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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora DANIELE 
Considere o diagrama. 
 

 
 
Seja U o conjunto universo da pesquisa. Temos 
n(U) 600 200 100 100 300 1.000 1.400 1.300

5.000.
= + + + + + + +
=

 

A partir do que foi exposto no diagrama, o número de moradores que não compraria a sandália A é 5000 – 1000 = 
4000 moradores. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora DANIELE 
Valores cobrados por cada salão em função do número x  de pessoas: 
Salão A: AS 1000 5x= +  
Salão B: BS 200 10x= +  
O número de pessoas que torna indiferente a escolha do salão é: 
1000 5x 200 10x
5x 800

x 160

+ = +
=

∴ =
 

 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora DANIELE 

→   

 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora DANIELE 
Montando a função do 1º grau, temos: 

1 2

y ax b
P (1, 1) e P (3, 2)

y 2 1 1a
x 3 1 2

x 1 1y b 1 b b
2 2 2

= +

∆ −
= = =
∆ −

= + ⇒ = + ⇒ =

 

Assim: 
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1y (x 1)
2

6º mês y 0,21
1 7y (6 1) 3,5 3,5 0,21 3,29 kg
2 2

= +

⇒ −

= + = = ⇒ − =

   

 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora SÂMARA 
Como ele quer que todas as peças tenham o mesmo tamanho e que seja o maior tamanho possível, basta 
encontrarmos o máximo divisor comum de 540, 810 e 1080. Lembrando que o MDC parece com o MMC, porém só 
vamos usar os números que dividam todos os números ao mesmo tempo, ou seja, só os números que dividem 
540, 810 e 1080, veja: 

 
Logo o MDC = 270cm   
Vamos descobrir quantas peças com uma tábua de cada comprimento podemos fazer: 540/270 = 2 peças; 
810/270 = 3 peças; 1080/270 = 4 peças. 
Como tínhamos 40 tábuas de 540cm e cada tábua desse comprimento gera 4 peças, logo: 40*2 = 80 peças. 
Continuando o mesmo raciocínio: 30*3 = 90 peças. 10*4 = 40 peças. 80 + 90 + 40 = 210 peças 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SÂMARA 
Escala 1 para 80 2,5 cm x 1 cm x 4,5 cm (x 100) 250cm x 100cm x 450cm = 11.250.000cm3 = 11,25m3 

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SÂMARA 
20 bisc ------- 180 g 
    01 bisc ------ X 
X = 9 g 
 
180/20 = 9 g cada biscoito 
15 g --------- 90 Kcl 
9 g -------- X 
 
X = 54 Kcl 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora SÂMARA 
o alto da torre de uma emissora de televisão, três luzes “piscam” com frequências diferentes. A primeira “pisca” 
900 vezes por hora, a segunda “pisca” 25 vezes por minuto e a terceira “pisca” 8 vezes por minuto. Se em 
determinado instante as luzes piscam simultaneamente, depois de quantos segundos elas voltarão a “piscar 
simultaneamente”? 
Primeiramente, fazemos a transformação para segundos, o que vai nos indicar de quantos em quantos segundos 
cada lâmpada pisca. 
900 vezes por hora = 15 vezes por minuto = 15x em cada 60 seg = 1x a cada 4 seg 
6 vezes por minuto = 6x em cada 60 seg = 1x a cada 10 seg 
12 vezes por minuto = 12x em cada 60seg = 1x a cada 5 seg 
Depois calculamos o mmc entre 4, 10 e 5. O mmc(4,10,5) = 20 seg 

https://multiensino.files.wordpress.com/2015/11/mdc-138.png
https://multiensino.files.wordpress.com/2015/11/mdc-138.png�
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Ou seja, se às 8 horas, 42 minutos e 17 segundos as luzes piscaram, simultaneamente, então elas voltarão a 
piscar às 8hs,42min e 37segundos. 
 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 
 

 
 

 
Logo,    
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 
Pelo Teorema do Ângulo Externo aplicado no triângulo  temos 
 
  ADE CAD DCA

40 .
= +
= α + °

  

 
Logo, aplicando novamente o teorema no triângulo  vem 

 
  

 
HISTÓRIA 

 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) Mesopotâmia 
b) Em meio a uma região predominantemente seca e árida, os rios Tigre e Eufrates, com suas cheias periódicas 

que fertilizavam os solos à sua volta, proporcionaram o assentamento e a formação de vários reinos e impérios 
que compuseram a antiga Mesopotâmia. 

 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Durante o período de hegemonia do império babilônico sobre a Mesopotâmia (1800-1500 a.C.) o rei Hamurabi foi 
responsável por uma das mais importantes contribuições culturais daquele povo: a compilação de um código de leis 
escrito quando ainda prevalecia a tradição oral, ou seja, em época em que as leis eram transmitidas oralmente de 
geração em geração ou de forma consuetudinária - costumeira. O código é muitas vezes indicado como o primeiro 
exemplo do conceito legal de que algumas leis são tão básicas que mesmo um rei não pode modificá-las. Ao 
escrever as leis na pedra, elas se tornaram imutáveis. O código, contudo, não pode ser considerado justo uma vez 
que faz distinções sociais. 
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QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Os egípcios eram politeístas e acreditavam na vida após a morte, portanto devia-se preservar este corpo para que 
ele recebesse de forma adequada sua alma. Assim, do ponto de vista religioso, as pirâmides eram responsáveis por 
proteger e conservar os corpos após o ritual de mumificação. O processo, contudo, envolvia apenas os faraós e os 
sacerdotes. Sob a ótica política as pirâmides, tumbas e templos na Antiguidade Oriental representavam a 
autoridade e o poder dos governantes, sempre associados a divindades. Tal estrutura política denomina-se 
Teocracia. No Egito Antigo, os faraós usavam seu poder para subjugar a população e eventualmente escravizar 
povos conquistados. Cabe ressaltar que, na civilização egípcia, a principal forma de trabalho era a servidão 
coletiva. 
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
Heródoto atribui à presença do Nilo o desenvolvimento do Egito. O Rio Nilo forma um imenso “oásis no meio do 
deserto” e a civilização egípcia usou os recursos proporcionados pelo Nilo para se desenvolver, como a agricultura 
nas terras alagadas pelo rio, dentre outras atividades.  
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
A mumificação era realizada por questões religiosas. Os egípcios acreditavam que precisavam do corpo preservado 
para passar pelo tribunal de Osiris. Para desenvolver as técnicas de mumificação era necessário estudo do corpo 
humano, o que fez a medicina se desenvolver.  
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor RODRIGO 
a) Hieroglifos 
b) Escribas tinham o domínio e os segredos da escrita demótica e dos hieróglifos, do cálculo e, por conseguinte, 

da organização das atividades da administração pública.  
 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
O poema sugere a relação de poder entre povo dominante e povo dominado. Nele, percebemos nitidamente uma 
visão positiva à cultura indígena ou, mais do que isso, há uma perspectiva diferente da portuguesa, do colonizador. 
O título em si, faz uma alusão irônica à nossa colonização. Trata de uma relação ao acontecimento colonial 
brasileiro em que a cultura do branco se sobrepôs à cultura do indígena, devido às circunstâncias daquele 
momento histórico. 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
Os donatários deveriam expandir as atividades econômicas, proteger o território e pagar devidamente os tributos 
devidos a Portugal. Em contrapartida, o donatário poderia nomear as autoridades que o auxiliariam na organização 
da capitania, escravizar índios, fundar novas vilas e doar grandes lotes de terra que eram conhecidas como 
sesmarias. 
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
O sistema de capitanias hereditárias acabou se mostrando falho por uma série de motivos. Entre estes, podemos 
destacar que muitos donatários não tinham recursos para investir nas terras recebidas; a grande extensão das 
terras acabava prejudicando a exploração e a proteção das capitanias; muitos dos donatários não possuíam 
qualquer experiência administrativa; e a própria falta de apoio da Coroa para o desenvolvimento das atividades 
econômicas. 
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professora FABIANA 
As funções de ambos eram fundar núcleos de povoamentos, avançar na exploração do território demarcado pela 
linha de Tordesilhas, promover a exploração econômica do território contra invasões e incentivar a evangelização 
dos indígenas.  
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SOCIOLOGIA 

 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor HUGO 
É possível pensar tal exemplificação de duas maneiras: tanto comigo aprendendo a partir dos conselhos da minha 
mãe, assim como eu percebi que “ensinei” meu sobrinho algo errado, que o machucou, já que os mais novos 
também aprendem por imitação – o que deu o poder ao conselho da minha mãe. 
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Sim. Agora se a interação é recíproca ou não cabe o debate. Já que podemos dizer que o fato de assistirmos os 
vídeos levam o Youtuber a modificar os seus vídeos, oferecer aquilo que consegue mais disseminação do conteúdo. 
Ou, pelo outro lado, como ele não sabe quem eu sou, podemos dizer que ele me afeta, mas eu não o afeto, o que 
tornaria uma interação não recíproca. 
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Não. Contudo, é necessário assumir que há mais chances de encontrarmos erros no senso comum, já que não é 
um conhecimento metódico. As observações de um indivíduo ou grupo de indivíduos, são colocadas como verdades 
absolutas, mas isso não significa que elas sejam verdadeiras. Mas, ainda assim, é possível encontrar sabedoria em 
coisas do senso comum, como quando os antigos afirmavam que se “há fumaça, há fogo”. 
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Os mitos são críveis pela autoridade. Quem conta tais narrativas é tomado de autoridade, já que tais histórias são 
reveladas, inspiradas pelo divino. Só há como acreditar, pois quem relata é alguém digno de crédito, confiável, 
alguém que você gosta: seu pai, sua avó, o sacerdote, entre outros. 
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor HUGO 
Se pensarmos em ciência como Episteme grega, sim. Mas há grandes diferenças entre a filosofia e a ciência: a 
ciência é metódica, enquanto a filosofia, por seu carácter absolutamente crítico, que leva até ao questionamento 
até da ideia do método adequado. E, exatamente por esse carácter crítico, não se restringe a um único objeto de 
estudos, ao contrário da ciência, onde cada ciência tem seu objeto de estudos específico. 
 
 


