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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora DANIELE 
Para esses dados, a média de livros emprestados, por aluno é dada pela média ponderada:  
 

 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) - Professora DANIELE 

O termo de 8º grau na expansão do binômio  é dado por:  

 

 

 

 
20 – 3k = 8 → k = 4 . Assim, temos: 
 

 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) - Professora DANIELE 
Usando o método da exclusão, temos: 
• 3 e o 4 ocupando posições adjacentes 
• 5! x 2! = 120 x 2 = 240 números 
• 5 e o 6 juntos e o 3 e o 4 juntos 
• 4! X 2! x 2! = 24 x 2 x 2 = 96 números 
Assim, temos 3 e o 4 juntos e o 5 e o 6 nunca juntos: 240 – 96 = 144 números 
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QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora DANIELE 

 
 
O número de sócios desse clube, que não praticam nenhum dos três esportes, é 102. 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora DANIELE 
Idade dos jogadores, em anos: x1 , x2 , x3 , x4 , x5 
Considere o pivô de 27 anos sendo o . 

Média:  

Com a substituição, temos:  
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QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora SÂMARA 

 
Os triângulos ABC e BCD são semelhantes, pois os ângulos BAC e CBD são congruentes e o ângulo C é comum aos 
2 triângulos. 

 

 
 

 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora SÂMARA 
RESOLUÇÃO 

 
ACB = 60°. 
DHG = 108°, pois a soma dos ângulos internos de um pentágono regular é (5 – 2).180 = 540°. Logo o ângulo 
interno mede 540°/5 = 108°. 
DHC = 72°  
Concluímos que HDC = 48°, pois     ADE + EDH + HDC = 180° 
        ADE + 108° + 48° = 180° 
   ADE = 24° 
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QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 
Temos a seguinte situação: 
 

 
 
Aplicando a lei dos cossenos no triângulo  vem: 
 

 
 

 
 
Aplicando agora a lei dos cossenos no triângulo  obtemos: 
 

 
 

   
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 
1ª Solução: 
Como  podemos concluir que o triângulo  é retângulo isósceles, ou seja,  
Ademais,  implica em  Portanto, do triângulo  temos        
 

 

 

 
 
2ª Solução: 
Seja  Logo, do triângulo  pelo Teorema de Pitágoras, temos   
 

 
 

 
Sendo  podemos concluir que o triângulo  é retângulo isósceles. Daí, vem  Portanto, 
pela Lei dos Senos, temos    
 



 
 

RESOLUÇÕES 
3ª Série 

MATEMÁTICA – HISTÓRIA - SOCIOLOGIA 
1ª Chamada 

N1C2 - 17/04/2021 
 

 
5 

 

 
 
Sabendo que  vem  
 

 
   

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
     

 
HISTÓRIA 

 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professor FELIPE DIAS 
A questão exige que os alunos compreendam que o regime político do Egito Antigo não foi caracterizado pela 
adoção de formas democráticas. A organização atual é marcada pela divisão dos poderes, já a organização política 
egípcia era uma teocracia, caracterizada pela concentração de poderes nas mãos dos faraós. 
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professor FELIPE DIAS 
A questão exige que o estudante apresente o caráter bélico da cultura espartana, conforme destacado no texto. 
Além disso, o aluno deve destacar a diferença de tratamento dado às mulheres nas duas cidades, levando-se em 
conta que em Esparta as mulheres possuíam uma condição de vida melhor que as de Atenas. 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professor FELIPE DIAS 
A democracia ateniense era direta, com ampla participação dos cidadãos nas decisões políticas. O erro histórico 
presente na imagem é a presença de mulheres e escravos na assembleia, que era restrita aos homens. 
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QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professor FELIPE DIAS 
De acordo com os gregos, o cidadão perfeito era aquele que tinha tempo livre para se dedicar aos estudos e à 
política. Para isso, ele dependia do trabalho dos escravos 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professor FELIPE DIAS 
Podem ser citadas várias medidas: a criação da Bulé e da Eclésia, a mistoforia, a isonomia, isocracia, o fim da 
escravidão por dívidas. 
 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professor PAULO CÍCERO 
a) Quando os senhores de engenho, individualmente, acumulavam recursos suficientes, compravam alguns 

cativos africanos, e iam acrescentando outros à medida que capital e crédito se tornavam disponíveis.  
b) A alta lucratividade do tráfico negreiro para a coroa portuguesa. A proibição da escravização dos índios 

estabelecida em 1570 pelo rei de Portugal, atendendo às pressões da Igreja e, notadamente, dos jesuítas, 
interessados em promover a catequese dos nativos.  

 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professor PAULO CÍCERO 
a) Baía da Guanabara.  
b) Os franceses foram expulsos, e para conduzir a luta contra os huguenotes a coroa determinou a fundação da 

vila de São Sebastião do Rio de Janeiro. Após a expulsão a ocupação dessa região foi efetivada.  
c) A Reforma e a Contrarreforma geraram um período de grandes conflitos religiosos na Europa. Na França as 

guerras religiosas tomaram uma dimensão extremamente violenta o que levou a elaboração do plano de 
fundar uma colônia no Brasil pelos huguenotes em busca de liberdade religiosa.  

 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor PAULO CÍCERO 
a) O objetivo era de ordem geopolítica, estabelecer o domínio português nas regiões, recém descobertas, com 

base no Tratado de Tordesilhas.  
b) Extração do pau-brasil para exportação. 
c) Relação de escambo com os gentios.  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor PAULO CÍCERO 
a)  

• Alta lucratividade do açúcar no mercado europeu, 
• Mercado consumidor garantido, 
• Experiência na produção do açúcar,  
• Apoio dos flamengos no financiamento, refino e distribuição do açúcar na Europa. 

b)  
• O gado era usado para mover as moendas, transportar a cana para a moagem e o açúcar para porto além 

de ser usado como fonte de alimentação. 
c)   

• O gado foi o primeiro fator de interiorização da ocupação. O rebanho penetrava o sertão sempre 
margeando os rios, a ponto de o Rio São Francisco ficar conhecido como rio dos currais.  

 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor PAULO CÍCERO 
A predominância da produção agrária açucareira voltada para exportação resultou na formação de uma sociedade 
essencialmente ruralizada. As poucas cidades tinham importância apenas para os momentos de exportação do 
açúcar, de aquisição de africanos escravizados e eventualmente para participação nas Câmaras municipais e festas 
religiosas.  
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SOCIOLOGIA 

 
QUESTÃO 01 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
As sociedades de solidariedade mecânica possuem uma baixa divisão do trabalho, que significa que há poucos 
trabalhos a serem exercidos na sociedade; uma consciência coletiva mais homogênea, que corresponde uma 
adesão maior dos valores individuais ao coletivo; e uma ordem jurídica do tipo repressivo-punitivo. Já a 
solidariedade orgânica é típica de sociedades complexas, com uma consciência coletiva heterogênea, uma 
complexa divisão do trabalho e normas do tipo restitutivo.  
 
QUESTÃO 02 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
O fato social corresponde ao objeto de estudo da sociologia durkheimiana. Esse é um recurso metodológico que 
serve para dar objetividade à sua análise. Os fatos sociais possuem três características: são exteriores aos 
indivíduos, gerais e coercivos. São gerais porque afetam a todos, coercivos porque obrigam os indivíduos a se 
relacionarem com ele e exteriores porque existem independentemente da vontade de cada um.   
 
QUESTÃO 03 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
Para Durkheim, a sociedade é que influencia o indivíduo, exercendo coerção sobre ele. Isso pode ser percebido 
quando Durkheim analisa fatos sociais, como o suicídio, por exemplo. Para ele, o suicídio não pode ser 
compreendido como uma mera escolha individual, mas há correntes suicidógenas, ou seja, contextos que levam 
determinados indivíduos ao suicídio. Assim, seria errado, para Durkheim, considerar que os atos individuais se 
sobrepõem e possuem autonomia em relação aos fatos sociais.   
 
QUESTÃO 04 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
 “Consciência coletiva” é o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma 
sociedade, formando um sistema com vida própria, que exerce uma força coercitiva sobre os seus membros. 
“Consciência individual” é o que cada pessoa tem de particular e que faz com que um indivíduo seja diferente dos 
demais; encontra-se submetida à consciência coletiva.   
 
QUESTÃO 05 – (2 pontos) – Professor GIORGIO 
Sim. O uso de redes sociais como o Facebook tem-se mostrado geral, coercitivo e exterior aos indivíduos; uma vez 
que seu uso é cada vez mais intenso, as pessoas se sentem coagidas a participar dessas redes e isso independe do 
gosto delas por essa forma de comunicação.  
 
 


