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HISTÓRIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

Percebemos pelo documento que D. Pedro se coloca enquanto defensor do processo de independência do Brasil, ao mesmo 
tempo que se apresenta como súdito de seu pai, rei de Portugal; ou seja, se coloca fiel a “dois senhores”: a nova nação brasileira 
e o antigo reino de Portugal. Tal fidelidade dupla acirrou a relação com o Partido Brasileiro, pois este esperava a formação de um 
país que se desconectasse administrativamente de sua antiga metrópole, e não um governo subserviente.

Na primeira proposta constitucional, o voto seria determinado pelo latifúndio a partir de uma equivalência do preço de uma 
quantia específica de mandioca. A maior parte dos latifundiários eram brasileiros (nascidos no território). Já na Constituição 
outorgada, foi estabelecido o voto censitário, a partir da comprovação de renda, o que permitia que também os portugueses 
(comerciantes, em sua maioria) pudessem participar da política. 

A crítica realizada consiste na afirmação de que a Constituição não trataria todos de maneira igual; pobres continuariam 
marginalizados e D. Pedro I estaria, inclusive, acima da própria Constituição graças ao poder Moderador.  

A Confederação do Equador deve ser entendida como um processo de continuidade da Insurreição Pernambucana de 1817, que 
tem como agravante a Constituição de 1824 que, ao ser outorgada, atribuía a D. Pedro I um poder moderador capaz de controlar 
os demais poderes políticos. Em outras palavras, atribuía ao líder da nova nação independente poder semelhante ao que 
analisamos nos regimes absolutistas europeus. Por isso, a denúncia da frase destacada propõe a falta de ação coerente ao discurso 
já que a independência havia sido proclamada, porém a autonomia brasileira (especificamente das províncias) ainda não era real; 
não havia unidade nacional estabelecida, mas uma imposição por parte do governo central. 

O período histórico acima apresentado é o Período Regencial (1831-1840) que se iniciou após a Noite das Garrafadas, em 1831, 
e a abdicação de D. Pedro. 

 
(+) HISTÓRIA 

ALEXANDRE 
VALOR: 5,0 PONTOS 

O Rio Nilo, cujas enchentes anuais inundavam as áreas próximas a seu leito, proporcionava às terras cultiváveis a fertilidade 
necessária para a realização de grandes colheitas. A abundância de alimentos favoreceu o crescimento demográfico do país, 
lançando as bases da civilização egípcia. Outro motivo para essa evolução foi o fato de o Egito estar protegido de invasões pelos 
desertos existentes a leste e a oeste do Vale do Nilo. Quanto à afirmação de que no Egito “a vida era boa”, o texto a justifica 
citando a estabilidade do clima, a ausência de catástrofes naturais, a disponibilidade de alimentos e a pequena ocorrência de 
convulsões internas e ataques externos. 

 Obs.: A avaliação de que no Egito a vida era boa certamente se deve ao ponto de vista de alguém pertencente aos 
estamentos médios e superiores, pois seria temerário atribuí-la a um felá (camponês) ou a um trabalhador das 
construções monumentais projetadas pelos faraós, como as pirâmides. 

O candidato deve descrever uma característica da noção de poder ligada aos faraós no Egito Antigo presente na foto. Entre outros 
elementos, poderia citar que o faraó concentrava muito poder, resultando variadas atribuições: era o chefe do exército e liderava 
as tropas em guerras; a preservação e a ampliação das fronteiras do império egípcio; o comando do governo; sendo considerado 
de origem divina, o faraó era o senhor das terras, dos bens e dos homens. Somente um soberano com um poder ilimitado como 
o do faraó poderia coordenar os trabalhos de construção das edificações mostradas na imagem. O candidato pode indicar ainda 
a concepção religiosa egípcia que era um fator importante para motivar os faraós a construírem as pirâmides, uma vez que elas 
continham câmaras mortuárias, preservando o seu legado por toda a eternidade. 

a) Espera-se que o candidato possa identificar os seguintes povos do crescente fértil: no continente asiático: assírios, 
babilônicos, caldeus, sumérios, fenícios, hebreus etc.; no continente africano: egípcios. 

b) Espera-se que o candidato possa identificar a expressão “Impérios Teocráticos de Regadios” como uma referência ao 
conjunto de civilizações que tiveram como características comuns o aproveitamento econômico dos rios e desenvolvimento 
de um modelo político que identificava o chefe político à divindade. 
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a) Duas características do governo no Egito Antigo  
O faraó era considerado um deus vivo, responsável pela proteção e prosperidade de seu povo (poder teocrático). A realeza 
divina foi a instituição básica da civilização egípcia. Para os povos do Egito Antigo, o rei era um deus, graças ao qual se vivia; 
era o pai e a mãe dos homens; um governante com autoridade sobrenatural para recrutar o trabalho em massa necessário à 
manutenção do sistema de irrigação. Devido à crença na condição divina do faraó, acreditava-se que ele tinha o poder de 
controlar as forças da natureza em proveito dos egípcios – por exemplo, provocando as cheias periódicas do Nilo, o que 
assegurava boas colheitas.  
 

O recrutamento da mão de obra para as necessidades sociais. O poder do faraó estendia-se a todos os setores da sociedade. 
Os camponeses eram recrutados para servir como mineiros ou trabalhadores nas construções (“servidão coletiva”). O 
comércio exterior era monopólio do Estado e conduzido de acordo com as necessidades do reino.  
 

O auxílio dos funcionários no governo do Estado (escribas e vizir). Como senhor supremo, o faraó comandava um exército 
de funcionários que recolhiam impostos, fiscalizavam as obras de irrigação, administravam projetos de construção, 
controlavam a terra, mantinham registros e supervisionavam os armazéns governamentais, onde era guardado o cereal para 
o caso de uma má colheita.  
 

A palavra do faraó com poder de lei. Como a palavra do faraó era considerada uma manifestação divina, o Egito não possuía 
leis escritas. Todos os egípcios estavam sujeitos ao faraó e não havia nenhuma concepção de liberdade política. Eles 
acreditavam que a instituição da realeza datava da criação do Universo, era necessária e benéfica aos seres humanos, e que 
havia uma ordem divina do cosmos que propiciava a justiça e a segurança.  

 
b) Significado das pirâmides / poder  

A crença na vida após a morte levou à construção de grandes túmulos, sendo os mais importantes aqueles destinados aos 
faraós, cujo poder estava acima de todos. Os mais imponentes túmulos eram as pirâmides, que serviam de sepultura para os 
faraós e membros de sua família. Os faraós eram mumificados e embalsamados. Os egípcios acreditavam que todos se 
utilizariam do corpo e dos bens materiais numa outra vida. Aos faraós cabia a melhor mumificação, os mais decorados 
sarcófagos e os mais ricos rituais funerários. Tudo isso para reforçar e imortalizar seu poder. 

A religião cristã traz do Zoroastrismo persa, entre outros aspectos, o dualismo, a visão da luta espiritual entre bem e mal, da luta 
entre o Deus do dia, da luz, Aura-Mazda, e o Deus das Trevas, Arimã. No cristianismo, essa luta é representada no conflito entre 
os anjos liderados pelo arcanjo Gabriel e os demônios (anjos decaídos) liderados por Satanás. Cabe ao homem, tanto no 
Zoroastrismo como no cristianismo, escolher qual caminho ele seguirá (o livre-arbítrio). Do judaísmo, o cristianismo traz inúmeros 
elementos mitológicos e doutrinários representados nas escrituras sagradas judaicas (a Torah judaica, que no cristianismo é o 
chamado Velho Testamento): podem ser citados vários aspectos dessa influência como o monoteísmo ético, algumas festas 
religiosas (resignificadas), entre outros aspectos. 

 
QUÍMICA 

PAULO JR 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) NaOH = 40 g/mol 
C = M x mol = 0,1 x 40 = 4 g/L 

 
b) m _____ V 

0,3 g ____ 20 mL 
x _____ 100 mL 
x = 1,5  
C m/V % = 1,5 

a) d H2O = 18 mL _____ 18 g 
 90 mL _____ 90 g 
 MM H2O = 18 g/mol 

 n H2O = 90 g/18g  mol1 = 5 mols 
 
b) m = d x V = 0,8 x 200 = 160 g 
 5 mols ______ 160 g 
 1 mol _______ MM 
 MM = 32 g  mol1   
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a) ppm = 100 mg/0,05L = 2.000 
ou 
solução _________________ soluto 
50  103 mg ______________ 100 mg 
106 mg __________________ x = 2.000 
ppm = 2.000 

 
b) IDA = ácido ________ peso 

5mg _____________ 1 Kg 
x ________________ 60 Kg 
x = 300 mg 
Ácido ____________ refrigerante 
100 mg ___________ 50 mL 
300 mg ___________ V = 150 mL  

a) O gás mais leve: MM H2S = 34 g  mol1 e MM NH3 = 17 g  mol1 é o gás NH3. 
 
b) n H2S = 64 g/34 g  mol1 = 2 mols 

n NH3 = 64 g/17 g  mol1 = 4 mols 
n mistura = 6 mols ______ 6 atm 
                     2 mols ______ p H2S = 2 atm 

a) O sangue é um coloide. 
 
b) CO2 = 44 g/mol 

C = 22 g/L 
C = M x mol  
M = C/mol = 22/44 = 0,5 mol/L 
H2CO3 ________ 2H+ 

1M __________ 2M 
0,5M _________ 1M 

 
 

CÉSAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

a) 4 – etil – 3 – isopropil – 5 – metilex – 1 – eno 
b) 3 – etil – 2,2,4 - trimetilpentano 

a)        b)  

4 – etil – 5 – metilex – 2 – ino


