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HISTÓRIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Evento que ocorreu entre 1884 e 1885 com a participação de Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, 
Alemanha, Império Otomano (atual Turquia), Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, Rússia e Império Austro- Húngaro (atuais Áustria 
e Hungria). A intenção do encontro foi definir quais territórios africanos esses países repartiriam entre si. Os povos africanos não 
foram convidados - após as decisões, muitos deles resistiram e lutaram como puderam. Embora os europeus já estivessem 
presentes no continente desde o século 15, pela primeira vez a dominação foi efetiva, com ocupação dos territórios do interior. A 
divisão não foi considerada satisfatória por todos os países envolvidos, incluindo a Alemanha (idealizadora do evento), que 
reclamavam do acúmulo de áreas sob as influências da Inglaterra e da França. Por isso, ao invés de apaziguar as relações, a 
Conferência acabou por aumentar as disputas territoriais entre os países imperialistas. 

Com a ampliação da produção industrial e o desenvolvimento de maiores mercados e produção, os empresários europeus 
buscaram atender suas demandas por matéria-prima, mercado consumidor e mão-de-obra. Graças às independências no 
continente americano, os países europeus investiram, junto às indústrias, na consolidação da exploração do continente africano. 
Porém, assim como podemos observar na imagem, tais ações não eram justificadas pelo lucro, mas pela pretensa ação civilizatória 
que as empresas europeias realizariam no “selvagem” continente africano; assim é perceptível pelo fio que Cecil Rhodes segura, 
simbolizando a energia elétrica e as linhas férreas que seriam desenvolvidas no continente. 

O período de otimismo, anterior à Primeira Guerra Mundial, ficou conhecido como Bela Época, marcado também por uma corrida 
armamentista, mesmo que os países da Europa estivessem preocupados em manter relações diplomáticas e, com isso, também 
manter investimentos na exploração imperialista e em suas melhorias econômicas. 

Graças à maior participação das mulheres na economia, estas exigiam com ainda mais intensidade o direito ao voto, já que 
economicamente estabeleciam-se independentes. Tal direito começou a ser legalizado durante o ano de 1918 em alguns países, 
como na Inglaterra. 

A origem da humilhação sentida está nos castigos impostos à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Com este documento, os 
países vencedores da Guerra puniam sobremaneira a Alemanha impondo-lhe controle na produção de armas e no alistamento 
militar, diminuição de seu território no continente europeu e a perda de suas colônias imperialistas, e multa. Tal castigo originou 
o revanchismo alemão, alimentando a ambição de muitos por vingança. 

 
(+) HISTÓRIA 

ALEXANDRE 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Espera-se que o candidato aponte os seguintes significados da Revolução Neolítica: 
 Sedentarização. 
 Agricultura. 
 Cidades. 
 

b) Espera que o candidato possa apontar os seguintes problemas conceituais: 
 Está permeado de eurocentrismo. 
 Utiliza um critério restrito de classificação cultural – a escrita. 
 Classifica as sociedades ágrafas como sendo a-históricas. 

O “Código de Hamurábi” foi um conjunto de leis tradicionais supostamente reunidas pelo rei babilônico de mesmo nome. Ao 
contrário da lei romana, base do Direito moderno, partia da suposição da culpa do acusado, que deveria provar sua inocência. 
Sua estrutura baseava-se na Lei de Talião: olho por olho, dente por dente. A punição deveria ser equivalente ao crime cometido. 
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a) A escrita era um elemento importante de poder e controle nas mãos de uma elite dirigente. Essa elite compunha o quadro 
da organização das chamadas "sociedades de regadio" em que o Estado passa a definir a organização do trabalho. 

b) Na região conhecida como "crescente fértil" estruturou-se um Estado teocrático que, a partir do controle das terras e das 
águas com canais de irrigação e drenagem (fala-se de uma origem hidráulica do Estado), mostrou-se eficiente na coordenação 
da agricultura e de grandes construções, como as pirâmides no Egito. 

O povo iraniano descende dos antigos persas, que estabeleceram no planalto iraniano, no período compreendido entre os séculos 
VI a.C e IV a.C, um poderoso império. No final do século V a.C, o Império Persa dominou as colônias gregas na Ásia Menor e tentou 
conquistar a Grécia Continental, dando origem a um longo conflito que ficou conhecido como Guerras Médicas ou Guerras Persas. 
Uma das batalhas mais famosas deste conflito foi a “Batalha das Termópilas” (retratada no filme 300 de Esparta), na qual trezentos 
guerreiros espartanos enfrentaram o gigantesco exército do rei persa Xerxes. 
 

O conflito entre gregos e persas tinha como móvel fundamental a disputa pela supremacia marítimo-comercial do Mundo Antigo, 
que tinha como uma de suas rotas primordiais o mar Egeu.  

O principal legado deixado pela civilização fenícia foi a escrita alfabética, forma mais prática e acessível de escrita desenvolvida 
para suprir as necessidades dos mercadores fenícios, homens práticos e atarefados, que não podiam dedicar suas vidas 
integralmente ao estudo de um sistema complexo de símbolos ideogramáticos como era o caso dos funcionários estatais 
chamados escribas. 

 
QUÍMICA 

PAULO JR 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) P  V = nRT 
0,5  V = 5  0,082  400  
V = 328 L 

b) d = 4/65 = 0,06 g/L 

a) NH3 = 17 g/mol e HCl = 36 g/mol.  
Como o gás NH3 é mais leve, apresenta maior velocidade de difusão, se difundindo da extremidade B. 

 
b) NH4Cl(s)  NH4

+ + Cl 
2mol _____ 2mol__ 2mol 
Íons = 4 mols 

a) H2 = 2g/mol x 2 mols = 4g 
Ne = 20g/mol  
Massa da mistura= 4 + 20 = 24g 

b) 3 mol _______ 30L 
1 mol_______ V = 10L 

a) Transformação isotérmica = temperatura constante. 
b) PV = (m/M) x RT  M = (195 x 0,082 x 300)/150  

M = (15,99  300)/150    M = 31,98 gmol–1  
Como a massa molar do gás presente no recipiente é igual a 31,98, o mesmo deve tratar-se do gás oxigênio. 

a) Eletrolítica, pois o sal dissocia liberndo íons. 
100g de água _____________ 30g de sal 
200g de água _____________ m = 60g 

b) A solução é insaturada, pois foram adicionados 50g , sendo que o máximo que solubiliza é  60g. 
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CÉSAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a)

 

b) 

 

c)

 

d)

 

a) 

 
b) 
 

 


