
1 

 

  
 

 

  

 

1º BIMESTRE (P2) 
 

Esse caderno de provas contém questões objetivas e discursivas 

 
HISTÓRIA / FILOSOFIA / QUÍMICA / EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

ALUNO (A): ___________________________________________________________________________________ 

 

 

DATA: 19 / 03 / 2022 

GABARITO 

3ª SÉRIE (ENSINO MÉDIO) 



2 

 

Objetivas 

HISTÓRIA 

Questão 1 • GABARITO: A 
O desfrute de todas essas liberdades marcou a instalação do que 
convencionamos chamar de política do autogoverno, ou “negligência 
salutar”. O termo designa não só a falta de controle dos ingleses, bem 
como assinala as vantagens políticas e econômicas que os colonos 
norte-americanos alcançaram na medida em que decidiam, de 
maneira autônoma, a condução de suas instituições. Somente quando 
tais regalias estiveram ameaçadas é que passamos a vislumbrar os 
passos dados pelos colonos rumo à sua completa independência. 
Ainda que a ideia religiosa esteja presente e que a submissão ao rei 
também seja explicitada, a ideia principal é a apresentação da 
autonomia administrativa que os colonos almejavam ter, presente no 
trecho “os presentes fazemos pacto solene e mutuamente na 
Presença de Deus e nós próprios, para conjuntamente formar um 
Corpo Político Civil para nossa Ordem, Preservação e Fomento dos 
objetivos referidos acima; e por virtude disso, constituir e formular 
Leis justas e igualitárias, Ordenanças, Atas, Constituições e Ofícios, de 
tempos a tempos, quando se considerar conveniente e próprio para o 
bem Geral da Colônia; à qual prometemos toda a submissão e 
obediência”. 
 

Questão 2 • GABARITO: C 
A ideia de sacralidade da terra é afirmada e apresentada ao longo de 
todo o texto, que se contrapõe ao valor que o governo estadunidense 
empregava a esta; ou seja, para os EUA a terra era fonte de lucro, 
progresso e desenvolvimento – lógica que não fazia sentido aos índios. 
 

Questão 3 • GABARITO: E 
Faziam parte da Nova Inglaterra (colônias do norte) as colônias de 
Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. Com 
clima temperado, semelhante ao que existia na Inglaterra, 
desenvolveram-se atividades econômicas ligadas à pesca, à pecuária, 
a atividades comerciais e à produção manufatureira. 
 

Questão 4 • GABARITO: B 
Ao afirmar que a união do céu e da terra indicavam que a terra agora 
descoberta seria habitada, o navegante estabelece uma interpretação 
contingencial aos eventos ocorridos; ou seja, John Smith defende que 
pela força da própria natureza, do destino que obedece aos desígnios 
de Deus, a terra lhes foi apresentada e aos ingleses pertencia a partir 
daquele momento. 
 

Questão 5 • GABARITO: E 
A questão aborda uma interpretação clássica sobre a queda de Roma, 
isto é, atrelada às invasões germânicas e narrada sob a ótica de Santo 
Agostinho. 
 

Questão 6 • GABARITO: C 
A questão aborda como os gastos militares com a defesa do Império 
contribuiram para o declínio de Roma. 
 

Questão 7 • GABARITO: D 
A questão busca desconstruir a ideia de atraso do mundo islâmico e 
aponta para o contrário, isto é, uma civilização altamente sofisticada 
intelectualmente. 
 

Questão 8 • GABARITO: A 
A questão evidencia como o Império Carolíngio, na alta idade média, 
foi marcado pela fusão de elementos germânicos e  romanos e 
representou uma tentativa de reconstruir o Império Romano 
Ocidental. 
 
 
 
 

 

Questão 9 • GABARITO: E 
Não se trata de determinismo geográfico ou naturalização. Trata-se 
de entender o entrelaçamento das tribos em uma região de relevo 
montanhoso e de território fragmentário. Não há dúvida, o território 
contribuiu para com a fragmentação.  
A. a democracia é restrita a Atenas. A tirania foi o regime político 

bem distribuído na Grécia das poleis.  
B. inexistia unidade econômica ou monetária no mundo antigo.  
C. com diz o texto do Finley, na questão seguinte, inexiste unidade 

nacional no mundo grego.  
D. inexistia política diplomático grega. Cada pólis cuida de sua 

política interna.  
 

Questão 10 • GABARITO: A 
A. De fato, a desagregação da comunidade gentílica produziu 

desigualdades intensas na comunidade de planície. Aristoi, 
Georgoi e Thetas procuram, fora do território originário, 
alternativas: buscar terras férteis, acesso a madeira, alcaparra, 
gente para escravizar, metais, trigo... 

B. se não há uma cultura nacional, não se pode impor a inexistente 
dita cuja.  

C. os épicos era narrativas orais que estavam em construção 
durante a diápora. Não narravam riquezas infindas.  

D. As guerras internas ocorrem a partir do final do século V e 
durante o século IV. A Diáspora, claro, permanecia – mas não 
poderia ser motivas pelas guerras.  

E. As guerras contra os persas ocorrem no século clássico, V a. C., o 
Século de Péricles.  

 

Questão 11 • GABARITO: C 
A grande transformação para nasceu a democracia está em que os 
antigos cidadãos passaram a ter o controle das decisões na 
assembleia.  
A. Em nenhum instante da vida política de Atenas a nobreza foi 

extinta. 
B. A democracia de Atenas ficou restrita à dimensão política.  
D. Clístenes teria criado o dispositivo do ostracismo. O cidadão, de 

posse do ostrakon (concha, shell), vota e condena ao exílio o 
cidadão que coloca a democracia em risco. 

E. fato fato? O escravismo não foi abolido. Sólon, como sabemos, 
proibiu a escravidão de cidadãos.  

 

Questão 12 • GABARITO: D 
Segundo a Dra. Silvana de Souza Ramos, a democracia foi constituída 
a partir das concepções coletivas e a partir do instante em que os 
cidadãos, colegiadamente, governaram soberanamente, isto é, 
discutindo e aprovando lei.  
A. não há no excerto qualquer menção à democracia social. Há 

igualdade jurídico-politica sem preocupações quanto às reformas 
sociais.  

B. Tiranos chegaram ao poder, inclusive, com apoio de cidadãos.  
C. NÃO há tal afirmativa, de juízo de valor, no excerto.  
E. os regimes ilegítimos, em ascensão, são legitimados pelo voto e 

constituições. Às vezes, apenas pela Constituição.  

 
FILOSOFIA 

Questão 13 • GABARITO: E 
O enunciado da questão afirma que a justiça, para Platão, “baseia-se 
no princípio em virtude do qual cada membro do organismo social 
deve cumprir, com a maior perfeição possível, a sua função própria”. 
Ainda que a alternativa [D] esteja bem próxima dessa visão, ela 
defende a igualdade de todos perante a lei, concepção que não é 
sustentada por Platão.   
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Questão 14 • GABARITO: D 
No texto do enunciado, Sócrates afirma que todos os poetas são como 
os pintores, simples imitadores das aparências da virtude e que não 
atingem a verdade. Essa afirmação está mais próxima da alternativa 
[D]. Entretanto, duas outras alternativas podem causar confusão: a 
alternativa [C] e a alternativa [E]. Ambas estão incorretas, já que tanto 
a poesia quanto a pintura são cópias imperfeitas do mundo da 
natureza e, por isso, estão a três graus de afastamento da verdade.   
 

Questão 15 • GABARITO: D 
O silogismo apresentado expõe um raciocínio dedutivo, pois a 
conclusão "Todo gaúcho é sul-americano" deriva das premissas 
apresentadas anteriormente. As premissas permitem conceber o 
brasileiro como um grupo entre os sul-americanos, e o gaúcho como 
um como um grupo entre os brasileiros, assim, incluindo a parte 
menos extensa na mais extensa, é possível concluir que os gaúchos 
são, necessariamente, sul-americanos.   

 
QUÍMICA 

Questão 16 • GABARITO: D 
[A]  Incorreto. Possuem, no estado fundamental, vinte e seis elétrons 

distribuídos em quatro níveis de energia. 
26𝐹𝑒: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠23𝑑6 
𝐾:1𝑠2(2𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠) 
𝐿: 2𝑠22𝑝6(8𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠) 
𝑀: 3𝑠23𝑝63𝑑6(14𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠) 
𝑁: 4𝑠2(2𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠) 

[B] Incorreto. Apresentam, no estado fundamental, elétrons em 
subníveis 𝑠, 𝑝𝑒𝑑. 

26𝐹𝑒: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠23𝑑6 
[C]  Incorreto. Apresentam, no estado fundamental, elétrons de maior 

energia no subnível 𝑑.  
26𝐹𝑒: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠2 3𝑑6⏟

𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

 

[D]  Correto. Originam cátions de configuração eletrônica [𝐴𝑟] 3𝑑5, ao 
perderem três elétrons.  
26𝐹𝑒: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠23𝑑6 
26𝐹𝑒3+: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑5 ⇒ 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6⏟            

[𝐴𝑟]

3𝑑5 

[E] Incorreto. Têm, no estado fundamental, dois elétrons nas suas 
respectivas camadas de valência.   

26𝐹𝑒: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝6 4𝑠2⏟
𝐶𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑣𝑎𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎

3𝑑6 

 

Questão 17 • GABARITO: B 
Na fórmula dada do gás, em cada vértice existe um átomo de carbono 
com dois átomos de hidrogênios ligados a a ele, portanto são 4 
carbonos e 8 hidrogênios. O gás mostarda foi uma arma química por 
se tratar de uma substância química composta por 4 elementos 
químicos. 
 

Questão 18 • GABARITO: B 
A. Somente o segundo representa uma substância pura. 
B. Correta. Mistura que apresenta temperatura de ebulição 

constante. 
C. Representa o resfriamento. 
D. Mistura azeotrópica. 
E. Substãncia pura. 
 

Questão 19 • GABARITO: D 
O monofluorfosfato de sódio (Na2PO3F) é composto por 4 elementos 
químicos ( todos simbolizados por letras maiúsculas).  
Sendo sua massa molecular igual a 144u , a porcentagem do Flúor é 
dada por: 

F= 19/144 x 100 = 13% 
 

 

Questão 20 • GABARITO: C 
De acordo com o modelo atômico de Bohr, quando um elétron está 
em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, por isso, a 
fluorescência, pode ser explicada pela excitação dos elétrons e seu 
retorno ao estado menos energético.   
 

Questão 21 • GABARITO: E 
O gás natural é formado por 90% de gás metano. 
 

Questão 22 • GABARITO: C 
As porcentagens, em massa, dadas nos elementos devem ser 
convertidas para grama e, posteriormente, divididas pelas suas 
respectivas massas molares para se converterem em quantidades em 
mol. Essa proporção molar deve ser reduzida aos menores números 
inteiros. 
 

Questão 23 • GABARITO: A 
 

Sal Cor da luz emitida 

𝐾𝑁𝑂3 K: violeta 

𝑁𝑎𝐶ℓ Na: amarela 

𝐶𝑢𝑆𝑂4 Cu: verde 

𝐾𝑁𝑂3 K: violeta 

𝐶𝑢𝑆𝑂4 Cu: verde 

 

Questão 24 • GABARITO: B 
A fórmula estrutural do isooctano é:  

 
Pela fórmula estrutural acima, pode-se dizer que o carbono 
secundário é o de número 3 da cadeia principal. 
 

Questão 25 • GABARITO: C 
II: sólido + líquido 
III: líquido 
IV: líquido + gasoso 
 

Questão 26 • GABARITO: E 
 

𝐻80 𝑔 = 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠23𝑑104𝑝65𝑠24𝑑105𝑝6⏟                            
[𝑋𝑒]

6𝑠24𝑓145𝑑10  

𝐻80 𝑔 = [𝑋𝑒] 6𝑠24𝑓145𝑑10  
  
Como foi solicitado do cátion bivalente: 80Hg2+ haverá a perda de 2 
elétrons na camada de valência ficando, [Xe] 4f145d10. 
 

Questão 27 • GABARITO: D 
O 3-etil-2-metilexano é um alcano de cadeia aberta e saturada. 
 

Questão 28 • GABARITO: • GABARITO: C 
As porcentagens, em massa, dadas dos elementos devem ser 
convertidas para grama utlizando a massa molar do ácido(192g/mol) 
e, posteriormente, divididas pelas suas respectivas massas molares 
para se converterem em quantidades em mol. 
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Questão 29 • GABARITO: E 
O menteno é um cicleno, desta forma ele apresenta fórmula geral 
CnH2n−2. Partindo dessa fórmula geral , o composto possui 10 carbonos 
e  18 hidrogênios  

 
 

Questão 30 • GABARITO: D 
A. A 220 °C o ácido sulfúrico é líquido. 
B. É um gás. 
C. È pouco volátil. 
D. Correta. 
E. O ácido sulfúrico é composta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Discursivas 

HISTÓRIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 1 
O regime de trabalho estabelecido foi a servidão de contrato. 

Questão 2
A colonização inglesa na região sul da América do Norte se organizava economicamente pelo regime da plantation, cujas características são: 
latifúndio, monocultura, utilização do trabalho escravo africano e produção voltada ao mercado externo metropolitano.  

Questão 3
Enquanto em África, a escravidão baseava-se, principalmente, na resposta à vitória militar obtida contra um povo/sociedade inimiga, os 
europeus justificaram o projeto a partir da pretensa superioridade racial/cultural europeia em relação aos africanos. 

Questão 4
O reino de Nzinga faz parte do grande grupo étnico banto, e sua relação com os portugueses não foi amigável, haja vista que disputaram o 
controle do tráfico negreiro na região centro-sul africana.  

Questão 5 
Os portugueses exploraram o pau-brasil utilizando o trabalho indígena por meio do escambo. 

iLwyzx 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 6 
O ostracismo, praticado em Atenas antiga, consistia em um dispositivo para livrar-se do mau cidadão, aquele que ameaça a liberdade na 
democracia. O cidadão era acusado, julgado e condenado pela Eclésia (assembleia de cidadãos na Ágora, praça. Tudo em Atenas era agorizado). 
O cidadão perdia os direitos políticos por dez anos e era afastado do Estado, vivendo no exílio. Observe-se, não havia pena econômica, por 
exemplo, perder os bens.  

Questão 7
O politicamente correto vem dos anos 70. O politicamente correto está na Universidade, nos Meios de Comunicação Social e nos Novos Meios 
da Comunicação e da Informação e, portanto, está na sociedade como um FATO SOCIAL. Consiste em coerção, silenciamento, julgamento 
público no ciberespaço e exigência de ajustamento de conduta.  

Questão 8 
a) A autora fala de guerra convencional e de guerra no ciberespaço – ataque hacker, Anonymos e batalhas informacionais em nome da 

verdade.  
b) As Guerras Médicas envolveram as póleis, em defesa da soberania, e o império persa em defesa do imperialismo na Europa e na Ásia 

Menor. As Ligas do Peloponeso e de Delos combateram em nome dos helenos contra o Império persa.  
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GABRIEL 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 9 
O texto menciona duas visões opostas sobre a queda de Roma: para os pagãos, ela teria sido causada pelo abandono da religião romana, em 
virtude da disseminação dos maus princípios cristãos; para os cristãos, a causa se encontraria nos costumes dos romanos, que eram dissolutos, 
preguiçosos e luxuriosos. 

Questão 10 
Os candidatos deveriam apresentar uma característica política e uma característica religiosa da península arábica pré-islâmica. No aspecto 
político, observam-se a fragmentação territorial e a dispersão em diferentes tribos, o que não contribuía para o desenvolvimento de um sistema 
político unificado. Como característica religiosa poderia ser apontada a diversidade religiosa, considerando-se a pluralidade das tribos e de suas 
práticas religiosas, havendo religiões politeístas e monoteístas, como, por exemplo, o judaísmo, que era praticado na região. Entre os preceitos 
do islamismo os alunos podem citar: 

• Oração — orar cinco vezes ao longo do dia, com o fiel voltado em direção a Meca (Salá, Salat ou Salah). 

• Jejum — observar as obrigações do Ramadã (O Ramadão ou Ramadã, também grafado Ramadan (em árabe ان
َ
 é o nono mês (َرَمض

do calendário islâmico, no qual a maioria dos muçulmanos pratica o seu jejum ritual (saum, َصْوم), o segundo dos cinco pilares do 
Islão (arkan al-Islam)) que para os mulçumanos é o Jejum (privação de comidas, bebidas, relações sexuais e outras privações). 

• Caridade — doar dinheiro aos necessitados (Zakat, Zacat, ou Zakah). 

• Peregrinação — fazer a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, se tiver condições físicas (Hajj ou Haj). 

• Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. 

Questão 11
Os alunos(as) podem citar: 
 - As relações de suserania e vassalagem surgidas com Carlos Magno e que fragmentaram o poder carolíngio. 
 - Invasões de eslavos (magiares), vikings e islâmicos. 
 - Dualidade entre o poder tribal/local com a dimensão universal do cristianismo. 
 - Dualidade entre ser um líder tribal/militar e ser praticante do cristianismo. 

 
FILOSOFIA 

LEANDRO MENEZES 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 12 
a) O interior da caverna corresponde ao mundo material sensível, das imagens e opiniões falsas que os homens conhecem. Correspon de a 

uma cópia imperfeita do mundo das ideias. 
b) O mundo da superfície corresponde ao mundo das ideias, o mundo inteligível, onde existem as essências. É este o mundo que o filósofo 

chega a conhecer mediante a atividade filosófica. 

Questão 13 
Aristóteles considera que toda substância individual é composta de matéria e forma, o que, de certo modo, faz com que o dualismo platônico 
seja contemplado no próprio ser (aquilo que é e que existe). A forma associa-se às condições essenciais da coisa (ser), tornando-a naquilo que 
ela é. É por intermédio da forma que o ser se constitui, sendo o que é. Por exemplo: diversos materiais (matéria) podem ser utilizados para 
fabricar mesas e cadeiras. Ambos os seres (cadeiras e mesas) são formados por materiais diversos. Então, o que as diferenciam do ponto de 
vista da essência? O que as tornam diferentes, em essência, é a forma que cada porção de matéria recebe. Desse modo, a mesa é mesa não em 
razão da matéria que a constitui, mas em razão da forma que a determina essencialmente. As diferenças assinaladas na matéria de cada ser são 
consideradas acidentes. Logo, os acidentes são as características mutáveis e variáveis que estão registradas na matéria e não na forma. Um 
risco, uma mancha ou uma trinca que se observa em uma cadeira, por exemplo, a torna singular (individual) em relação às demais, sem que isso 
lhe retire a sua essência (forma) de ser cadeira.  

Questão 14
Platão e Aristóteles são considerados os dois principais filósofos gregos. Os dois apresentam inúmeras diferenças entre si, sendo as principais 
relacionadas à forma de conhecimento. Ainda que façam a separação entre o conhecimento sensível e o intelectual, Platão busca a verdade em 
um mundo ideal, enquanto que Aristóteles a busca no mundo material, não fazendo a distinção entre os dois mundos. É por isso que, na pintura 
de Rafael, Platão aponta o dedo para cima (para o mundo das ideias) e Aristóteles faz referência para baixo (para o mundo material).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hajj


6 

 

QUÍMICA 
ALEX 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 15
a) Distribuição eletrônica por subníveis de energia: [36Kr] 5s24d5 
b) n = 4; l = 2 e m = +2 

Questão 16 
a) Observe o quadro a seguir: 

Dalton Thomson Rutherford Böhr 

VI II V I 

 
b) A partir de 1913 Niels Böhr, baseando-se no estudo do elemento químico hidrogênio, cria os seguintes postulados: 

1º) Um átomo é formado por um núcleo e por elétrons extranucleares, cujas interações elétricas seguem a lei de Coulomb. 
2º) Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares. 
3º) Quando um elétron está em uma órbita ele não ganha e nem perde energia, dizemos que ele está em uma órbita discreta ou 
estacionária ou num estado estacionário. 
4º) Os elétrons só podem apresentar variações de energia quando saltam de uma órbita para outra. 
5º) Um átomo só pode ganhar ou perder energia em quantidades equivalentes a um múltiplo inteiro (quanta). 

O resultado da situação descrita no texto do enunciado pode ser explicado a partir do terceiro e do quarto postulado, ou seja, os elétrons 
absorvem energia e saltam de uma órbita para outra, ao voltarem para a sua órbita anterior liberam energia na forma de luz visível. 
Dependendo do elemento químico analisado, o comprimento de onda será diferente e consequentemente, a cor reconhecida no teste de 
chama também.   

Questão 17 
O subnível mais energético: 4d10, ao levá-lo no diagrama será encontrado 48 elétrons. Corresponde ao elemento 48Cd. 

Questão 18
1) A dualidade do elétron 
2) O princípio da Incerteza 
3) O cálculo do orbital 

Questão 19
a) [54Xe] 6s14f145d10 
b) [18Ar] 3d4 
 

PAULO JR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 20

a) H = 11,1 %  1.000 = 111g 
b) Em 1 Kg: 

H = 111 / 1 = 111 mol 
C = 889g / 12 = 74,08 mol 
H = 111 / 74,08 = 1,5 mol 
C = 74,08/74,08 = 1 mol 

H = 1,5  2 = 3mol 

C = 1  2 = 2 mol 
Sua fórmula mínima é C2H3 

Questão 21 
a) C10H15ON 

C10H15ON = (12  10) + ( 1.15) + 16 + 14 = 165 g/mol 
165g ________ 100% 
15g _________ H = 9 % 

Questão 22

a) M = 48g/80g  100 =  60% 

b) M = 48g / 48g  mol−1 = 1 mol 

O = 80g – 48g = 32g/16gmol−1 = 2 mol 
A formula mínima do óxido é MO2 
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ORLANDO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 23
a) Destilação fracionada. 
b) Esse processo separa os componentes por diferença de ponto de ebulição. 
c)  

 
d) H3C − CH2 − CH2 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3 

Questão 24 
a) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 e  

CH3 C

CH3

CH3

CH2 CH

CH3

CH3
  

 
b) Cadeia aberta e ramificada. 

Questão 25 
a) Alceno 
b) 2-metil-but-1-eno 
c) Cadeia aberta e insaturada 

Questão 26

a) 

H3C − CH2 − NH − CH2 − CH3 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Questão 27

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Questão Extra 

 
Isopropilbenzeno 
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TASSO 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 28
a) Sólido 
b) Gasoso 

Questão 29
a) Representa uma substância pura. 
b) acima de 350 K. 

Questão 30 
a) Endotérmico e exotérmico. 
b) Sublimação e liquefação. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADRIANO 
VALOR: 5,0 PONTOS 

Questão 31
O desenvolvimento do sistema imune, responsável por identificar agentes estranhos, como fungos, vírus e bactérias, e proteger o organismo 
começa ainda na gestação e, para a maioria das pessoas, alcança o seu ápice por volta dos 12 anos. 

Questão 32
Nesse contexto, de acordo com o médico, as atividades físicas moderadas e regulares ao longo da infância e a adolescência atuam para propiciar 
esse adequado desenvolvimento e maturação do sistema imune. Sarinho explica que essa prática estimula a imunidade inata e também 
adaptativa, favorecendo, por exemplo, o aumento dos linfócitos, as células de defesa. 

Questão 33 
As células, em vez de morrerem por necrose, morrem por apoptose, que é a morte das células velhas de forma programada, sem o perigo de 
causar inflamação no organismo por liberação de substâncias nocivas e inflamatórias que podem desencadear o aparecimento de doenças 
neoplásicas e crônicas. Ela é positiva ao corpo humano, pois já é programada. 

Questão 34
Uma prova dos impactos positivos de uma vida ativa e dos exercícios físicos para o sistema imune é que, no início da pandemia de Covid-19 
indivíduos sedentários e pessoas com excesso de peso apresentavam mais risco de agravamento da infecção causada pelo SARS-CoV-2. 

Questão 35 
O exercício é uma situação de quebrar a homeostase, fazendo com que o corpo se adapte a uma situação um nível acima e isso o condiciona 
a atuar de forma melhor.  


