no estado fundamental possui seus elétrons com o menor 
nível de energia possível. Um subnível de maior energia só pode ser 
ocupado quando um de menor energia está preenchido. 
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Discursivas 
HISTÓRIA 

CLEBER 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 1
As duas concepções políticas que estavam em conflito eram a 
Democracia de Atenas e a Oligarquia de Esparta. O conflito foi muito 
além da questão geopolítica. Estavam em jogo dois modelos opostos 
de governo. Enquanto Atenas, no século V a.C., havia se tornado uma 
Democracia onde a participação politica tinha se estendido a uma 
camada de cidadãos, em Esparta o modelo conservador, aristocrático, 
monopolizado pelas elites permanecia desde sua fundação intocável. 
A Ascensão da Democracia ateniense representava um perigo para 
todas as elites e aristocracias da Grécia. Razão pela qual o conflito 
ganhou proporções dramáticas de guerra civil. 

Questão 2
A outra versão para a origem de Roma é histórica. Segundo essa 
versão, Roma foi fundada a partir de alianças entre diversos povos que 
habitavam a região como os latinos, faliscos e sabinos.  A cidade foi 
edificada na região da Lácio, entre os Montes Apeninos e o Mar 
Tirreno, por volta do ano 1.000 a. C., sofrendo a influência de outros 
povos italiotas (úmbrios e samnitas), além de gregos, etruscos e lírios. 
Todos esses povos, portanto, contribuíram para a fundação e 
formação de Roma. 

Questão 3
Os Patrícios eram os descendentes dos primeiros habitantes e 
fundadores de Roma, que se apossaram das melhores e maiores 
extensões de terras para pastagens e agricultura. Os Patrícios 
formavam a nobreza proprietária de terras e dominaram por muito 
tempo as instituições políticas da cidade. Já os Plebeus eram os 
habitantes que chegaram à cidade depois que já havia sido fundada. 
Constituindo a maioria da população e atuando geralmente como 
pequenos agricultores, comerciantes pastores e artesãos, os Plebeus 
eram livres, embora, por muito tempo, não pudessem ocupar cargos 
políticos e pudessem forma famílias legalmente reconhecidas. 

Questão 4
Pelo princípio da anuidade, todos os magistrados eram eleitos para 
mandatos de 01 ano, sem direito a reeleição. Já o princípio da 
colegialidade determinava que todos os cargos fossem ocupados pelo 
mínimo de 02 magistrados. Isso visava evitar a concentração de 
poderes. Os Censores eleitos faziam a contagem e a classificação da 
população por critério de renda. Também vigiavam os costumes. Os 
Pretores eram uma espécie de juízes e administravam a justiça. Por 
fim, os Questores eram responsáveis pelo tesouro público e pela 
arrecadação de impostos. 

Questão 5
As graves revoltas servis e servis se tornaram constantes em Roma. As 
tentativas fracassadas de reformas sociais e a resistência do Senado 
em atender os anseios da plebe, permitiram a ascensão política dos 
militares. Muitos generais começaram a fazer uso político da Plebe e, 
de posse de suas legiões, começaram a ameaçar o Senado romano. 
Ocorria uma espécie de Anarquia Militar em que Generais populares 
e donos de poderosas legiões começaram a governar Roma por suas 
próprias vontades, à exemplo dos Triunviratos. Sem conseguir 
enfrentar esses militares, o Senado acabou derrotado. A 
consequência política desses eventos foi a criação oficial do Império 
em 27 a. C., com o General Otávio Augusto se tornado o primeiro 
Imperador de Roma. 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 6
Cabral descobriu o Brasil – ERRADO: 
 O nome Brasil faz referência a um país, a um estado nacional que, 

como tal, possui território definido, governo constituído e povo 
– nada disso existia em 1500 quando Cabral aportou nessas 
terras; 

 Nem mesmo Cabral foi o primeiro europeu a aportar nessas 
terras – Duarte Pacheco, navegadores vikings e algumas 
pesquisas apontam até mesmo os fenícios na Antiguidade. 

Questão 7
Os índios foram os primeiros brasileiros – ERRADO; 
 Brasileiro é habitante do Brasil. Como não cabe falar em Brasil 

em 1500, não cabe falar em brasileiros; 
 Vulgarmente chamados de “índios”, os nativos da América no 

território onde hoje é o Brasil formavam mais de 80 nações 
distintas, com língua, religião e etnia próprios. 

Questão 8 
O estudante precisa mostrar que conhece o alto grau de 
desenvolvimento material e científico dos povos astecas e incas 
quando da chegada dos espanhóis em 1500 fazendo referência aos 
avanços técnicos na agricultura, metalurgia, arquitetura e afins. Entre 
muitos tópicos, podem ser citados na elaboração da resposta: 
 Agricultura sobre plataformas flutuantes dos astecas; 
 Agricultura em terraços nas encostas das montanhas dos incas; 
 Alta produtividade agrícola e alto desenvolvimento de gêneros 

agrícolas: batata, cacau, milho, feijão, algodão etc.; 
 Edifícios suntuosos dos astecas e suas cidades flutuantes 

geométricas, com sistema de esgoto e com enorme população; 
 Metalurgia inclusive do ouro e da prata altamente desenvolvida; 
 Sociedades hierarquizadas altamente estratificadas e complexas; 
 Calendário anual preciso e ciclos de 52 anos; 
 Matemática com 20 algarismos e o conceito do 0; 
 Astronomia extremamente avançada; 
 Escrita hieroglífica complexa; 
 Entre outros. 

QUÍMICA 
BRUNO 

VALOR: 5,0 PONTOS 
Questão 9
Os átomos são divididos em partículas ( prótons, nêutrons e elétrons) 
e regiões (núcleo e eletrosfera). Outro fato a mencionar é sobre 
átomos do mesmo elemento que são idênticos em número deprótons.  

Questão 10
a) No tubo c conclui – se que os raios catódicos apresentam carga 

negativa. 
b) Os avanços de Thomson são: átomo divisível e as cargas elétricas 

nos átomos. 

Questão 11
a) A idéia original era que as partículas atravessariam a lâmina sem 

desviar ou poderia sofrer poucos desvios. 
b) A terceira observação (iii), poucas partículas eram refletidas, ou 

seja, colidiam com o núcleo. 

Questão 12
a) A = 20 prótons, 20 nêutrons e 20 elétrons 

B = 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons 
b) A, Z = 20, Ca (cálcio) 
          B, Z = 19, K (potássio)  
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Questão 13
a) As ondas de rádio apresentam uma baixa freqüência, por isso não 

são nocivas á saúde. No caso dos raios gamas a freqüência é alta, 
portanto é tipo de radiação  que transporta uma alta quantidade 
de energia, tornando – a nociva à saúde. 

b) A frequência irá aumentar, pois comprimento de onda e 
freqüência são inversamente proporcionais nas radiações 
eletromagnéticas. 

 
ARTHUR 

VALOR: 5,0 PONTOS 
Questão 14
a) Ocorrerá a passagem direta do CO2 do estado sólido para o 

estado gasoso (sublimação). 
b) Na temperatura de -56,6 ºC e pressão de 5,11 atm as fases sólida, 

líquida e gasosa do CO2 coexistirão em equilíbrio. 

Questão 15
a) As linhas do gráfico representam pontos de T e P nos quais fases 

diferentes coexistem em equilíbrio. Acima do ponto crítico (à 
direita da linha vertical pontilhada), o gás não pode coexistir com 
a fase líquida, mesmo em situações de alta pressão. Abaixo do 
ponto crítico (à esquerda da linha vertical pontilhada), as fases 
liquida e gasosa podem coexistir. Essa é a principal diferença 
entre os conceitos de gás ou vapor. 

b) Pela análise do gráfico pode-se afirmar que acima da pressão 
citada ocorre o fenômeno de fusão e abaixo desse valor ocorre a 
sublimação. 

Questão 16
I. Solidificação 
II. Fusão 
III. Sublimação 
IV. Vaporização 

Questão 17
53M127 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 

CV = 5s2 5p5 

SME = 5p5 
20X40 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
CV = 4s2 

SME = 4s2 

Questão 18 
a) TF = 40°C 

TE = 148°C 
b) I – Sólido 

II - Sólido + líquido 
III – Líquido 
IV - Líquido + gasoso   
V - Gasoso 


