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 HISTÓRIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Socialmente, o termo revolução se adequa ao evento histórico destacado, pois a partir de sua primeira fase (século XVIII) as 
relações sociais no mundo do trabalho se modificaram substancialmente: trabalhadores passam a se organizar politicamente pela 
exigência da melhoria na qualidade de vida e no trabalho desenvolvido. Apenas assim os trabalhadores acreditavam que 
alcançariam seus objetivos, organizando sindicatos e propondo a Carta do Povo. 

Inicialmente, os trabalhadores identificaram as máquinas como o problema para as péssimas condições de vida, pois acreditavam 
que seriam substituídos por elas; culpavam as máquinas pela precariedade no emprego e, também, pelo trabalho produtivo 
exaustivo. Por isso, muitos trabalhadores decidiram quebrar as máquinas de seus patrões, inaugurando um movimento de 
sabotagem conhecido como Ludismo.  

Um exemplo de direito político que garantiu a existência de distinções sociais é o estabelecimento do voto censitário. 

A Declaração representa os interesses da burguesia que escreveu o documento baseada nas ideias liberais. 

A imagem demonstra Napoleão Bonaparte se auto coroando na presença de cardeais e do Papa, responsável pela coroação dos 
reis até então. Com esse gesto, o novo imperador da França não tinha como objetivo desprezar a Igreja Católica, mas demonstrar 
a separação entre os assuntos temporais e os assuntos seculares; ou seja, Napoleão estabelecia a laicidade do Estado francês, 
separando a administração política/econômica dos interesses religiosos. Como exemplo, podemos citar a Concordata de 1801 e 
a criação da escolarização pública e laica. 
 
 

ALEXANDRE 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O objeto de estudo da ciência histórica é o homem no tempo, segundo o historiador Marc Bloch. Fatos históricos são a “história 
tal qual ela aconteceu”, nas palavras do historiador Leopold von Ranke, isto é, o passado humano que possa ser comprovado por 
meio de fontes historiográficas. As fontes histórias são os vestígios que servem de fundamento para a compreensão do passado 
humano por parte do historiador e elas podem ser primárias ou secundárias. 

O estudante deve citar três das rebeliões nativistas abaixo e descrever ao menos uma delas: 
 Revolta de Beckman. Ocorrida em 1684, na cidade de São Luís do Maranhão. Essa revolta teve como motivo central as 

exigências de melhorias nas relações entre Maranhão e a Coroa Portuguesa, que, segundo os revoltosos, não garantia o 
devido amparo à região. Os líderes da revolta eram irmãos (Tomás e Manuel) Beckman e deram nome ao evento. A rebelião 
durou cerca de um ano e foi debelada por tropas portuguesas em 1685. 

 Guerra dos Mascates: Esse conflito ocorreu em meio à situação em que a Capitania de Pernambuco se encontrava nas 
décadas que se seguiram após a expulsão dos holandeses em 1654. A situação financeira dos senhores de engenho, cujo 
centro político estava na cidade de Olinda, agravava-se, haja vista que os bancos da Holanda que os financiavam no passado 
não mais o faziam. Como tinham controle sobre a autoridade local, a Câmara de Olinda, esses senhores de engenho induziram 
o governo a aumentar os impostos que os comerciantes tributavam. A maior parte desses comerciantes estava em Recife e, 
em protesto, entre os anos de 1710 e 1711, rebelou-se contra Olinda. Esses comerciantes eram chamados de mascates, por 
isso o nome da revolta. 

 Guerra dos Emboabas: Essa guerra ocorreu dois anos antes da Guerra dos Mascates, porém na Capitania de Minas de Gerais. 
Assim como o termo “mascate” era atribuído pejorativamente aos comerciantes recifenses pelos senhores de Engenho de 
Pernambuco, o termo “emboaba” era usado pelos mineiros, em geral bandeirantes paulistas estabelecidos na Capitania de 
Minas Gerais, em referência aos estrangeiros que vinham a essa Capitania à procura de metais preciosos. A Guerra aconteceu, 
portanto, entre paulistas e os “emboabas”, tendo solução apenas no ano de 1709. 

 Revolta de Vila Rica: Essa revolta, conhecida também como Revolta Felipe dos Santos, também ocorreu na Capitania de 
Minas Gerais, porém não entre mineiros ou prospectores de metais, mas entre líderes políticos locais e a autoridade real da 
Coroa Portuguesa. Os motivos da Revolta de Vila Rica (lugar onde o conflito estourou) eram semelhantes às das outras: a 
imposição de alta carga tributária (impostos) aos nativos pela Coroa. O conflito se deu no ano de 1720, e o seu nome 
secundário remete a um dos revoltosos, o tropeiro Felipe dos Santos. 
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O contexto europeu da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 é o da Era Napoleônica, em que a França havia 
estendido um sistema de poder por praticamente toda a Europa continental (o sistema napoleônico) e, em disputa com sua 
principal rival, a Inglaterra, impôs um bloqueio econômico aos países europeus, o chamado Bloqueio Continental. Dentro desse 
contexto, Portugal se encontrava encurralado entre o poder da França napoleônica e sua tradicional aliança político-diplomática 
e econômica com a Inglaterra. A desfecho para essa situação foi a decisão do príncipe regente de transferir a Corte. 

O Tratado de Comércio e Navegação de 1810 entre Inglaterra e Portugal assegurou vantagens alfandegárias para os produtos 
ingleses, que pagariam então 15% de imposto sobre as mercadorias que desembarcassem em portos brasileiros enquanto os 
demais países pagariam 24%. O que propiciou essa vantagem aos ingleses foi seu poder político-diplomático junto a Portugal que 
advinha da escolta da Marinha inglesa na transferência da Corte portuguesa pelo Atlântico bem como a antiga e tradicional 
relação de parceria política e econômica dos dois países, com certa subordinação de Portugal. 

A Revolução Liberal do Porto foi um movimento ocorrido em 1820, na cidade do Porto, em Portugal. Entre várias reivindicações, 
os integrantes exigiam a promulgação de uma Constituição e a volta da Corte portuguesa que se encontrava no Brasil. Além disso, 
várias medidas que significavam a volta do Brasil à condição colonial foram defendidas pelas elites portuguesas, o que gerou uma 
reação contrárias das elites brasileiras a essas medidas, o que culminou com o rompimento político e posterior independência do 
Brasil. 

 
QUÍMICA 

PAULO JR 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) 
N2 = 2 x 14 = 28g/mol 

28g_________ 1mol 
140g_________ n = 5 mol 

b) 
N2 = 5 mol  x 20L /mol = 100L 

a) Ionização. 
b)  

K2S → 2K+ + S2 

1mol _____2mol 
5mol _____ n = 10 mol 

a) 
H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2 H2O 

b) 
H2O = 2 + 16 = 18g/mol 

 2 NaOH → 2 H2O  
2 x 40g ______ 2 x 18g 
40g _______ m = 18g 

a) 
H3PO4 = 98g/mol 
LiOH   = 24g/mol 

H3PO4 __________ 3LiOH 
1mol ___________ 3mol 

98g_____________ 3 x 24=72g 
m  ____________ 144g 

m= 196g 
H3PO4 = 294g – 196g = 98g em excesso 
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b) 
Li3PO4 = ( 3 x 7) + 95 = 116g/mol 

3LiOH → Li3PO4 

3 mol _____ 1mol 
72g  ______ 116g 

144g  ______  m = 232g 

a) 
CO2  = 12 + 32 = 44g/mol 

CO2  = 88g / 44gmol = 2 mol 
P  V = n  R  T 

P x 24,6 = 2 x 0,082 x 300 
P = 2 atm 

b) 
Inicial: Final 
P = 2 atm P = ? 
V = 24,6L V = 12,3ª 
T= 27°C + 273=300K T = 327° + 273 = 600K 

2 x 24,6 / 300 = P x 12,3 / 600 
P = 8 atm 

 
 

CÉSAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) C5H9O2Cl 
b) 16 ligações sigma 

a) H3C  CH = C = CH  C  CH  
b) 4 ligações pi. 

a) 3 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 1 
 


