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Gabarito – 14/09/2013

LÍnGua PortuGuesa

01.	Letra	A.	
O Realismo é um estilo basicamente crítico, como é possível observar em 
“... dão voltas, circuitos inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto com 
um ódio tenaz e sagrado.” A descrição da organização urbana do Rio de 
Janeiro também se faz à moda realista, pela riqueza de detalhes, o que 
lhe dá precisão e verossimilhança. Tais características fornecem valiosas 
informações históricas sobre o Rio de Janeiro do início do século XX.

02.	Letra	B.
A menção a “fora portentosa de hereditariedade” exemplifica claramente o 
crédito que o naturalismo concede ao determinismo genético, como fator a 
ser considerado no exame comportamental.

03.	Letra	B.
Esta é a única oração adjetiva (e iniciada por pronome relativo). As demais 
são adverbiais (A, C e D) e coordenada aditiva (E).

04.	Letra	C.
As orações são coordenadas sindéticas aditivas e conduzem uma progressão 
negativa. Por isso mesmo, as ideias não se excluem. Todos os verbos são 
transitivos diretos (o pronome “os” é o seu complemento) e as vírgulas são 
aceitáveis, porque se constrói uma figura chamada polissíndeto, que assegura 
o ritmo pretendido para a apresentação das ideias.

05.	Letra	C.
As últimas exclamações do personagem justificam o gabarito. Lopes não 
chega a afirmar que o crime compense (letra B), mas que, para correr o 
risco, o valor envolvido deve ser grande (“gordo”).

inGLês

06.	Letra	D.
Todas as outras opções representam detalhes (buildings, houses, degrees, 
to rush, etc.).

07.	Letra	A.
Se temos pontos de vista estreitos, não aceitamos outras opiniões facilmente.

08.	Letra	B.
A tradução de “masters of the outer space” é: somos senhores (mestres) 
do espaço sideral, e, portanto, sabemos muito sobre ele.

09.	Letra	A.
As únicas opções referentes a divórcio são “shallow relationships” e “broken 
homes”, mas a letra B é uma constatação do divórcio e não uma causa.

10.	Letra	C.
“love’ e “hate” são verbos.

esPanhoL

11.	Letra	E.
As opções restantes estão de acordo com o texto. Estes dados da resposta 
correta estão explicitados nas linhas 12 a 15 do segundo parágrafo.

12.	Letra	B.
As denúncias foram feitas durante o curso “La convergencia social de España 
con Unión Europea”, por Antonio Ferrer, o secretário de Acción Sindical.

13.	Letra	B.
No terceiro parágrafo, lê-se que Luis Blázquez, consejero de Trabajo de la 
Comunidad de Madrid, embora empenhado em discordar do secretário de 
Acción Sindical, não deixa, apenas em parte, de concordar com o que ele 
diz. As demais opções também confirmam o que se lê no último parágrafo.

14.	Letra	E.
É a única substituição possível; a que mantém o mesmo sentido.

15.	Letra	A.
O pronome se refere ao secretário de ação sindical da UGT, tem função de 
objeto indireto. Este uso redundante do objeto indireto é da índole da língua 
espanhola e é de uso corrente.

história

16.	Letra	C.
Nesse momento, não existiam partidos políticos que defendessem a causa 
operária, porém, os sindicatos já eram ativos, apesar de ilegais. As principais 
lideranças sindicais eram formadas por imigrantes ou seus descendentes e 
defendiam os ideais anarquistas. Vale destacar que a maioria dos imigrantes 
não era anarquista, mas sim os líderes sindicais que, apesar do pequeno 
número, tinham respeito e admiração da grande massa de trabalhadores.

17.	Letra	A.
Getúlio Vargas chega ao poder com a chamada “Revolução de 30”, golpe 
civil-militar que contou com um amplo leque de apoios, desde forças 
conservadoras, como as oligarquias dissidentes do esquema político batizado 
de “política café com leite”, até setores progressistas das forças armadas 
descontentes com o poder das velhas oligarquias tradicionais.

18.	Letra	D.
O termo Fascismo deriva da expressão fascio, do latim, que significa “feixe 
de varas”. O feixe de varas representa a união e a força, e, junto com a 
machadinha, faz uma referência a um objeto que, na Roma antiga, era levada 
pelo litor, uma espécie de oficial de justiça que representava as decisões dos 
magistrados e tinha poder de coagir e impor castigos físicos.

19.	Letra	E.
A crise deu início a um período conhecido como Grande Depressão. Foi uma 
época de alta taxa de desemprego, baixo consumo e baixa produtividade. 
As camadas populares ressentiam-se da miséria e os capitalistas estavam 
arruinados. Por outro lado, o governo deixou para segundo plano os investimentos 
sociais, procurando, primeiramente, recuperar a economia do país.

20.	Letra	B.
No âmbito político, a crise de 1929, ao gerar desemprego e recessão, 
intensificou as lutas operárias, atemorizando (até porque o triunfo da 
revolução socialista na União Soviética era evidente) a burguesia e as elites, 
que passaram a apoiar formas autoritárias de governo, conhecidas como 
nazifascismo. Os governos de diversos países, com vistas à solução da 
crise econômica, adotaram medidas protecionistas, abandonando, assim, 
os pressupostos do liberalismo.

Código da Prova: 22203



2

Prova 3 – 2a Série do Ensino Médio

2
0

13
GeoGrafia

21.	Letra	E.
Apesar de utilizar técnicas milenares, a agricultura de jardinagem apresenta 
grande produtividade por área.

22.	Letra	D.
De fato, os países considerados emergentes ainda apresentam gravíssimos 
problemas sociais, mas caminham para um quadro de melhorias e os dados 
demográficos apresentados na opção D são uma grande comprovação disso.   

23.	Letra	B.
Com a devolução do canal ao Panamá pelos EUA, este país ficou responsável 
pela sua gestão. Dessa forma, o Panamá optou por terceirizar e fazer uma 
gestão privada do canal.

24.	Letra	B.
O estreito de Gibraltar destaca-se como uma das grandes áreas de tensão que 
separam países ricos e pobres no mundo. Diversas estratégias de vigilância 
são adotadas pelos países europeus para controlar fluxos migratórios.

25.	Letra	E.
A Índia é um exemplo de evolução de um país com tradições ancestrais, 
influenciadas por longos períodos de dominação colonial. Com o fim da 
Segunda Guerra Mundial, o processo de descolonização, o crescimento 
populacional e os deslocamentos geopolíticos de interesses variados geram 
fortes instabilidades socioeconômicas, expressas em conflitos tribais, 
étnicos e religiosos.

fiLosofia

26.	Letra	A.
Verifica-se, nesses períodos, que a preocupação dos artistas foi retratar a 
organização do mundo físico e a capacidade humana de construir além das 
evidências cotidianas, respectivamente.

27.	Letra	E.
A função pedagógica da arte reside na intenção de evidenciar formas de 
conhecimento que localizam além das evidências científicas, assim como 
da esfera cultural da sociedade.

28.	Letra	A.
A construção do belo reside no sistema de classificações de uma 
determinada coletividade.

29.	Letra	D.
A estética do oprimido faz parte da ideia de que por meio da atividade artística 
é possível construir a consciência crítica de um grupo social acerca da sua 
realidade material, política e ideológica.

30.	Letra	C.
As perspectivas teóricas de ambos os autores tornam clara a ideia de que 
as construções teóricas não correspondem à realidade. A ação do poeta é 
aceita por Aristóteles por se tratar de poesias. Para Platão a ação do poeta 
é nefasta à juventude porque não retrata a realidade, promovendo o engano.

socioLoGia

31.	Letra	C.
O conceito de democracia, embora subscreva o poder do povo, por princípio 
limita aqueles que são de fato o povo, isto é, os cidadãos. À época citada 
no trecho, no âmbito da democracia clássica, encontravam-se excluídos as 
mulheres, os estrangeiros (metecos) e os escravos.

32.	Letra	B.
Nos sistemas democráticos, sejam eles diretos, representativos ou 
semidiretos, o sucesso é verificado a partir do envolvimento quantitativo e 
qualitativo dos cidadãos na tomada de decisão.
33.	Letra	E.
Ao mencionar a força do Estado (governo) sobre a política e também sobre 
as vidas privadas e as mentalidades, o trecho está corretamente relacionado 
ao Autoritarismo.

34.	Letra	B.
A crise do Estado Imperial brasileiro, compreendida entre 1870 e 1889, 
caracterizou-se, entre outros aspectos, pelo aumento de críticas à ordem 
monárquica e aos valores simbólicos que a sustentavam, entre eles, a 
ostentação da soberania do rei sobreposta à própria soberania nacional. A 
tela de Pedro Américo, produzida nos momentos derradeiros de vigência 
dessa ordem monárquica, construiu, de forma monumentalizada, imagem 
memorialista do grito do Ipiranga – “Independência ou morte”, comprometida 
com a defesa dos referenciais simbólicos da monarquia brasileira. Destaque-se, 
por exemplo, a centralidade da figura de D. Pedro I no quadro.

35.	Letra	E.
A melhor definição de República é o que a associa a uma forma de governo 
orientada para o bem comum e com leis reconhecidas por todos.

matemática

36.	Letra	A.
Temos 13 conjuntos de quatro valores iguais e, para cada um destes 
conjuntos, temos 48 (52 – 4) cartas distintas.
Logo, 48 . 13 = 624.  

37.	Letra	A.
Todas as senhas possíveis 5.5.5.5 = 625
senhas com o 1 seguido pelo 3 = 74
Senhas possíveis = 625 – 74 = 551

38.	Letra	E.
A área A, em quilômetros quadrados, varrida pela onda entre 9 horas e  
10 horas, é dada por A = π · [(10k)2 – (9k)2] = π · (100k2 – 81k2) = 19πk2
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39.	Letra	B.

h2 + 52 = 102

h2 = 100 – 25
h2 = 75
h cm= 5 3

Portanto, a área da bandeirinha será:

A cm= ⋅ −
⋅

= − = −10 15
10 5 3

2
150 25 3 25 6 3 2( )

40.	Letra	E.
Temos três possíveis cores para o primeiro círculo e duas para cada um 
dos demais.

fÍsica

41.	Letra	B.
A força peso é perpendicular ao deslocamento; portanto; seu trabalho é nulo.

42.	Letra	C.

τ τ τ= = − ⇒ = −( )⇒ =� � � � � �∆E
mv mv

Jc
o

2 2

2 2
5
2
100 36 160

43.	Letra	B.
Fazendo a resultante dos momentos no ponto A igual a zero, adotando a 
convenção que se o giro é horário o momento é negativo, se o giro é anti-horário 
o momento é positivo e sendo P o peso da barra, então:

RB P RB N� � �
� �

�⋅ − ⋅ = ⇒ =
⋅

=8 5 0
2000 5

8
1250

44.	Letra	E.
Pela simetria do problema, tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico 
são nulos.

45.	Letra	E.
Aplicando a segunda lei de Newton sobre a partícula, temos que F= ma

qE mg ma E
mg ma

q
x x

E
N
c

− = ⇒ =
+

=
+

⇒ =−� � �
, �� , ��

�
0 0005 10 0 0005 2

10
60006

quÍmica

46.	Letra	B.
V = K . [HI]2

x9           x3
A velocidade aumenta 9 vezes.

47.	Letra	D.
                    NH3  1/2N2 + 3/2H2

Início 1 0 0

Reação 0,5 0,25 0,75

Equilíbrio 0,5 0,25 0,75

                               
   1,5

48.	Letra	D.
N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)
       

     4 mol                 2 mol
∆H = – 92,4 KJ
Formação da amônia → contração → P↑
         exotérmica → T↓
Aumentando [N2] e [H2] o sistema desloca-se para a direita aumentando 
[NH3].
49.	Letra	A.
           O
           ||
CH3 – C – CH2 – CH2 – CH3

Isômero de posição
                   O
                   ||
CH3 – CH2– C – CH2 – CH3  Pentan-3-ona

Isômero de cadeia
           O
           ||
CH3 – C – CH – CH3   Metil-butanona
                  |
                 CH3

Isômero de função
                                              O
                                           ||
CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – C  Pentanal
                                            |    
                                             H

50.	Letra	B.
Na 1a figura o CH3 e o C estão em lados opostos do plano (forma trans) e na 
2a figura o CH3 e o C estão do mesmo lado do plano (forma cis). Isomeria 
geométrica ou cistrans.

bioLoGia

51.	Letra	E.
Considerando que a letalidade dessa anomalia é condicionada pelo genótipo 
AA, o casal será heterozigoto, Aa. Os filhos deste casal poderão nascer com 
os genótipos Aa (2/3) e aa (1/3), então: 66,7% com acondroplasia (Aa) e 
33,3% normais (aa).

52.	Letra	A.
A doença é condicionada por um gene recessivo, o que pode ser constatado 
através dos cruzamentos I-1 x I-2, I-3 x I-4 e II-2 x II-3, em que os indivíduos 
são normais, heterozigotos, apresentando descendentes com a doença. 
Caso os indivíduos II-5 e II-6 sejam heterozigotos, existe a possibilidade de 
terem filhotes com a doença.
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53.	Letra	E.
Os nomes científicos dos ratos e dos pardais indicam que não pertencem à 
mesma espécie, que é binominal, nem ao mesmo gênero (Mus e Passer).

54.	Letra	A.
As algas planctônicas são seres autótrofos, fotossintetizantes, que ao longo 
da cadeia alimentar alimentam diretamente os animais herbívoros. São as 
maiores fornecedoras de oxigênio para a atmosfera.

55.	Letra	B.
O efeito estufa está associado à emissão de gases na atmosfera, sendo um 
problema que influencia no aquecimento global.


