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GABARITO – 06/04/2013

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra E.
O texto deixa claro que, para o Brasil, interessa a posição proeminente na 
questão, mas não porque pretenda exercer qualquer atitude colonialista de 
retaliação. Não há distinções “incontornáveis”. O texto também mostra que, 
até agora, o Acordo, por causa dos impasses, não tem funcionado como 
instrumento efetivo de unificação. A África, através de seus países, não tem 
a tese apresentada na alternativa D.

02. Letra B.
O verbo “haver”, quando significa “existir”, deve permanecer no singular, 
pois não possui um sujeito com o qual concorde. Por isso, é inadequada a 
frase da letra A. Ele é denominado verbo impessoal e essa impessoalidade 
passa para o seu auxiliar, que vê também ficar no singular (está incorreta a 
letra D). O verbo “existir”, porém, é normal e tem sujeito com o qual deve 
concordar. Assim, está correta a frase da letra B, mas não são aceitáveis 
para a norma culta as das letras C e E.

03. Letra A.
O romântico usa o exagero – a hipérbole – a serviço da sua visão idealizada 
das coisas e das pessoas. Não é objetivo, como se afirma em B, nem faz 
predominar a razão, como se declara em C. Contrariando D, ele se utiliza  
de diversas comparações, com o auxílio do conector “qual” e também 
emprega metáforas na sua expressão sentimental, como “anjo de primores”. 
Ao contrário do que se declara em E, um romântico jamais será contido, 
impassível, e, pelo contrário, sempre extravasará seus sentimentos e 
emoções. 

04. Letra C.
O acento – que é diferencial de timbre, porque opõe palavras de som aberto 
e som fechado – já existia antes do Acordo Ortográfico e foi um dos poucos 
dessa natureza a ser mantido. Registre-se que o timbre não “dispensa” o 
acento porque este tem justamente a missão de fazer com que a forma 
se pronuncie com timbre fechado. Não se trata de homônimos perfeitos 
justamente porque o som é diferente.

05.  Letra B.
A expressão “abolicionismo literário” já traduz essa crítica, pois pode ser 
entendida como referente a um falso abolicionismo, já que  aquele pelo qual 
se deveria lutar, segundo o autor,  seria o do negro, o verdadeiro escravo de 
então. Todas as demais alternativas reportam-se ao negro como centro dos 
romances de Alencar, o que não ocorreu.

INGLÊS

06. Letra C.
A resposta está nas seguintes passagens: “First, a tiny asteroid actually hit Earth 
crating a significant explosion over eastern Russia” e “Less than 24 hours later, 
a larger asteroid, 2012 DA14, passed safely above Earth”.

07. Letra E.
“Scientists say they did not detect the asteroid because it came out of the 
daytime sky.”

08. Letra A.
“Here’s what they know so far:
The Russia meteor is estimated to have been about 50 feet in diameter”

09. Letra A.
 A resposta está na primeira linha: “If you are the kind of person who enjoys 
going shopping, more than anything else”

10. Letra D.
“If you are depressed, hungry, tired, rushed or otherwise mentally unstable, 
you won’t but anything you really intend to. So avoid shopping these days. 
Make a big effort to buy rationally instead of emotionally.”

ESPANHOL

11. Letra C.
É a opção que se relaciona diretamente com a pergunta feita na carta. O 
autor crê que há incoerência entre a velocidade permitida e a que alcançam 
os carros.

12. Letra C.
A pergunta feita, no título, pelo autor da carta, tem por objetivo transmitir 
sua indignação diante da situação que lhe parece insensata.

13. Letra D.
O autor mostra uma postura pessimista em relação ao futuro, pois teme que 
sigam prevalecendo os interesses econômicos.

14. Letra E.
É a única opção que corresponde ao que foi dito pelo autor da carta, quando 
afirma temer que os interesses econômicos sigam prevalecendo aos das 
vidas humanas.

15. Letra B.
A tartaruguinha pensa que vai voar assim como seus pais.

HISTÓRIA

16. Letra C.
O neocolonialismo (século XIX) foi a divisão do continente africano pelas 
potências europeias após a Segunda Revolução Industrial. A Conferência de 
Berlim (1884-85) definiu critérios para os europeus dominarem o interior do 
continente africano, sem levar em consideração qualquer realidade existente.

17. Letra C.
A unificação política da maior parte do território italiano, em 1861, levou 
à formação do Reino da Itália, sob o governo de Vítor Emanuel II, que 
estabeleceu as bases do seu poder em uma forte aliança com os latifundiários 
do novo país, o que proporcionou uma ainda maior concentração de terras 
aliada à expulsão de camponeses de suas terras. Uma das opções desse 
enorme contingente era justamente a emigração para a América. 

18. Letra C.
A imagem se refere ao fordismo, maneira de organizar a produção a partir de 
linhas de montagem, em que cada operário realiza uma atividade específica 
sem se deslocar pelo local de trabalho, em um processo que pode ser 
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classificado como de especialização ou de repetição. Tal modelo procurou 
aperfeiçoar o anterior – porém contemporâneo –, Taylorismo, que justificava 
o ganho de tempo do trabalho do operário como fundamental para o aumento 
da produtividade e, consequentemente, do lucro da empresa.
Tais modelos de organização do trabalho implicam grande controle do 
trabalho por encarregados e determina um processo maior de alienação do 
trabalhador sobre aquilo que produz.

19. Letra D.
Trata-se de uma questão interdisciplinar, que exige do aluno uma boa 
noção de raciocínio e conhecimentos geométricos, bem como uma análise 
geográfica das áreas em questão. 

20. Letra E.
Grande parte dos discursos e trabalhos escritos pelo presidente Lincoln 
contêm ideais e objetivos democráticos. Sua maior qualidade, segundo 
seus biógrafos, residia na capacidade de compreender os problemas mais 
graves. No início da Guerra de Secessão, Lincoln percebeu a necessidade 
de preservar a unidade política do país, que, caso não tivesse existido, os 
EUA ter-se-iam dividido em duas nações.

GEOGRAFIA

21. Letra C.
O retrato das relações internacionais proposto na ilustração resulta de um 
sistema marcado por dependência de vinculação geográfica e histórica, 
colonial e mercantilista, com fortes vínculos de projeção geopolítica em 
áreas de influência a partir das grandes potências econômicas.
A alternativa A é falsa: estados como a China ou a Índia possuem forte 
identidade cultural e não estão estagnados.
A alternativa B é falsa: o mundo nunca foi tão capitalista.
A alternativa D é falsa: blocos políticos regionais estão em franca atuação.
A alternativa E é falsa: os países islâmicos ainda encontram dificuldades 
econômicas e sociais. 

22. Letra D.
A China lança-se cada vez mais como nação com projeção geopolítica global. 
Sua atuação comercial é praticamente mundial. Seus investimentos diretos 
em vários países podem significar ameaças à soberania de países africanos, 
sem falar em investimentos científicos e militares crescentes.
A alternativa A é falsa: não existem restrições do Banco Mundial e do FMI 
aos investimentos chineses na África.
A alternativa B é falsa: a China tem mostrado interesse em problemas 
sociais africanos.
A alternativa C é falsa: os grandes países ocidentais têm mostrado uma 
retirada constante de suas posições na África, de modo geral.
A alternativa E é falsa: não existe ainda uma perspectiva de formação de um 
mercado comum entre a China e os países africanos. 

23. Letra B.
Recurso fundamental à manutenção da vida, a água, além de escassa, é mal 
distribuída e largamente empregada em inúmeras atividades. O crescimento 
populacional, as demandas para irrigação e o consumo na agricultura, com 
plantio e dessedentação animal, estão entre os principais problemas na região 
apontada no texto. A solução para o problema do uso compartilhado pode 
ser encontrada através de acordos multilaterais entre os países envolvidos.

24. Letra A.
O termo BRIC foi criado pelo economista chefe do banco Goldman 
Sachs, chamado Jim O’Neil, para apontar países com maior potencial de 
desenvolvimento.
A alternativa B é falsa; os BRIC’s não são os países de tecnologia mais 

avançada.
A alternativa C é falsa; países como Índia, Brasil e China apresentam grandes 
déficits sociais.
A alternativa D é falsa, a Índia não possui ambiente natural capaz de 
impulsionar a economia mundial.
A alternativa E é falsa; os BRIC’s são países culturalmente muito 
diversificados.  

25. Letra B.
Uma das principais mudanças socioeconômicas decorrentes da expansão 
cafeeira em São Paulo foi a implantação e expansão da rede ferroviária. Esse 
processo permitiu uma penetração cada vez maior de população em direção 
ao interior, favorecendo a expansão da produção, além do escoamento 
através do porto de Santos. No entanto, a falta de visão estratégica de 
longo prazo de seus gestores na época fez com que as ferrovias tivessem 
problemas desde seu início, com traçados irregulares, bitolas dos trens 
diferentes, que inviabilizavam qualquer tipo de integração. O mesmo 
aconteceu com as rodovias, mal construídas e sem infraestrutura em seu 
percurso, apontando para um modelo econômico preocupado apenas com 
as exportações e ganhos auferidos por uma minoria de proprietários rurais 
e banqueiros.

FILOSOFIA

26. Letra D.
Todos os povos estabelecem sistemas de classificação acerca do que é certo, 
errado, justo, injusto... Nesse sentido, o pensamento mítico é compreendido 
como um sistema de classificações de uma determinada coletividade.

27. Letra A.
As pessoas organizadas em sociedade constroem estruturas que dão origem 
às suas crenças. Desse modo, o mito se manifesta como um elemento 
dessa estrutura social.

28. Letra D.
A origem da estrutura natural do universo foi a primeira preocupação dos 
filósofos pré-socráticos.

29. Letra B.
A Filosofia surge como uma forma de percepção racional da organização 
do universo, do mundo natural. Posteriormente, ocupa-se das relações 
entre os homens.

30. Letra D.
A opinião varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de época 
para época. É instável, mutável, depende de cada um, de seus gostos e 
preferências. O conceito, ao contrário, é uma verdade intemporal, universal 
e necessária que o pensamento descobre, mostrando que é a essência 
universal, intemporal e necessária de alguma coisa.

SOCIOLOGIA

31. Letra D.
O paradoxo é a fome gerada pela desigualdade na distribuição e no acesso 
aos recursos alimentares, mas não necessariamente pela falta de alimentos.

32. Letra B.
Esse modelo político surgiu após a Segunda Guerra Mundial, na Europa, 
como forma de minimizar a miséria e o desemprego, decorrentes do 
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conflito, assim como de não permitir o avanço das ideias comunistas, em 
um momento marcado pela Guerra Fria. Manteve o sistema capitalista e 
procurava garantir aos trabalhadores condições dignas de vida através de 
uma política assistencialista, combatida pela teoria neoliberal do grande 
capital, a partir da década de 80.

33. Letra D.
As zonas “mal desenvolvidas”, que abarcam parte relevante da periferia 
mundial, se justificam no continente africano pelo processo de colonização/
descolonização e pela suspensão de ajuda financeira externa ao final da 
Guerra Fria.

34. Letra C.
A globalização amplia o hiato entre os países ricos e industrializados e os 
que possuem grandes problemas estruturais.

35. Letra D.
A globalização influencia o aumento da exclusão social nos países 
subdesenvolvidos.

MATEMÁTICA

36. Letra B.
O número de cubos que formam a base de uma torre de 100 andares é 
dado por:

1 100
1 2 3 K 100 . 100

2
101. 50

5050.

+
+ + + + =

=
=

37. Letra C.
A quantidade de cartas que forma o monte é dada por:
52 – (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) = 24.

38. Letra E.
Observa-se que cada figura tem duas barras a mais que a anterior. Temos 
então uma P.A. de razão 2:
(3, 5, 7, ..)

Portanto, a figura n terá número de barras igual a:
N = 3 + 2 . (n – 1)

N = 2n + 1 para n > 1

39. Letra B.

X = L . M  X = (1   0   10   0   1) 

0
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 X = (1   0   01   0   1)

40. Letra E.
Pela análise da tabela, L 1 vende 30 + 15 = 45.

FÍSICA

41. Letra C.
Como v = f e v = gh, então:

gh
f gh

f

λ

λ = → λ =

Como g e f são constantes, concluímos que quanto maior a profundidade 
maior o comprimento de onda. Assim, próximo à torneira, o comprimento 
da onda é grande, e longe, pequeno.
42. Letra C.
A onda mostrada é transversal, sua amplitude é de 3,0 cm, seu comprimento 

de onda é 20 cm, seu período vale 
1 1

T = = =0,04 s
f 25

e sua velocidade é
v = f =0,2 x 25=5 m /sλ

43. Letra D.
Da mesma forma que um pêndulo, devido à inércia, inclina-se para trás os 
líquidos também irão inclinar-se.

44. Letra C.
Primeira Lei de Newton.

45. Letra B.
Pela Primeira Lei de Newton, a resultante das forças deve ser nula. Como o 
peso é vertical e para baixo, a força procurada deve ser vertical e para cima.

QUÍMICA

46. Letra B.
Na temperatura de 20°C, o sólido que deverá precipitar primeiro é o NaHCO3, 
pois nessa temperatura é o sal que tem menor coeficiente de solubilidade.

47. Letra C.
Concentração de aspartame (soluto) = 12 mg/100 mL de solução, ou, ainda, 
120 mg/1.000 mL, ou, ainda, 0,12 g/1 L solução. 
Cálculo da concentração em mols/L: 
294 g ------ 1 mol
0,12 g ----- x
x = 0,00041 mol/L = 4,1 . 10–4 mol/L

48. Letra D.
16% em massa significa que em 100 g de solução temos 16 g de sacarose. 
Ou seja, 84 g de água. 
n = m/MM
16/342 = 0,046 mol de sacarose
84/18 = 4,6 mols de água
Portanto, é uma proporção de 1:100.

49. Letra B.
8 7 6 5 4 3 2 1

H3C – CH2 – CH – CH – CH = C – CH2 – CH3

| | |

CH3 C2H5 C6H5

metil etil fenil

50. Letra C.

1

2

3

4

5

CH3

CH2H3C

C10H16

cadeia carbônica insaturada, mista e homogênea.
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BIOLOGIA

51. Letra A.
Os zangões são resultantes de partenogênese, na qual o óvulo não é 
fecundado. Assim, recebem apenas o gameta feminino.

52. Letra A.
Os tipos de reprodução são assexuados e representados por divisão binária, 
brotamento e esporulação.

53. Letra D.
A morte e a descamação das células achatadas na superfície do epitélio são 
resultantes da falta de nutrientes e oxigênio. O tecido epitelial de revestimento 
é avascular, e suas células são nutridas pelos vasos sanguíneos presentes 
no tecido conjuntivo sobre o qual se apoiam. 

54. Letra C.
Os epitélios pseudoestratificado, simples e estratificado estão identificados, 
respectivamente, em III, I e II.

55. Letra A.
O tecido do qual as glândulas se originam é o epitelial, o tecido em que elas 
ficam imersas é o conjuntivo, a glândula I é exócrina, a glândula II é endócrina 
e como exemplo de uma glândula exócrina, temos a glândula salivar.


