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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. 
 

(+) HISTÓRIA 
ALEXANDRE 

VALOR: 5,0 PONTOS 

O estudante deverá demonstrar que conhece o mito da fundação de Roma expresso na Eneida, de Virgílio, com o episódio do 
abandono dos bebês gêmeos, a sobrevivência destes pelo auxílio da loba, da fundação de Roma e posterior assassinato de Remo 
por Rômulo, além do episódio do rapto das mulheres sabinas. 

As Guerras Púnicas foram as guerras travadas entre o Império Romano, então limitado territorialmente à Península Itálica, e o 
Império Cartaginês entre os anos 264 a.C e 146 a.C. A causa fundamental da guerra foi o choque entre esses dois impérios 
mediterrâneos expansionistas. A causa que desencadeou o primeiro dos três conflitos foi a disputa pelo controle da ilha da Sicília. 
Como consequências diretas e indiretas da vitória romana nessas guerras podemos listar: forte expansão territorial romana, 
ampliação do escravismo, pauperização dos plebeus e consequente aumento do clientelismo e das lutas de classes. 

O primeiro texto refere-se ao período de crise da República Romana, no qual tiveram destaque os irmãos Graco – Tibério e Caio. 
Tibério propunha uma reforma agrária que beneficiasse aqueles cidadãos que não tinham acesso ao uso da terra, então 
monopolizado pela aristocracia fundiária. Desencadeia-se um clima de tensão e conflito social que resultou, entre outros 
aspectos, no assassinato de Tibério Graco pelos setores que se opunham à sua proposta de reforma. A sociedade romana da 
época era altamente hierarquizada: dividida entre patrícios, que possuíam privilégios, e plebeus, que, ao longo de um processo 
de confrontos e lutas, aos poucos conquistaram alguns direitos, entre os quais o de possuir um porta-voz de seus interesses por 
intermédio da figura do tribuno da plebe. Tibério Graco foi um tribuno da plebe. Para além dos patrícios e plebeus havia também 
escravos na sociedade romana da época. O monopólio do uso da terra por parte do patriciado romano foi motivo de grandes 
tensões e conflitos que estão diretamente associados à crise e colapso da República Romana e à implantação do Império. 
Mudando a época, o espaço e o contexto histórico, pode-se afirmar que existem significativas semelhanças entre ambas 
sociedades do ponto de vista da questão agrária. Desde o Período Colonial, sem alterações muito significativas, um dos traços 
importantes da economia brasileira foi a presença das grandes propriedades monocultoras com sua produção voltada para o 
mercado externo, mesmo rompidos os laços de dependência política em relação à Metrópole, mesmo abolida a escravidão e 
tendo mudado o regime político da monarquia para a república. O poder dos grandes proprietários rurais foi suficiente a ponto 
de manter uma estrutura agrária caracterizada pela alta concentração da propriedade. 
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Ao longo da história do Brasil existiram movimentos sociais e políticos que contestavam a estrutura agrária vigente e propunham 
uma reforma agrária. Neste contexto destaca-se, por exemplo, nos anos 1960 a existência das chamadas ligas camponesas e 
propostas reformistas do governo João Goulart (1963-1964) que, de alguma forma, estão associadas à sua deposição e à 
implantação do regime militar. No contexto da crise e colapso do regime militar (1964-1965), vários setores da sociedade se 
manifestaram no sentido de uma maior participação política nos destinos do país. Neste contexto, com o apoio da chamada "ala 
progressista" da Igreja, organiza-se e passa a atuar o movimento dos trabalhadores rurais sem-terra, conhecido por sua sigla, 
MST, que mobiliza os trabalhadores do campo no sentido de pressionar as autoridades para a implantação de uma reforma agrária 
no país que altere o quadro fundiário vigente. O episódio de Eldorado dos Carajás referido no enunciado, ocorrido no Estado do 
Pará, levou ao confronto os integrantes do movimento com policiais, que resultou em mortos e feridos. O episódio tornou-se um 
símbolo da luta pela terra por parte dos integrantes daquele movimento. Portanto, em ambos os contextos históricos pode-se 
afirmar que os conflitos agrários estiveram presentes e que estão, por sua vez, associados a estruturas sociais marcadas pela 
desigualdade social e concentração de recursos nas mãos de uma aristocracia pouco propícia a abrir mão de seus privilégios. 
Resta observar, todavia, que as significativas mudanças ocorridas no plano mundial, especialmente a partir das últimas décadas 
do século XX – nomeadamente o colapso da Guerra Fria e o processo de globalização –, vieram a redimensionar uma série de 
questões associadas ao uso dos recursos naturais, entre os quais a própria questão agrária, o que, entre outros aspectos, pode 
colocar em discussão o alcance e os possíveis significados da reforma agrária no atual contexto. 

Os principais conflitos políticos do período são: 
  disputa entre Otávio e Marco Antônio e Lépido pelo poder. 
  disputa entre o Senado e os triunviros. 
  disputa pelo controle do Egito. 
  Ascensão de Otávio ao poder, como imperador romano. 
 

Poderiam ser citadas como medidas sociais adotadas por Augusto a utilização da política de pão e circo e a reforma censitária, 
que permitia a ampliação de direitos políticos para os homens novos. Como medidas políticas, a centralização de poder, o controle 
dos exércitos e a pax romana. 

 
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 
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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)  

  
 
 


