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LÍnGua PortuGuesa

01. Letra D.
Um dos recursos que colaboram para fortalecer uma tese é a apresentação 
de vivências pessoais, capazes de trazer credibilidade ao que se defende. A 
autora não pretendeu questionar mudanças de posição, mas, ao contrário, 
valorizá-las. Não se verifica qualquer contradição no seu texto, e a pergunta 
que faz no fim do terceiro parágrafo dispensa resposta direta, pois é pergunta 
retórica, quase uma afirmação a ser conformada pelo texto. As palavras 
mencionadas em E estão empregadas conotativamente: a “constituição” da 
autora seria o conjunto de suas convicções, crenças, valores; os “picotes” 
e os “pedacinhos de papel” jogados fora seriam as mudanças que ela 
experimenta nesses aspectos.
02. Letra B.
A metáfora “teto” significa “céu”, tanto no sentido direto (Anchieta se 
encontrava em uma praia, sob o céu – firmamento – como no sentido 
religioso (o lugar para onde vão as almas boas).
03. Letra E.
A preposição vincula os dois termos com a ideia de posse. Nos demais 
casos: finalidade (A), matéria (B), qualidade (C), meio (D).
04. Letra B.
“firmeza” e “inconstância” são termos que, no caso, compõem o paradoxo, 
manifestação formal do conflito interno do homem barroco. As interrogativas 
caracterizam aspectos da subjetividade, do conflito barroco. Na primeira 
estrofe, prevalece a visão pessimista, com a afirmação do negativo sobre 
o positivo. O soneto não é uma inovação barroca e, pelo contrário, é forma 
“herdada” do Renascimento. Finalmente, o poema, em vez de revelar-se 
essencialmente religioso (mesmo porque nele não se acham quaisquer 
signos de religiosidade), questiona a realidade da vida, composta de coisas 
contrastantes, para as quais o homem não encontra resposta.
05. Letra B.
O pronome “o” é anafórico, isto é, retoma algo já mencionado, no caso a 
hipótese de a mulher amar o eu lírico. Nos demais casos, não se podem 
aceitar as alternativas. Em A, “baixinho”, no texto é advérbio e não adjetivo, 
como no exemplo dado depois; em C, o “a” é, pela ordem, preposição e artigo 
definido; em D, o pronome é tônico, e não átono; em E, “bem” expressa a 
circunstância de intensidade, e não modo. 

inGLês

06. Letra B.
“When a label says ‘made with’, that means the manufacturer may have 
started out with a particular ingredient but there’s no way to tell how it was 
processed or even how much of it went into the final product”.
07. Letra A.
“Ingredients are listed in order of descending weight”.
08. Letra C.
“If you see the word ‘drink’ on a product, that’s a telltale sign that it’s not 
100% juice, says Dr. Sears. Look carefully at the ingredient list to make sure 
you’re getting pure fruit juice”.
09. Letra A.
O exemplo da pipoca de micro-ondas confirma a resposta.
10. Letra E.
Se em uma porção uma pessoa ingere 210 calorias, em meia porção vai 
ingerir a metade, ou seja, 105 calorias.

esPanhoL

11. Letra B. 
O texto trata da insatisfação dos homens espanhóis que se sentem 
discriminados em relação às mulheres no mercado de trabalho. Portanto, são 
estes que apresentam mais recursos de amparo por tal discriminação sexual.
12. Letra C. 
O senhor López Guerra é o juiz do Tribunal Constitucional e a tradução 
correspondente para o espanhol é “juez”.
13. Letra E. 
Além do assunto abordado sobre a discriminação sexual, o texto também 
menciona a vulnerabilidade dos juízes.
14. Letra A. 
Observamos no final do artigo o caso da “mulher de Mataró”, a qual deseja 
que seu futuro filho seja uma menina.
15. Letra D. 
Ao contrário do que ocorria nos primeiros anos de funcionamento do 
Tribunal Constitucional, atualmente, a maioria de recursos de amparo por 
discriminação sexual que chegam são apresentados por homens.

história

16. Letra B.
O Rio São Francisco está associado à expansão da pecuária, atividade 
considerada secundária e complementar. As atividades mais importantes do 
período colonial, como a cana-de-açúcar, algodão e cacau não dependeram 
do rio para transporte ou irrigação.
17. QUESTÃO ANULADA.
18. 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.
19. Letra B.
A alternativa A fala em século XII, enquanto o rei só passa a respeitar a Câmara 
dos Comuns depois da Revolução Gloriosa, em 1688, no final do século XVII. 
A alternativa C contém erro de datas, isto porque o poder real foi abolido na 
Inglaterra em 1640, e não na morte da Rainha Vitória, no final do século XIX. 
O absolutismo existiu na Inglaterra, sim, antes do Parlamento; por isso, a 
alternativa D não está correta. A alternativa E está errada porque a monarquia 
tem poder, e não somente simbólico, na Inglaterra, até os dias atuais.  
20. Letra B.
Terminada a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra adotou uma série de medidas 
com o intuito de tornar mais rígido o monopólio sobre as colônias.
Com o pretexto de recuperar as finanças do Estado, abaladas com a guerra 
com a França, os ingleses adotaram diversas leis coercitivas, que na prática 
serviriam para garantir o mercado colonial para os produtos de outras 
colônias ou comercializados por empresas inglesas, particularmente o chá, 
monopolizado pela Companhia das Índias Orientais.
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21. Letra A.
Alguns dos fatores que contribuíram para a redução da taxa de natalidade no 
Brasil foram o processo acelerado de urbanização e a mudança de conceitos 
sociais, como os casamentos tardios.
22. Letra D.
A utilização da mídia, particularmente TV e rádio, desenvolvendo campanhas 
que aproximaram a religião da demanda dos fiéis, garantiu o aumento do 
percentual de seguidores da religião evangélica.
23. Letra D.
Com a elevação da expectativa de vida, houve uma elevação do percentual da 
população de terceira idade. O acontecimento deste processo em paralelo à 
redução da natalidade proporcionou as mudanças na pirâmide etária. Contudo, 
a média nacional não reflete a realidade de todas as regiões brasileiras.
24. Letra A.
A partir da década de 1970, com a abertura da última fronteira agrícola 
do País promovida pelos projetos de colonização do governo militar, em 
paralelo ao processo de modernização da agricultura no Centro-Sul, ocorreu 
a formação de um intenso fluxo migratório da região Sul para o Centro-Oeste 
e Norte, o que, como mencionado corretamente na alternativa A, explica a 
descontinuidade da influência das metrópoles de Curitiba e Porto Alegre. 
25. Letra C.
A expectativa de vida é maior nas regiões Sul, Sudeste e no Distrito Federal. 
Essas unidades da federação apresentam as melhores condições de saúde, 
educação e saneamento básico. A esperança de vida é menor nos estados do 
Nordeste, Tocantins e Roraima, onde os serviços sociais são mais precários.  

fiLosofia

26. Letra A.
A linguagem humana é indispensável para a construção e reconstrução 
cultural nas sociedades.
27. Letra E.
Trata-se da divulgação de uma informação com a finalidade de advertir o 
consumidor para os problemas causados pelo produto.
28. Letra D.
Os nomes têm o poder de construir e reconstruir formas de pensamento, 
visões de mundo. Como exemplo, é possível considerar a ação pedagógica 
da mídia.
29. Letra D.
As necessidades básicas aproximam homens e animais.
30. Letra D.
Segundo o autor, a linguagem é limitada pela cultura porque emana da vida 
coletiva.

socioLoGia

31. Letra E.
As regularidades movem o sociólogo para o entendimento da sociedade, tal 
qual a atenção que chama aos pesquisadores zoólogos a regularidade entre 
as organizações sociais animais.
32. Letra C.
Instituições sociais tratam de valores e comportamentos reconhecidos e 
sancionados pela sociedade, como a solidariedade na instituição familiar, 
a compaixão na instituição religiosa, o empreendedorismo nas instituições 
econômicas. 

33. Letra A.
Ambos os trechos referem-se à mobilidade social, que é capacidade de os 
indivíduos alterarem sua condição dentro da estratificação social.
34. Letra B.
Respectivamente: nação, raça e etnia.
35. Letra A.
Segundo o autor não é possível abdicar de todos os preconceitos. Contudo, 
deve-se evitar os que estimulam a intolerância.

matemática

36. Letra A.
Pode-se aplicar o teorema de Pitágoras; assim, teremos:
d3=32+42; logo d=5. Portanto, d=5 m. 
37. Letra C.
Chamando-se de h a altura do prédio e de x cada andar, e sabendo-se que cada 

andar tem 3 m, temos que: h = 3 ∙ x; portanto: 3
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Assim, o prédio possuiu um total de 5 andares.
38. Letra C.
f (m + n) – f (m – n) = (m + n)2 – (m – n)2 = m2 + 2mn + n2 – m2 + 
2mn + n2 = 4 mn.
39. Letra C.
Chega-se à conclusão com uma simples consulta ao gráfico, visto que são 
pares ordenados, definidos por: A(5,6), B(1,4) e C(4,2).
40. Letra C.
Consultando o gráfico, temos que o time teve no primeiro jogo uma vitória, 
no segundo uma derrota, no terceiro um empate, no quarto uma derrota, 
no quinto vitória, no sexto vitória, no sétimo empate, no oitavo vitória, no 
nono empate, no décimo vitória. Assim, teremos, como soma dos pontos 
os valores: 3 +  0 + 1 + 0 + 3 + 3 + 1 +  3 + 1 +  3  = 18 pontos.

fÍsica

41. Letra A.
O trabalho realizado pelo gás corresponde ao valor encontrado para a área 
sob a reta AB:
Observando o gráfico, teremos a área de um trapézio. Então: t = (B + b). h/2. 
Assim: t= (3 x 105 + 1 x 105) x 2 x 10–3 /2. Portanto, t = 400 J.
42. Letra A.
A folha V, ao ser iluminada pela luz branca, refletirá apenas a cor verde, e a 
folha A refletirá apenas a luz amarela. Como existe um filtro vermelho, este 
somente deixará passar a cor vermelha. Nenhuma das cores refletidas é 
vermelha; portanto, todas as folhas parecerão pretas. 
43. Letra B.
Lembrando que a velocidade na altura máxima é nula, usa-se a equação de 
Torricelli para descobrir a velocidade inicial do lançamento:
v v g h v vo o o
2 2 22 0 2 10 125 2500 50= + − ⇒ = + − ⇒ = =.( ). .( ). m/s.

Calculando o tempo de subida:
v= vo+(–g)t ⇒ 0=50+(–10) t ⇒ t=5 s
O tempo de permanência no ar (ida e volta) é o dobro do tempo de subida;  
portanto, 10 s.
44. Letra C.
Pela regra do polígono, temos que a soma vetorial é nula.
45. Letra E. 
Vetores são caracterizados por direção, módulo e sentido.
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quÍmica
46. Letra C.
Na2SO4   +   BaBr2    →   BaSO4   +  2 NaBr
              (brometo de bário)

47. Letra E.
Ca3(PO4)2   +   2 H2SO4   →   Ca(H2PO4)2   +   2 CaSO4
48. Letra D.
+4  – 2

Sn    O2
Ca(OH)2   +   2 HCl   →   CaCl2   +   H2O
Na2CO3   +   H2SO4    →   Na2SO4   +   H2O   +   CO2
49. Letra B.
SO2   +   H2O    →   H2SO3
    ácido

Na2O   +   H2O    →   2 NaOH
           base

50. Letra D.
óxido de cálcio (X):
Ca2+ | O2–

CaO

sulfato de alumínio (Y):
Al3+ | (SO4)

2–

Al2(SO4)3

ácido hipocloroso (Z):
H+ | (ClO)–

HClO

bioLoGia

51. Letra E.
A base nitrogenada uracila é encontrada no RNA, e o DNA possui timina.
52. Letra C.
A dengue é transmitida através da picada do mosquito Aedes Aegypti, cuja 
proliferação ocorre através da água parada que abriga os ovos e larvas do mosquito.
53. Letra E.
O retrovírus inicia a síntese de proteínas a partir do RNA. A enzima transcriptase 
reversa é capaz de produzir DNA a partir de RNA.
54. Letra C.
Os fungos Saccharomyces cerevisae realizam fermentação, processo 
energético anaeróbico, que ocorre na ausência de oxigênio.
55. Letra B.
A fermentação ocorre sem a presença de oxigênio. Assim, para que ocorra 
tal processo, basta a presença de glicose.


