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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra C.
Pode-se perceber que, ao ver mais três homens com pacotes iguais 
ao do inconveniente que acabara de atender, a professora tenha 
imaginado que passaria por todos os problemas que tinha acabado 
de passar.

02. Letra D.
Ao empregar em sua declaração a palavra “esclarecido”, qualificando 
o editor que iria com certeza publicar sua obra, o homem revelou 
certa pretensão, uma vez que só entenderiam sua obra pessoas 
cultas ou inteligentes.

03. Letra B.
O homem decidiu doar sua obra para as crianças, porque as pessoas 
que ele tinha procurado – os “adultos“ – revelaram desinteresse e 
até desprezo por ela.

04. Letra A.
A forma verbal “chegavam” apresenta um dígrafo em CH, duas 
letras representando um só fonema, o que a faz ter sete fonemas 
e oito letras, e um ditongo decrescente nasal no AM final, uma vez 
que se lê [ãw].

05. Letra B.
No vocábulo “professora”, além do dígrafo SS, ocorre o encontro 
consonantal PR no início.

06. Letra C.
A palavra “frouxa” é a única que encontra apoio na regra citada por 
causa da existência do ditongo oral decrescente [ow] antes da letra X.

07. Letra C.
Na opção A, a expressão correta seria tampouco; significando 
também não; na B, deveria ser, ao contrário de de encontro a, 
ao encontro de, justificando a afirmação de que só os editores 
esclarecidos publicariam a obra; em D, a forma correta da conjunção 
é porque, pois se trata de frase afirmativa; na última opção, deveria 
ter sido empregado aonde, de acordo com a regência do verbo ir.

INGLÊS
08. Letra C.
Uma nativa americana (1st paragraph).

09. Letra C.
De várias maneiras ela ajudou a construir e a resgatar uma parte 
importante da história americana (4th and 5th paragraphs).

10. Letra D.
Salvou grande parte dos mapas e demais itens da expedição durante 
uma tempestade.

Sacagawea soon became an important member of the expedition. 
On May 14, 1805, a strong storm tipped over one of the boats. 
Sacagawea was able to reach many of the maps and other items in the 
water. Her quick actions saved important knowledge from being lost.

11. Letra D.
Tipped over → turned over.

12. Letra A.
The pronoun “them” refers to: Lewis and Clark.

ESPANHOL
13. Letra C.
O título do texto ressalta a fragilidade do passageiro que tem medo 
de viajar de avião (O avião tem poder sobre mim.).

14. Letra B.
O objetivo central do texto é informar sobre a aerofobia, medo de 
avião. As demais alternativas estão incorretas.

15. Letra C.
É correto afirmar que a aerofobia é um medo que se apresenta em 
diversos níveis. Estes variam de um medo controlável, podendo 
chegar a um genuíno ataque de pânico.

16. Letra A.
Uma das características do mundo atual é a impontualidade do 
homem moderno.

17. Letra D.
O diálogo pode ser qualificado como satírico.

HISTÓRIA
18. Letra B.
A revista ajuda-nos a entender que alguns intelectuais brasileiros, 
já no início da República, expressavam suas críticas à forma como 
a elite, civil e militar, conduzia politicamente o país. Tais críticas 
aparecem metaforizadas na sobrecarga do Zé Burro, referindo-se, 
pois, às péssimas condições de trabalho e às limitações ao exercício 
da cidadania vivenciadas por muitos brasileiros no início do século XX.

19. Letra C.
A opção descreve objetivos do Encilhamento, um ensaio no processo 
de industrialização no Brasil por meio da ampliação de créditos ao 
setor. 

20. Letra B.
A Revolução Federalista se desenvolveu no Rio Grande do Sul e teve 
reflexos em Santa Catarina. Suas origens estão vinculadas às disputas 
políticas internas no estado, nas quais dois grupos políticos se 
confrontaram: o Partido Federalista, que defendia o parlamentarismo 
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e a revisão da Constituição, e o Partido Republicano, defensor do 
modelo adotado desde a proclamação da República. Nenhum dos 
grupos defendia o retorno à monarquia.  

21. Letra D.
A opção se refere ao fato de os presidentes, a grosso modo, 
favorecerem o setor agroexportador – principalmente o cafeeiro – ao 
longo da república oligárquica, criando, com isso, alianças políticas 
com as oligarquias dominantes nos estados. 

22. Letra C.
O clientelismo caracteriza-se por um tipo de relação política em que 
uma pessoa dá proteção ou benefícios a outra(s) em troca de apoio, 
prática há muito executada no Brasil.

23. Letra B.
Por meio do Convênio de Taubaté, o Estado adquiriu o café excedente 
para permitir que os preços do produto fossem mantidos artificialmente 
altos, garantindo-se, assim, os lucros dos cafeicultores. 

GEOGRAFIA
24. Letra A.
A ilustração demonstra a desigualdade socioeconômica existente 
entre os países do norte e do sul, sendo uma relação historicamente 
estabelecida desde o processo de colonização.

25. Letra C.
A questão exige conhecimento sobre os conceitos-chave da 
geografia, sendo um deles o de região, em que a definição é: espaço 
que agrupa áreas com aspectos comuns, e as separa das que se 
distinguem em seu conjunto de características. 

26. Letra D.
Com a mecanização das indústrias na fase do Capitalismo 
Informacional e dentro do processo de globalização, um tipo de 
desemprego começou a se tornar muito comum, principalmente 
em países subdesenvolvidos ou emergentes. Esse desemprego 
é conhecido como desemprego estrutural, ocasionado pela 
mecanização e robotização dos meios de produção.

27. Letra B.
O modelo político e econômico adotado pelo Estado dentro do período 
da globalização é conhecido como neoliberalismo. Isso ocorreu a 
partir da década de 1980, após o Consenso de Washington. 

28. Letra C.
O período da globalização é marcado pela grande evolução dos meios 
técnico-científicos e informacionais, sendo que o transporte e os 
meios de comunicação têm uma fundamental importância, fazendo 
com que o mundo esteja cada vez mais unido pela rede.

29. Letra B.
A análise do mapa demonstra a realidade do desenvolvimento 
industrial mundial e sua distribuição no espaço geográfico, mostrando 
a concentração das principais multinacionais no Hemisfério Norte 
em territórios de países desenvolvidos.

MATEMÁTICA
30. Letra B.
x 4 20
5 3 3
3 10 40
4 y 3
 A soma 20.

= ⇔ =

= ⇔ =

+ =

x

y

x y

31. Letra D.
1 4 10

5 5 4 10

1 1 1 1 1
2 2 2

2 2 2 2 2
− − −⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = =

32. Letra A.
2 1 2 1 1 2

1 1 0
1 2 1 2 1 2

− − +
+ = ⋅ + =

− − +

33. Letra D.
1 4 10

5 5 4 10

1 1 1 1 1
3 3 3

3 3 3 3 3
− − −⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = =

34. Letra D.
408 x 4 / 100 = 16,32.

35. Letra B.
Basta realizar a leitura do gráfico.

36. Letra C.
Considerando que o comprimento do car tão é de 6 cm, e se 
dividirmos ao meio teremos um novo valor para o comprimento que 
será igual ao da largura do cartão primitivo, e como são retângulos 

semelhantes, temos: 6 x
x 3 2.

x 3
= ⇔ =

FÍSICA
37. Letra B.
V = Δs/ Δt → Δt =  Δs/Vm → Δt = 0,3/3 x 107 = 10–8 s.

38. Letra D.
1ano-luz → corresponde à distância que a luz percorre durante 1 ano.
1ano-luz = 9,46 x 1012 km.

39. Letra C.
Corvette atingiu mais rápidamente  a velocidade de 100 km/h (4 s); logo, 
possui a maior aceleração. Parati  foi o que demorou mais (33,35 s); 
assim, a menor aceleração. Relação aproximada de 8 vezes.

QUÍMICA
40. Letra B.
Na sequência, temos:
gelo → água → fusão
água → vapor → vaporização
vapor → água → liquefação ou condensação
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41. Letra C.

– 38,87 356,9

– 77,7 – 33,4

5,5 80,1

80,0 217,0

PE (ºC)PF (ºC)

mercúrio

amônia

benzeno

naftaleno

30ºC
líquido

30ºC
líquido

30ºC
gasoso

30ºC
líquido

42. Letra A.
Na proveta 1, a bolinha é mais densa que o líquido, pois se encontra 
no fundo do recipiente. Logo, o líquido é menos denso que a 
bolinha (d = 0,8). Na proveta 2, a bolinha não afunda nem flutua; 
isso significa que possui a mesma densidade que o líquido (d = 1,0). 
Na proveta 3, a bolinha flutua na superfície do líquido; logo, o líquido 
possui densidade maior do que a da bolinha (d = 1,2).

BIOLOGIA
43. Letra A.
A teoria da Abiogênese ou Teoria da Geração Espontânea afirmava 
que os seres vivos surgiam a partir de matéria morta, não viva.

44. Letra B.
É necessário utilizar experiências controladas, em que podemos 
comparar o crescimento de espécies em cultivos com e sem 
aplicação de extrato de bananeiras, sendo um grupo de controle que 
servirá para a comparação, e o outro, o grupo teste ou experimental.

45. Letra D.
As etapas que representam a fase de experimentação estão 
identificadas em II e III.


