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LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra A.
O pronome “aquele” remete ao sujeito da oração “Os caminhos da 
história”.

02. Letra C.
O futuro do pretérito indica uma ação que seria feita e pode ser 
identificado pela desinência “ria”.

03. Letra D.
Ativa, pois o sujeito é que provoca a ação do verbo.

04. Letra C.
O foco principal é a mensagem; assim, a função predominante é a 
poética.

05. Letra B.
O adjetivo pátrio presente no título é “português” que no poema foi 
substituído por Lágrimas de Portugal.

INGLÊS

06. Letra A.
How caring a pet can make you happier and healthier. Pet owners are 
less likely to suffer from depression than those without pets.

07. Letra D.
Pet owners → People who have pets.

08. Letra A.
Helping meet new people: Dog owners frequently stop and talk to 
each other on walks or in a park. 

09. Letra C.
“Caring for a living animal can help make you feel needed and wanted, 
and take the focus away from your problems.”

10. Letra B.
March is the third month of the year. “Third” → terceiro. 

ESPANHOL

11. Letra C.
TeleFood é uma campanha de luta contra a fome que, como 
observamos no texto, já esta em seu terceiro ano de existência.

12. Letra C.
O ato mais importante de TeleFood será um grande concerto, que 
contará com a presença de excelentes músicos e que será transmitido 
via satélite.
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13. Letra B.
TeleFood tem como objetivo aportar dinheiro para desenvolver 
projetos agrícolas contra a fome. Estão incorretas as demais 
alternativas.

14. Letra C.
TeleFood iniciou um movimento de solidariedade mundial com um 
único objetivo: “alimento para todos”. Estão incorretas as demais 
alternativas.

15. Letra B.
O verbo apresentado está conjugado na 3a pessoa do plural do 
presente do indicativo.

GEOGRAFIA

16. Letra A.
A formação da Fronteira aborda a soberania de um país, associada 
à construção de elementos econômicos, políticos e sociais, nunca 
sendo vista de forma individual.

17. Letra C.
O contexto econômico não deve ser apenas aplicado à instalação de 
portos, da mesma forma que o contexto ambientalista não se refere 
apenas a algo tão específico como o fenômeno de ressurgência. O 
contexto estratégico deve abordar tanto aspectos militares como 
econômicos, e aspectos culturais não correspondem somente aos 
aspectos físicos.

18. Letra B.
A vinda dos colonizadores, mostrando-se primeiramente amigáveis e 
depois em regime de exploração, alterou a vida dos indígenas, com 
a transformação do espaço geográfico e exploração de recursos 
naturais como o pau-brasil.

19. Letra A.
O programa ProÁlcool diminuiu uma parcela do consumo do petróleo, 
mas o encarecimento de sua produção necessita de permanentes 
incentivos.

20. Letra A.
O café foi a produção de maior destaque no período citado, inclusive 
financiando a inserção das indústrias.

HISTÓRIA
21. Letra B.
Fundamentalismo islâmico é um termo de origem ocidental utilizado 
para definir a ideologia política e religiosa fundamentalista que 
supostamente sustenta o islamismo. Pragmaticamente de origem 
midiática, este termo é definido no ocidente pelo senso comum, 
definindo o Islão como não apenas uma religião mas um sistema que 
também governa os imperativos políticos, econômicos, culturais e 
sociais do estado, quebrando o paradigma de estados laicos, comum 
nesta parte do planeta.
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Um objetivo crucial do fundamentalismo islâmico, definido pelo 
ocidente, é a tomada de controle do Estado de forma a implementar o 
sistema islamista, ou seja, que abrigue e coordene todos os aspectos 
sociais de uma sociedade através da sharia islâmica.

22. Letra D.
O primeiro ciclo do iconoclasmo ocorreu nas culturas judaico-cristã e 
islâmica e na tradição filosófica grega. O segundo ocorreu durante o 
Império Bizantino (século VIII a IX), quando a produção, disseminação 
e o culto das imagens foram proibidos, assim como os adeptos da 
iconofilia e iconolatria foram perseguidos e executados, e tiveram 
as obras queimadas em praça pública. O iconoclasmo foi decretado 
doutrina oficial pelo imperador Leão III em 730, e aplicado com 
firmeza pelos sucessores: Constantino V, Constantino VI e Leão V. A 
doutrina dilacerou o lado do antigo Império Romano durante mais de 
um século e provocou uma sangrenta guerra civil, que só terminaria 
em 843, com a restauração do culto aos ícones na catedral de Santa 
Sofia, em Constantinopla, atual Istambul.

23. Letra D.
A sociedade europeia dos séculos XVII e XVIII era uma sociedade 
de ordens fortemente estratificada e hierarquizada, com base no 
nascimento e na função social que cada individuo desempenhava. 
As principais ordens ou estratos eram o clero, a nobreza e o povo. 
Esta sociedade regia-se pela desigualdade dos estatutos sociais e 
jurídicos conferidos a cada ordem.

24. Letra B.
A corveia (do latim corrogare, exigir, através do francês corvée) 
é o trabalho gratuito que, no tempo do feudalismo, os servos e 
camponeses deviam prestar ao seu senhor feudal ou ao Estado 
durante três ou mais dias por semana, como previa o contrato de 
enfeudação.

25. Letra C.
Observamos no quadro a influência da cultura romana e da cultura 
dos povos bárbaros na nomeação dos dias da semana na Itália e 
na Inglaterra. Tal quadro evidencia que a civilização ocidental foi o 
resultado de fusões culturais.

MATEMÁTICA

26. Letra C.
(+3195)+(+726)+(–1950)+(–1648)+(+1200)=1523.

27. Letra D.
Altitude:(+3300) – (+600)=2700 m.
Temperatura:(+28) – (– 40)=68°.

28. Letra B.
A soma dos números de 1 a 9 é 45. Ao colocar 1 no meio, podemos 
escrever em uma das “pás” 22 = 9 + 6 + 5 + 2 e na outra 22 = 
= 8 + 7 + 4 + 3. Essa não é a única possibilidade, mas isso não 
muda o fato de que a maior soma possível em cada pá é igual a 22.

29. Letra C.
Ângulo reto = 90°.
Ângulo agudo < 90.
Então, somando os dois, teremos um ângulo que é maior que 90º e 
menor que 180°. Portanto, um ângulo obtuso.

30. Letra A.
90° : 8 = 11° 15’.

CIÊNCIAS
31. Letra C.
Metabolismo, que é a soma de catabolismo e anabolismo.

32. Letra D.
Adaptação, pois evolução é adaptação ao ambiente, e não melhoria.

33. Letra B.
Biogênese, ou seja, todo ser vivo tem origem a partir de outro ser vivo.

34. Letra C.
A espécie é binomial; no caso, o gênero é Davilla e a espécie é 
Davilla lanosa.

35. Letra A.
A vacina contém agentes que estimulam o sistema imunológico a 
produzir os anticorpos.


