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LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra B.
Única opção em que a frase não possui verbo.

02. Letra C.
A oração está na ordem indireta e o sujeito que provoca a ação do 
verbo “continua” é “nossa época”.

03. Letra A.
O texto demonstra algumas situações em que os familiares influenciam 
na carreira dos filhos.

04. Letra D.
Transitivo direto – o verbo “explicam”, dentro do contexto, não 
necessita de preposição no seu complemento.

05. Letra C.
Predicado – Na oração, o sujeito é “ a influência dos pais”; o restante 
é predicado.

06. Letra B.
O complemento do verbo “esquecer” possui a preposição “de”, sendo 
assim um objeto indireto.

INGLÊS

07. Letra C.
In 2004, nine-year-old Geoff Banninger was walking in the park, when 
he was struck by lightning.

08. Letra A.
According to the US. National Weather Service, the chance of being 
struck in your lifetime is only 1 in 5,000.

09. Letra B.
His mother was with him at the time of the accident. He was hit by 
lightning.

10. Letra C.
Nowadays we are teachers, but in the past we were students. (Simple 
Present and Simple Past tense → Verb to be → We are / We were.)

11. Letra A.
Hit = struck.
If you are hit by lightning […].

ESPANHOL

12. Letra A.
A é a única opção correta, pois, de acordo com o texto lido, pode-
-se afirmar que se trata de um projeto para controlar a obesidade.

13. Letra B.
A intenção é economizar, pois chegam a 77 milhões de dólares os 
gastos com a obesidade, como pode ser observado no 1o parágrafo.

14. Letra A.
A ideia surgiu depois que um jovem estadunidense ou nor te- 
-americano perdeu 4,5 quilos (1o parágrafo).

15. Letra B.
No final do 2o parágrafo: “de acuerdo con el desarrollo del bailarín, 
la velocidad de los pasos aumenta y flechas surgen”, estando a 
resposta correta na letra B.

16. Letra D.
O verbo destacado está conjugado no pretérito indefinido.

HISTÓRIA

17. Letra B.
O romance Frankenstein, de Mary Shelley, foi escrito e publicado 
sob o contexto da Primeira Revolução Industrial, época marcada por 
grandes avanços científicos e pela crença de que o homem poderia 
controlar a natureza – fatos que são questionados pela autora. 

18. Letra A.
Desde o final do século XVIII, com a expansão da indústria, foram 
criadas formas de controlar o trabalho desenvolvido pelos operários, 
como forma de aumentar a produtividade e, consequentemente, o 
lucro. A utilização do relógio pelo patrão e a padronização do horário 
no país fizeram parte desse processo no decorrer do século seguinte. 

19. Letra D.
As revoluções inglesas do século XVII ocorreram devido a uma 
mistura de interesses políticos e socioeconômicos, insuflados, em 
grande medida, pelas questões religiosas que atingiram a Inglaterra 
a partir de meados do século XVI. Em 1640, foram os puritanos 
(calvinistas ingleses) que lideraram a luta que levou à queda de 
Carlos I e à instalação da República de Cromwell. E em 1688 a reação 
à monarquia católica dos Stuart foi decisiva na aliança que possibilitou 
a Revolução Gloriosa que pôs fim ao Absolutismo na Inglaterra. 

20. Letra C.
Do Contrato Social é a obra mais difundida de Rousseau, célebre 
pensador iluminista que, apesar de críticas à propriedade como 
elemento que determina a divisão social, e de defender a participação 
popular nos organismos de poder, não defende o socialismo, ou seja, 
de igualdade plena. Os iluministas, incluindo Rousseau, defendiam a 
igualdade jurídica, ou seja, a ideia de que todo homem é igual perante 
a lei. Para esse autor, o Estado é expressão da vontade coletiva dos 
homens e fundamental para a manutenção da organização social. 

21. Letra D.
A primeira alternativa se apresenta incorreta por não considerar 
que os cercamentos continuaram a acontecer durante a Revolução 
Industrial inglesa no século XVIII. A segunda apresenta o erro da 
retração do comércio inglês. A alternativa C trata do atraso propiciado 
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pela burguesia quando na verdade esta fez antecipar a Revolução 
Industrial. A alternativa D, portanto, é correta por tratar das profundas 
transformações ocorridas com a Revolução Industrial, nos campos 
social, econômico e tecnológico, que podem ser exemplificados com 
o crescimento das cidades, as vilas operárias e a máquina a vapor. 

22. Letra D.
As Revoluções Inglesas do século XVII foram as primeiras revoluções 
burguesas de caráter antiabsolutista na Europa. A Revolução Puritana 
derrubou a dinastia Stuart e implantou uma República Parlamentar, 
depois ditatorial, sob o comando de Oliver Cromwell, que reprimiu os 
movimentos populares e impulsionou o comércio inglês a partir do 
Ato de Navegação (1651). Com a Revolução Gloriosa, a burguesia 
inglesa se libertou definitivamente do Estado absolutista, que com seu 
permanente intervencionismo era uma barreira para um mais amplo 
acúmulo de capital. O novo rei, Guilherme de Orange, se subordinou 
ao Bill of Rights. Dessa forma, a burguesia, aliada à aristocracia rural, 
passou a exercer diretamente o poder político através do Parlamento.

GEOGRAFIA

23. Letra C.
O texto afirma que há desigualdade social e econômica tanto nos 
países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos. Tal afirmativa 
confirma o mito acerca das mazelas existentes somente nos países 
mais pobres.

24. Letra B.
As trocas feitas entre o grupo dos países ricos e os pobres são 
injustas, desiguais e acirram a dependência tecnológica dos mais 
pobres com relação aos desenvolvidos.

25. Letra A.
O texto é claro e nos remete ao passado colonial de exploração 
por parte das metrópoles portuguesa e espanhola, nos recursos 
minerais e agrícolas, deixando como herança a miséria e o atraso 
da América Latina.

26. Letra B.
A charge expressa, claramente, a divisão entre o norte rico, desen- 
volvido e industrial, e, o sul, mais pobre (até pela roupa dos 
personagens conseguimos perceber essa diferença), fornecedor de 
matéria-prima.

27. Letra C.
O processo de evolução técnica, científica e socioeconômica 
é comprovadamente mais completo na proporção direta dos 
investimentos dos países em sistemas de educação básica de 
qualidade, formação e qualificação de mão de obra, e em projetos 
de pesquisa em ciência e tecnologia, a partir de instituições de 
planejamento estratégico de longo prazo em ambientes democráticos, 
pluripartidários e republicanos.

28. Letra B.
Países emergentes seria a opção correta, a qual representa o grupo 
dos países em desenvolvimento industrial e tecnológico.

MATEMÁTICA

29. Letra D.
α e β somam 180º, portanto são suplementares.

30. Letra D.
Traçando-se uma reta paralela às demais, passando pelo vértice 3, 
temos dois pares de ângulos alternos internos; assim, o ângulo 3 é 
a soma dos demais, portanto 100º.

31. Letra C.
200 : 4 = 50 e 180 – 50 = 130º.

32. Letra C.
Apenas os dois últimos são irracionais.

33. Letra B.
– 48 – 2 + 15 + 4 = – 31.

34. Letra C.
As duas primeiras afirmações apresentam erros; assim, a única 
correta é a última.

CIÊNCIAS

35. Letra C.
A membrana plasmática regula as substâncias que entram e saem 
da célula.

36. Letra A.
A mitose é a divisão em que as células-filhas possuem o mesmo 
número cromossomial.

37. Letra D.
O albinismo é um caráter recessivo, então todo albino apresenta os 
genes recessivos (aa) e para que o casal tenha um filho albino a 
mulher precisa ser heterozigota.

38. Letra D.
O cruzamento fica da seguinte forma:
PB (azulada) x BB (brancas) = 50% PB (azuladas) e 50% BB 
(brancas).

39. Letra B.
As sinapses recebem mediadores químicos do axônio, que transmite 
o impulso nervoso ao outro neurônio.

40. Letra C.
A celulose está presente na parede celular dos vegetais e não é 
digerida pelo homem, auxiliando na formação do bolo fecal.


