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HISTÓRIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

A Revolta do Malês aconteceu em Salvador e foi realizada por 
homens e mulheres negros e africanos, na sua maioria 
escravizados. Exigiam o fim da escravidão e como eram, 
também, muçulmanos, defendiam maior liberdade religiosa, 
inicialmente, e a instauração de governo islâmico (essa, 
inclusive, é a singularidade da revolta). 

A revolta referenciada é a Farroupilha (1835-1845), ocorrida no 
Sul do território brasileiro, pois estancieiros gaúchos 
reclamavam da intervenção governamental nos assuntos 
regionais, falta de medidas protecionistas pelo charque e 
desavenças anteriores com a Guerra Cisplatina (1824-1828). 

Segundo Lênin (bolcheviques), o partido deveria estar 
constituído de revolucionários profissionais que se 
encarregariam de conduzir as massas ao regime socialista. 
Também defendia a tese que o aliado da classe operária 
deveria ser os camponeses, pois estes também eram oprimidos 
tanto pelo regime czarista quanto pela burguesia. Finalmente, 
quando os operários tomassem o poder, seria instalada a 
ditadura do proletariado. Já Yuli Martov (menchevique) 
argumentava que o partido deveria se abrir a todo aquele que 
desejasse entrar e militar na causa revolucionária. Para fazer a 
revolução, dizia Martov, a classe operária precisaria se aliar à 
burguesia liberal e, desta maneira, desenvolver plenamente o 
capitalismo na Rússia. Primeiro deveriam fazer uma revolução 
burguesa e, somente depois disso, iniciar a construção de uma 
sociedade socialista sem passar pela ditadura do proletariado. 

O projeto político vitorioso foi o projeto bolchevique e, diante 
desta vitória, outros países, insatisfeitos com o avanço das 
ideias marxistas e com o “exemplo perigoso” que esta vitória 
representava, investiram no exército menchevique. 

A Nova Política Econômica. 

 
QUÍMICA 

PAULO JR 
VALOR: 5,0 PONTOS 

a) I é a mais volátil, pois apresenta a maior pressão de vapor 
em uma mesma temperatura. 

b) III é a mais conccnetrada, pois apresenta a maior 
temperatura de ebulição a uma mesma pressão. 

a) 1L _______ 5 mol 
0,2L ______ n = 1 mol 

b) (200 x 5) + (200 x 7) = 400 x Mf 
Mf = 6 molL1   

a) Curva A, pois a água pura apresenta maior pressão de 
vapor que as suas soluções. 

b) A soulção de KCl apresenta  maior concentração de 
partículas dispersas que a da glicose: 
KCl _____ K+     +     Cl  
0,10M ____ 0,10M ___ 0,10M 
P.D. = 0,20M 
Glicose = 0,15M ( não dissocia ) 

a) C = 5,8g / 0,2L = 29 g/mol 
b) MM = 58g/mol 

Mi = m/ MM x V = 5,8 / 58 x 0,2 = 0,5 mol/L 
Mi x Vi = Mf x Vf 

0,5 x 200 = Mf x 1.000 
Mf = 0,1 mol/L 

a) Ci x Vi = Cf x Vf 
160 x Vi = 40 x 4 
Vi = 1L 

b) Vf = Vi + Vágua   
Vágua  = 4 -1 = 3L 

 
CÉSAR 

VALOR: 3,0 PONTOS 

a) meta-viniltolueno. 
b) Beta-hidroxinaftaleno. 

a)  

  
b)  
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(+) QUÍMICA
ORLANDO 

VALOR: 5,0 PONTOS 

a) Elemento: neônio. 
b) Símbolo: Na. 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  
b) 13Al3+ 

a) A : 8ª 
B: 1A 
C:7A 

b) BC  
c) IÔNICO 

a)           b) 

    
 
c) hibridização é do tipo sp3d  

a) potássio: K 
b) H  Cl 

 

a) 

b) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


