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GABARITO – 06/04/2013

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra A.
A alternativa realmente define o que fundamenta a norma-padrão. No texto, 
o segundo parágrafo, com outras palavras, ratifica isso.

02. Letra C.
O objeto do texto é a língua. A função em que a “língua trata da língua” é a 
função metalinguística. 

03. Letra A.
Realmente, trata-se de um processo deliberado de desconstrução, talvez 
até para mostrar que alguns ditados populares não tiveram sua origem 
no próprio povo, mas foram elaborados “para ele”. De qualquer forma, 
como tal desconstrução contraria o senso comum, pode mesmo causar 
estranhamento.

04. Letra B.
Realmente, as letras “s”, de “cansa”, e “ç”, de “alcança”, representam o 
mesmo fonema (/s/). O erro em “A” está no fato de que “conselho” tem 6 
fonemas, e não 7; o erro em “C” está no fato de que, em “semeio”, não 
encontramos um tritongo, mas um ditongo seguido de uma vogal (se-mei-o); 
o erro em “D” ocorre porque em “quem” só temos um dígrafo, consonantal; 
já em “E”, não se pode dizer que o número de fonemas é o mesmo: “brinque” 
tem 5 fonemas e “devagar” tem 7.

05. Letra A.
Os problemas verificados têm a ver com aspectos de som (fonéticos) , alguns 
deles repercutindo em grafias incorretas, como em  “pal” (pau), “coracão”  
(coração), “dimãe” (de mãe) e “meche” (mexe). Pode-se perceber alguma 
implicação de ordem sintática, em função da deficiente organização das 
palavras, mas o enunciado pretende que se identifique o que é preponderante. 

INGLÊS

06. Letra A.
A alternativa é comprovada no seguinte trecho:
“In the past, many industries were heavy polluters. There were no 
environmental controls”.
“Today the environment is cleaner than it was 30 years ago”.

07. Letra B.
A afirmativa está clara nos dois últimos parágrafos. No último parágrafo, 
encontramos as assertivas “But there is more progress to be made. Constant 
improvement is the only way”. A única opção correta é a letra B. As demais 
não estão incluídas no texto.

08. Letra E.
O adjetivo “clean” apresenta o sufixo “er”, que expressa comparação.

09. Letra D.
O pronome interrogativo adequado ao contexto é “What” → What sort of ...?

10. Letra B.
Concerned = worried → preocupado.

ESPANHOL

11. Letra A.
O texto é um anúncio de um automóvel, pois a palavra “coche”, que aparece 
várias vezes no texto, traduz-se por “carro” em português.

12. Letra B.
O carro anunciado oferece como vantagem: comodidade (2o parágrafo); 
força e espaço (3o parágrafo) e luxo (último parágrafo), pois a expressão “un 
coche a lo grande” quer dizer “um carro de luxo”. Assim, a única alternativa 
que não corresponde à vantagem do carro anunciado é a letra B.

13. Letra E.
A expressão “justo a su medida”, na última linha do texto, é compreendida 
como no português a forma “exatamente do seu jeito” ou “encontrará 
preenchidas suas exigências”. 

14. Letra C.
A palavra “castellano” (sinônima de “espanhol”) se escreve conforme a 
opção C. As demais alternativas são inadequadas.

15. Letra B.
A ordem alfabética do espanhol é muito semelhante à do português. Portanto, 
a alternativa B contém as palavras em ordem alfabética. As outras opções 
são impertinentes.

HISTÓRIA

16. Letra A. 
O discurso de Aristóteles procura uma base racional para justificar a 
escravidão e a apresenta como a antítese do “ser cidadão”. Na época, a 
cidadania estava estendida ao homem pobre, desde que nascido na cidade; 
portanto iguala estrangeiro ao “não cidadão”, que pode ser escravizado. A 
maioria dos escravos na Grécia era comprada em mercados exteriores e não 
eram prisioneiros de guerras que os gregos moveram e foram utilizados em 
trabalhos diversos. Em nenhum momento da História, os escravos aceitaram 
passivamente tal condição.  

17. Letra E. 
A alternativa A está errada, porque a ligação entre o servo e o senhor feudal 
era de cunho econômico, e não religioso. A expressão “patronagem” da 
alternativa B refere-se ao clientelismo romano, sendo que nas relações 
servis era de trabalho e tributação, diferentemente dos clientes plebeus 
em Roma. O exército do feudo era formado por cavaleiros profissionais e 
não servos, como afirma a alternativa C. Os senhores eram os donos das 
terras, único meio de subsistência, razão por que os servos dependiam 
deles, e não o contrário, estando a letra D errada. Somente a alternativa 
E responde corretamente ao questionamento levantado, já que, apesar de 
toda a exploração, o servo não era um escravo e detinha alguns direitos.  

18. Letra A. 
O texto faz referência aos primeiros momentos do Estado Nacional e de 
suas políticas de centralização, racionalização administrativa e burocrática. 
O Estado espanhol, bem como outros governos no período em questão, 
passou por tais transformações necessárias para a implementação do projeto 
de Estado Nacional Centralizado.
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19. Letra B.
O texto descreve o processo de concentração fundiária em Roma, destacando 
primeiro a utilização de subterfúgios por par te da elite patrícia que, 
posteriormente, ampliou suas propriedades abertamente, utilizando a mão 
de obra escrava. O sistema escravista foi predominante em Roma a partir 
das conquistas, e um de seus efeitos foi promover a marginalização da plebe.  

20. Letra E.
O enunciado refere-se ao Egito, Estado teocrático organizado por volta de 
3200 a.C., a partir das comunidades camponesas estabelecidas ao longo 
do rio Nilo. O Egito desenvolveu uma economia agrária, extremamente 
dependente do regime de cheias e vazantes do rio, daí ser considerado uma 
“sociedade hidráulica”.  

GEOGRAFIA

21. Letra C.
A alteração dos fusos trouxe aspectos positivos e negativos para o Acre, pois 
quando as pessoas acordam para trabalhar ainda está muito escuro, já que o sol 
acaba demorando mais para nascer. Por outro lado, trouxe aspectos positivos 
derivados da maior facilidade de integração com o resto do país. Os fusos horários 
são medidos de quinze em quinze graus (360o: 24h) e servem para relacionar 
o horário político com o nascer e o pôr do Sol.

22. Letra C.
As tecnologias desenvolvidas e aplicadas na agricultura mostram 
disparidades de volume de investimentos. Países mais ricos investem mais 
com melhores resultados. O Brasil tem na EMBRAPA (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária) sua melhor expressão no setor. O país exporta 
tecnologias em diversos produtos, mas ainda investe pouco em comparação 
com outras nações mais desenvolvidas.

23. Letra A.
As rápidas transformações que ocorrem na sociedade contemporânea 
estão muito associadas à evolução nas tecnologias de comunicação e 
informática que provocaram uma enorme redução nas distâncias e no tempo 
de comunicação entre as inúmeras localidades. O acesso e o barateamento 
dos produtos ligados a informática e comunicações faz com que uma grande 
quantidade de informação seja transmitida em tempo real para qualquer 
localidade e a um número cada vez maior de consumidores colocando em 
contato regiões distantes e com características culturais diversificadas, 
espalhando-se a cultura de massa. É necessária uma reformulação da 
educação em face dessas mudanças para que se possa adequar a linguagem 
e diminuir os efeitos de choques culturais, de modo que sejam assimilados 
com mais equilíbrio.

24. Letra B.
Fusos horários são variações da hora entre as diversas localidades do globo. 
As variações ocorrem em sentido longitudinal e resultam do movimento de 
rotação da Terra.
A terra percorre 360º a cada 24 horas, o que resulta em um fuso horário a 

cada 15º de longitude: 
360º 15º

24 horas hora
 

= 
 

Deslocamentos para leste adiantam-se as horas.
Deslocamentos para oeste atrasam-se as horas.
Do mapa podemos inferir que existem 13 fusos horários entre Brasília (Brasil). 
e Melbourne (Austrália).
A rota sobre a África implica deslocamento para leste a partir de Brasília.
Reduzindo a hora ao ponto de chegada (Melbourne), temos:

Em Melbourne (quando da saída de Brasília), serão:

dia 18 às 22h00 +  13(fusos) = 45 h
45 – 24 = 1 dia e 21 horas
Portanto, quando da saída do avião em Brasília, serão 21h do dia 19.
Acrescenta-se o tempo de viagem (23 horas) e temos: 
dia 19 às 21h00 + 23 = dia 19 44h – 24= 1 dia e 10h
Portanto, chega-se a Melbourne dia 20 às 10h00.

25. Letra E.
O ponto A encontra-se nos hemisférios Sul e Oeste (quadrante sudoeste), 
assim como afirma a opção E. Todas as outras opções fazem análises 
incorretas do mapa.

FILOSOFIA

26. Letra E.
A Filosofia tem como objeto de conhecimento o próprio conhecimento, uma 
vez que questiona o que já se conhece.

27. Letra B.
Os mitos organizavam a sociedade grega e são utilizados pela Filosofia para 
organizar o pensamento racional, como Platão, por exemplo, na Alegoria 
da Caverna.

28. Letra A.
A liberdade se manifesta como uma crença num plano individual, nesse 
sentido as instituições funcionam como “freios” para os excessos.

29. Letra A.
A Filosofia se caracteriza pela plena capacidade e habilidade de desfazer as 
verdades, para mostrar, por exemplo, que as ciências são produzem certezas.

30. Letra A.
O contato com outros povos através das atividades comerciais colocou os 
gregos em contato com outras explicações míticas, o que viabilizou a origem 
de uma percepção mais racional da realidade.

SOCIOLOGIA
31. Letra E.
Senso comum é uma forma de conhecimento não científica utilizada, referente 
aos problemas cotidianos de modo pouco elaborado e sem aprofundamento 
científico.

32. Letra A.
Os três estados em sequência são: Teológico, Metafísico e Positivo.

33. Letra D.
A sociologia propõe estudar as relações sociais, as formas de associação 
e o conjunto de interações que ocorrem na vida em sociedade, analisando 
também os grupos e os fatos sociais, a divisão da sociedade em classes 
e camadas, a mobilidade social, os processos de cooperação, competição 
e conflito na sociedade.

34. Letra D.
A diversidade cultural pode até revelar-se um aspecto bem-humorado; 
contudo práticas diferentes não existem para hierarquizar ou julgar culturas.

35. Letra D.
O multiculturalismo define o reconhecimento e o direito à diferença, o que 
no ambiente escolar corresponde ao desenvolvimento de uma prática 
pedagógica voltada para a diversidade étnica, cultural e linguística.
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MATEMÁTICA

36. Letra A.
Comparando os dois triângulos e usando a razão de  semelhança de 

triângulos, temos: 2
2

b
d a

d
a b
= ⇔ = .

37.  Letra A.
Traçando-se uma reta paralela pelo vértice do ângulo de 80º, teremos um 
ângulo alterno interno medindo x e o outro ângulo medindo 80º – x. Como 
esse ângulo é alterno interno com a outra reta, teremos uma soma igual a 
180º, isto é, 80º – x + 110º = 180º. Logo, x = 10º.

38. Letra D.
Pela promoção, quem levar 2 unidades paga pelo preço de 1,5 unidade. 
Logo, quem levar 4 unidades paga pelo preço de 3 unidades, ou seja, leva 
quatro e paga três.

39. Letra C.
Usando a regra dada no enunciado, preenchemos as casas vazias a partir 
da segunda linha a contar de baixo. Obtemos:

42

13+x 11+2x

5+x8

5 x 63

x+6

Logo, (13 +x) + (11 + 2x) = 42 . Assim, 24 + 3x = 42; donde x = 6.

40. Letra D.
Fatorando o número 6³×25, temos: 6³×25=2³×3³×5². Logo, podemos 
escrever o número de divisores positivos (3 + 1). (3 + 1). (2 + 1) = 4 . 
4 . 3 = 48 divisores.

FÍSICA

41. Letra E.
Primeiro devemos escrever a medida em notação científica:

4,0385 x 103

Agora, ao fazer a aproximação pedida, obtemos:
4,0 x 103 g

42. Letra D.
O volume do cubo é V = 3,03= 27 cm3.

Como 
m

=
V

µ , vem: 2,71 73 17 g
27
m

= m= ,→ .
 
3,0 cm tem 2 algarismos siginificativos.
2,71 g/cm3 tem 3 algarismos siginificativos.
O resultado deve ter 2 algarismos siginificativos.
73 g.

43. Letra A.
Esta balança nos permite obter, com precisão, medidas até a casa dos décimos de 
grama. Portanto, a medida deve ir até a casa dos centésimos de grama.

(A) 101,35 g

grama

decigrama
centigrama

44. Letra D.
Para comparar as temperaturas, elas devem estar na mesma escala. 
Convertendo todas para a escala Celsius, vem:

32 33,3 9
9 5 9 5

NITF C
= =

− −
→

TNI=13,5ºC
C=K – 273 → TL=269 – 273
TL=– 4ºC
TS=27ºC

45. Letra D.
Observe a figura abaixo na qual estão as escalas Celsius e Kelvin.

Kelvin

373 100

DK

273 0

DC=–20

C

A variação pedida é obtida pela proporcionalidade entre os segmentos.
373 273

20
100 0

K
= K = C=

C
D −

→D D −
D −

QUÍMICA
46. Letra D.
É uma mistura, pois apresenta moléculas de substâncias químicas diferentes.

Componentes:

Total de seis:

Substância simples:

CH4

CO CO2 H2O

HClO2

O2

Substâncias compostas: CH4, HCl, CO, CO2 e H2O.
Número de átomos: 35
Número de moléculas: 12

47. Letra D.
Análise das proposições:
(A) Incorreta: As cores observadas para diferentes átomos no teste de chama 

podem ser explicadas pelo modelo atômico de Böhr.
(B) Incorreta: As cores observadas na queima de fogos de artifícios e da luz 

emitida pelas lâmpadas de vapor de sódio ou de mercúrio são decorrentes 
de processos eletrônicos idênticos aos observados no teste de chama.

(C) Incorreta: A cor da luz emitida depende das transições dos elétrons.
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(D) Correta: No teste de chama, as cores observadas são decorrentes da excitação de elétrons para níveis de energia mais externos, provocada pela chama 

e, quando estes elétrons retornam aos seus níveis de origem, liberam energia luminosa, no caso, na região da luz visível.
(E) Incorreta: as cores observadas podem ser explicadas, considerando-se o modelo atômico proposto por Böhr.
48. Letra B.
I. mudança de estado físico (transformação física);
II. reação química (transformação química);
III. reação química (transformação química).

49. Letra C.

– 38,87

– 77,7

5,5 80,1

217,080,0

33,4

356,87mercúrio

amônia

benzeno

naftaleno

PF (ºC) PE(ºC)

líquido

líquido

líquido

gasoso

30ºC

30ºC

30ºC

30ºC

50. Letra D.
– o átomo I é isóbaro do átomo III;

átomos Z n A

I 41 x

II 97

III 51 x

IV 94

– os átomos II e IV são isótopos;

átomos Z n A

I 41 x

II y 97

III 51 x

IV y 94

– o íon positivo tetravalente do átomo III é isoeletrônico do criptônio (Kr);
Íon positivo tetravalente do átomo III: X4+

 X4+  
36Kr

e=36  e=36
p=40

átomos Z n A

I 41 x

II y 97

III 40 51 x

IV y 94
 
Portanto:
AIII = Z + n
AIII = 40 + 51 = 91, isto é, x = 91

átomos Z n A

I 41 x=91

II y 97

III 40 51 x=91

IV y 94
– o átomo IV apresenta dois nêutrons a mais que o átomo I.
nI = A – Z
nI = 91 – 41 = 50
Logo:
nIV = 50 + 2 = 52

átomos Z n A

I 41 50 x=91

II y 97

III 40 51 x=91

IV y 52 94

ZIV = A – n
ZIV = 94 – 52 = 42, isto é, y = 42

átomos Z n A

I 41 50 x=91

II y=42 97

III 40 51 x=91

IV y=42 52 94

Portanto:
nII = A – Z
nII = 97 – 42 = 55
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BIOLOGIA

51. Letra D.
A Teoria da Abiogênese ou Geração Espontânea foi derrubada por Pasteur em seu experimento demonstrado no esquema.

52. Letra E.
As frases estão relacionadas às seguintes teorias: biogênese, abiogênese (teoria da geração espontânea), abiogênese (nas camisas sujas, matéria morta, 
surgiram ratos) e biogênese, derrubada por Pasteur.

53. Letra B.
Os primeiros seres vivos eram heterotróficos e anaeróbicos; obtinham energia a partir da fermentação.
54. Letra C.
O nucléolo é encontrado no núcleo celular, sendo constituído basicamente de RNA ribossômico associado a proteínas. É o local onde ocorre a síntese de 
RNA ribossômico que migra para o citoplasma atuando na síntese proteica. 

55. Letra A.
A primeira célula foi dividida em duas partes, uma com núcleo, que sobreviveu e se dividiu normalmente, e uma sem núcleo, que recebeu o núcleo da célula 
5 e deu origem à célula 4. Obviamente, a célula 4 apresentará as características genéticas da célula 5, pois seu material genético é totalmente originário da 
célula 5. O núcleo, além do comando do metabolismo celular, atua diretamente no processo de reprodução da célula.  As hemácias adultas de mamíferos, 
como são células anucleadas, não conseguem sobreviver além de um período médio de 120 dias.


