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Objetivas 
HISTÓRIA 

Questão 1  GABARITO: C 
Muitas mulheres já trabalhavam em seus países, tornando-se com a 
Primeira Guerra Mundial a principal mão-de-obra disponível. Por isso, 
ao final da Guerra, conseguiram fortalecer e organizar melhor suas 
reivindicações sociais e políticas.  
 

Questão 2  GABARITO: E 
A paz punitiva imposta à Alemanha na assinatura do Tratado de 
Versalhes foi a grande responsável pela ascensão do Partido Nazista e 
de Hitler, o que, por sua vez, levou ao início da Segunda Guerra 
Mundial. A população que se sentia humilhada, encontrou no nazismo 
a resposta necessária contra os inimigos externos (e internos). 
 

Questão 3  GABARITO: D 
Luta de classes é um conceito que diz respeito à expressão dos 
conflitos entre as diferentes classes sociais, portadoras de interesses 
completamente antagônicos e inconciliáveis entre si. Tais lutas são 
travadas não só no campo econômico, como também político e 
ideológico. O conceito ganhou corpo nos escritos de Karl Marx e 
Friedrich Engels, mas continuou sendo desenvolvido pelo pensamento 
marxista, sendo uma ideia chave para compreender a história e a 
dinâmica das sociedades modernas. Para Marx e Engels, tal 
compreensão é essencial, pois no interior de tais conflitos estão as 
sementes de uma nova sociedade que superará o modo de produção 
estabelecido. Os conflitos sociais são vistos como o motor da história 
de uma sociedade que está em constante mudança. Olhar para eles é 
ver valores, propostas e modelos sociais que estão sendo rebatidos 
pelos grupos oprimidos e que, eventualmente, podem ser superados. 
 

Questão 4  GABARITO: C 
Ao questionar quais os nomes dos trabalhadores que acompanharam 
e realizaram as ações identificadas como feitos de governadores e 
generais, Bertolt Brecht reivindica protagonismo aos que, geralmente, 
são esquecidos e/ou abstraídos da História oficial: os trabalhadores. 
De uma mesma maneira, os bolcheviques russos também acreditavam 
que apenas o protagonismo dos trabalhadores poderia realizar as 
ações revolucionárias necessárias para mudar a realidade da 
população. 
 

Questão 5  GABARITO: E 
O “bolchevismo” citado no texto faz referência aos Bolcheviques, 
grupo político radical socialista russo que comandou a Revolução 
Russa, levando Lênin ao poder. 
 

Questão 6  GABARITO: D 
O lema todo era "Paz, Terra e Pão: todo poder aos sovietes" e foi 
atribuído a Lênin (1870 - 1924) - cujo verdadeiro nome era Vladimir 
Ílitch Uliánov - por ocasião da segunda fase da Revolução Russa, 
também chamada de Revolução de Outubro ou Revolução Vermelha. 
Essa revolução foi implementada pelo Partido Bolchevique, que era 
maioria na Rússia, formados por camponeses e operários. A base dos 
bolcheviques era a ação dos sovietes que pregavam Paz, Terra e Pão. 
A paz que eles tanto queriam era a saída da Rússia da Primeira Guerra 
Mundial; o pão era a assistência básica aos miseráveis, como acabar 
com a fome; e a terra era terra para quem nela trabalha (reforma 
agrária). 
 

Questão 7  GABARITO: A 
A questão remete à Revolução Russa de 1917, em especial, a 
denominada “Teses de Abril” elaborada por Lênin logo após seu 
retorno para a Rússia durante o governo Menchevique. A Revolução 
Menchevique, de fevereiro de 1917, manteve o país na Primeira 
Guerra Mundial gerando uma grave crise interna. As “Teses de Abril”, 
de Lênin, defendia a saída da Rússia da guerra, bem como fazer uma 
reforma agrária para aliviar o caos econômico e social. 

Questão 8  GABARITO: C 
O objetivo principal era fortalecer os camponeses e os sovietes em 
detrimento aos latifundiários e grandes empresários. A redistribuição 
de terra seria a principal ação para alcançar tal objetivo; os 
camponeses deveriam, voluntariamente, se unir à causa 
revolucionária. 
 

Questão 9  GABARITO: A 
A questão faz referência às disputas entre as tendências unitarista 
(centralizadores) e federalista (descentralizadores) presentes do 
Brasil do Período Regencial (1831-1840). 
 

Questão 10  GABARITO: A 
O período final do Primeiro Reinado (1822 – 1831) foi de fato marcado 
por forte pressão popular, manifestada por movimentos de protesto 
nas ruas da corte – no final do Primeiro Reinado – e por revoltas em 
diversas províncias – durante a Regência. 
 

Questão 11  GABARITO: E 
Entre as marcas do autoritarismo de Dom Pedro I podemos destacar 
a restrição à liberdade de imprensa, o fechamento da Assembleia 
Nacional Constituinte e a imposição da primeira Constituição, a de 
1824. 
 

Questão 12  GABARITO: C 
O período em tela na questão é o Primeiro Reinado (1822-1831), que 
de fato foi marcado por conflitos entre o imperador e setores da 
sociedade inconformados com a postura absolutista do monarca, que 
culminaram com sua abdicação em favor de seu filho. 
 

Questão 13  GABARITO: B 
O período analisado na questão, o Primeiro Reinado (1822 – 1831) foi 
marcado pela excessiva centralização política e o autoritarismo do 
poder central, que levaram muitos grupos dominantes nas províncias 
a almejar mais autonomia; além disso, grupos populares 
reivindicavam direito de participação política. 
 

Questão 14  GABARITO: A 
A questão faz referência ao processo de transição entre o Primeiro 
Reinado (1822-1831) e o Período Regencial (1831-1840) marcado pela 
transferência de poder às elites regionais e aos regentes, ordem 
política que se mostrou frágil e abriu caminho para levantes 
oposicionistas e populares. 

QUÍMICA 
Questão 15  GABARITO: A 
A palavra fissão significa uma cisão, quebra, fragmentação ou divisão. 
Assim, a fissão nuclear corresponde à partição de um núcleo atômico 
pesado e instável, originando dois núcleos atômicos médios. 
Além dos novos núcleos atômicos que são produzidos, a fissão 
também libera nêutrons e uma quantidade enorme de energia. 
 

Questão 16  GABARITO: C 
O esquema acima demonstra a fissão nuclear que é utilizada nas 
usinas nucleares para gerar energia elétrica. 
 

Questão 17  GABARITO: C 
O geraniol possui cadeia aberta por não formar ciclo, possui cadeia 
ramificada por ter carbono terciário, cadeia insaturada por ter uma 
dupla ligação entre carbonos  e possui cadeia homogênea por não 
possuir heteroátomo entre carbonos. 
 

Questão 18  GABARITO: A 
 O aspartame possui cadeia aromática pois possui o anel benzênico. 
 

Questão 19  GABARITO: B 
Nos dois compostos as cadeias principais não são retas. 
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Questão 20  GABARITO: C 
A cadeia principal tem 6 carbonos. 
 

Questão 21  GABARITO: D 
Alcino verdadeiro apresenta Hidrogênio no carbono da tripla. 
 

Questão 22  GABARITO: D 
As 4 ramificações metil estão nos carbonos 2 e 3. 
 

Questão 23  GABARITO: B 
Uma mistura formada com sal e água é denominada de solução, um 
tipo de dispersão, sendo o sal o soluto e a água o solvente. 
 

Questão 24  GABARITO: A 
Segundo Avogadro, o volume de um gás é diretamente proporcional 
ao seu número de moléculas, mantendo a temperatura e a pressão 
constantes.  
 

Questão 25  GABARITO: C 
A pressão é definida pela Equação de Claperon : P.V=n.R.T . Sendo que 
a temperatura deve ser convertida para a escla Kelvin (TK = TC + 273). 
 

Questão 26  GABARITO: D 
O gás hidrogênio é o menos denso ou mais leve nessa mistura. Sua 
quantidade em mol é de 12 mol, enquanto o nitrogênio é de 3 mol. 
 

Questão 27  GABARITO: A 
Ocorreu uma transformação isotérmica (T = 293K), portanto o 
aumento da pressão foi diretamente proporcional ao aumento do 
volume. 
 

Questão 28  GABARITO: B 
A velocidade de efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz 
quadrada da massa mola do gás, portanto quanto menor a massa 
molar do gás, maior é a sua velocidade. 
 

Questão 29  GABARITO: A 
A difusão dos gases é a sua passagem espontânea para outro meio 
gasoso. Nesse caso, a fragância do aromatizante se difunde pelo 
ambiente.        
 

Questão 30  GABARITO: B 
A representação demonstrou que o gás restante no frasco se espalha 
de forma homogênea ocupando todo o seu interior.  

 
Discursivas 

HISTÓRIA 
RODRIGO 

VALOR: 5,0 PONTOS 
Questão 1
A Alemanha foi identificada como a principal culpada pela Guerra, 
sendo punida pelo Tratado de Versalhes. 

Questão 2
 Controle do exército alemão: o limite de 100 mil soldados; 
 Restrição à fabricação de armas; 
 Imposição da República enquanto modelo administrativo, 

substituindo o Império; 
 Territórios retirados: tanto na Europa quanto na África e na Ásia; 
 Multas.  
 
 
 
 
 

Questão 3
O governo russo decidiu agir pela violência e não pela diplomacia para 
com os revoltosos. Por isso, frente à aglomeração de manifestantes às 
portas do palácio de Inverno, o governo enviou soldados para 
dispersarem os protestos com a utilização de violência. Esse episódio 
ficou conhecido como Domingo Sangrento. 

Questão 4
Ensaio Geral. 

Questão 5
A grave crise econômica-social foi ainda mais agravada quando a 
Rússia decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial. Relocando 
investimentos para a Guerra, a assistência à população diminuiu 
consideravelmente, o que piorou consideravelmente a desigualdade 
social. Tendo seus filhos e maridos recrutados para a Guerra, as 
mulheres trabalhadoras precisaram carregar a economia nacional em 
suas costas, desenvolvendo o trabalho próprio e dos homens 
afastados. Dessa maneira, as mulheres perceberam que a grave crise 
possuía um caráter político, pois a ineficaz administração do czar 
levava a população à miséria e à morte. Por isso, a revolta foi 
organizada pelas mulheres.  
 

ALEXANDRE 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 6
Um dos setores e uma das respectivas razões: 

 traficantes de escravos / discordância em relação ao acordo 
assinado com a Inglaterra pelo fim do tráfico de escravos; 

• comerciantes nativos / insatisfação com as vantagens e 
privilégios dispensados pelo imperador aos comerciantes 
portugueses e ingleses; 

• grandes proprietários de escravos e terras / insatisfação com 
os altos impostos, com a centralização política imposta por 
Pedro I e com o acordo relativo ao final do tráfico; 

• grupos médios urbanos liberais / defesa do federalismo, 
reivindicação de reformas à Constituição de 1824, crítica ao 
endividamento do Estado, aos rumos da Guerra da Cisplatina 
e ao envolvimento do Imperador na sucessão portuguesa. 

Um dos motivos: 
• crise da economia açucareira; 
• gastos com a estruturação do Estado Imperial; 
• dívidas geradas pelas Guerras de Independência e da 

Cisplatina; 
• acordos comerciais desfavoráveis assinados, principalmente, 

com Portugal e Inglaterra. 

Questão 7
Manutenção do trabalho escravo, permanência da grande 
propriedade e a centralização monárquica. 
O liberalismo político, como expressão política do Iluminismo, 
influenciou as elites brasileiras que promoveram a emancipação 
política. No entanto, essas elites se valeram apenas de parte da 
tradição liberal, aquela parte que não colocava em cheque o modelo 
político, econômico e social presente no Brasil. Valiam de alguns 
conceitos e referências liberais para ressaltar o valor da 
independência diante da antiga metrópole, mas que preservavam a 
instituição do trabalho escravo, a permanência da grande 
propriedade (latifúndios) e a centralização monárquica: esses três 
elementos destacados presentes na Constituição de 1834 e que 
respondem ao comando da questão. A escravidão e o caráter 
autoritário da Constituição de 1824 estão em flagrante oposição aos 
princípios do Liberalismo Político no âmbito filosófico. 
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Questão 8
a) Seu caráter antiabsolutista/liberal: preocupação de limitar ou 

reduzir os poderes do Imperador; valorizar ou ampliar os poderes 
legislativos; o projeto estabelecia que o Imperador não poderia 
dissolver o parlamento; submissão das forças armadas às ordens 
o Legislativo e não de D. Pedro I; sentimento antilusitano, pois o 
projeto proibia os estrangeiros de ocupar cargos públicos de 
representação nacional.  

b) Criação do Poder Moderador, exclusivo do Imperador e definido 
pela Constituição como a “chave-mestra de toda organização 
política”. Com relação a capacidade eleitoral, condicionou o 
direito eleitoral a certos níveis de renda, mas não havia a 
exigência da renda mínima no valor de 150 alqueires de farinha 
de mandioca. A renda passava a ser em dinheiro, bens de 
comércio ou bens de raiz. 

QUÍMICA 
PAULO JR 

VALOR: 5,0 PONTOS 
Questão 9
a) Transformação isotérmica 
b) P1 . V1  = P2 . V2  

= 25 atm 

Questão 10
a) V1 / T1  = V2 / T2  
b) P1 = P2  

1 . 4  = P3 . 2 
P3 = 2 atm 

Questão 11
a) Transformação isobárica 
b) T1= 27° + 273 = 300K 

T2= 327° + 273 = 600K 
P1 / T1  = P2 / T2 

2 / 300 = P2 / 600 
P2 = 4 atm 

Questão 12
a) V C3H8(g)  = 30% = 30/100 . 5 = 1,5L 
b) 100% ______ 10 atm 

70% _______ P = 7 atm 

Questão 13
a) Cálculo da densidade: d= massa molar/ volume molar dH2 = 2/25 

= 0,08g/L.  
A densidade do H2 é menor que a do ar, portanto o balão A flutua. 

b) 25L ________ 1mol 
50L ________ n 
n = 2mol 

 
ORLANDO 

VALOR: 3,0 PONTOS 
Questão 14
a) C6H8O6 
b) Não-aromática 
c) 2 
d) 2 

Questão 15 
a) C10H8 
b) C5H10O2 
c) C4H11N 
 
 
 
 
 

Questão 16 
a)  

 
b)  

 
c) 

 
                 2-metilbutano 

Questão Extra 
 

H2C = CH - CH2 - CH2 - CH3 

 

H3C – CH = CH - CH2 - CH3 

 

 
 

 

CÉSAR 
VALOR: 3,0 PONTOS 

Questão 17
a) 3-etil-2,2,4,5-trimetilexano 
b) 4-etil-2,3,5-trimetilex-2eno 

Questão 18
a) 

H3C C C

CH3

CH3

CH3

b) 

HC C
H
C CH3

CH3

Questão 19
a)

H2C C
H
C

CH3

C

CH2

H
C CH2

CH3

CH3

CH3

b)  3-etil-2,4,4-trimetilexo-1,5-dieno 

Questão Extra 
4-etil-5-metilex-2-ino 


