
1

Prova 3 – 3a Série do Ensino Médio

2
0

13

Gabarito – 14/9/2013

LÍnGua PortuGuesa

01. Letra C.
Essa característica de fazer dos leitores seus interlocutores está indicada 
pelo verbo na 3a pessoa do plural, indicador da pessoa “vocês”: “Vejam 
vocês” – com este artifício, Machado de Assis estabelece um tom de 
conversa à sua narrativa.
02. Letra D.
A expressão modifica o verbo “atravessar” e expressa a ideia de meio. Nas 
demais alternativas, temos adjuntos adnominais (em A e C), complemento  
nominal (em B) e objeto indireto (em E), três funções sintáticas que também 
podem apresentar a presença da preposição.  
03. Letra A.
Maiúsculas e sinestesias são mesmo uma marca do Simbolismo. Nas demais 
opções, não pertencem a esse estilo: a descrição pura e simplesmente 
objetiva do objeto poético do poema (B), preocupação social (C), exaltação 
das características mórbidas do ser humano (D) e visão realista dos 
problemas humanos (E).
04. Letra B.
A realização da “orgia de fogo” era o desejo secreto da bruxa; a loucura e a 
violência estão descritas em “alma extravagante de maluca” e “fúria saída 
do inferno”. A extravagância dos detalhes procura levar ao leitor um espelho 
da realidade circundante.
05. Letra C.
Trata-se do pronome relativo “que”, o qual, como elemento anafórico, retoma 
a expressão que o antecede. A oração é subordinada adjetiva e a vírgula 
indica seu caráter explicativo. A ordem dos seus termos não é a direta, uma 
vez que, entre outros aspectos, o seu sujeito – “a sua alma extravagante de 
maluca”– se coloca no final da oração. 
06. Letra D.
A combinação dos verbos, alguns parassintéticos, como “esmaecer” 
e “anoitecer” (processo lento e contínuo), aliada às reticências, mostra 
a lentidão do processo do anoitecer, que é quebrada pela conclusão do 
processo: o ponto final.
07. Letra B.
A oração “Como uma informe nódoa” é comparativa, construída, como 
normalmente se dá com esse tipo oracional, com verbo subentendido (no 
caso, os verbos “avultar” e “crescer”); a oração “à proporção que a luz 
recua” tem, evidentemente, ideia proporcional.
08. Letra E.
O inusitado corre por conta do “trabalho” do personagem masculino que foi 
contra o desarmamento: ele é um assaltante que “precisa” andar armado... 
A “tirinha” pretende, basicamente, criticar a decisão tomada na consulta 
popular. 

esPanhoL

09. Letra C.
Inferimos a resposta no penúltimo e último parágrafo do texto.
10. Letra D.
Inferimos a resposta no penúltimo parágrafo do texto, no qual consta que 
existem várias expressões corporais tornando-o difícil.
11. Letra A.
Com uma leitura atenta, percebemos que não existe uma só pessoa que não 
tenha nenhum sentimento ao assistir à dança.

12. Letra E.
Essa palavra traduzida ao português significa ninguém.
13. Letra B.
Essa palavra traduzida ao português significa uma pessoa.
14. Letra B.
Inferimos a resposta no 1o parágrafo, segundo o qual existe uma evolução 
no flamenco.
15. Letra E.
O verbo está conjugado no tempo composto chamado pretérito perfeito. Ao 
analisar o “han”, percebemos que está na 3a p.p.
16. Letra B.
Essa expressão traduzida ao português significa “por isso”.

inGLÊs

09. Letra D.
A resposta está nas duas primeiras linhas do texto: “One evening when she 
was 14 years old, Laura Scott was washing dishes in the kitchen with her 
mother when she decided she didn’t want to have a child.”
10. Letra E.
A resposta é encontrada no trecho: “A 2010 Pew Research report showed 
that childlessness has risen across all racial and ethnic groups, adding up to 
about 1 in 5 American women who end their childbearing years maternity-
free, compared with 1 in 10 in the 1970s.”
11. Letra A.
A resposta é confirmada no trecho: “The Weekly Standard’s Jonathan V. 
Last has made the case in his controversial book What to Expect When No 
One’s Expecting that the selfishness of the childless American endangers 
our economic future by reducing the number of consumers and taxpayers.”
12. Letra C.
A resposta é encontrada no trecho “Massive demonstrations called after a 
bus fare hike in Sao Paulo and other cities in Brazil have developed into a 
nation-wide movement that is far from finished.”
13. Letra E.
Está se tornando parte da vida cotidiana da juventude brasileira em outras 
cidades importantes, tais como, Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória, 
entre outros. Conforme podemos ver no trecho: “Protests, occupations of 
government buildings and massive public debates are becoming a part of 
everyday life for Brazilian youth in other important cities as well, like Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Vitoria, among others.” 
14. Letra A.
Podemos confirmar essa alternativa no trecho:
15. Letra B.  
Como podemos encontrar, no final to texto, no trecho: “Putting an end to 
government corruption was the most visible demand of demonstrators, 
followed by calls for more transparency in public service spending; an end 
to police violence and a more participatory political system.”
Nas demais alternativas, encontramos outras causas, como “altos custos 
da visita do Papa Francisco”ou “explicações sobre o desaparecimento de 
Amarildo de Souza”, que não foram as relatadas pelos entrevistados na 
pesquisa do Al Jazeera.
16. Letra B.
 A resposta é encontrada no penúltimo parágrafo: “Buffett says his two sisters 
were encouraged to set their sights on “marrying well” as a career goal even 
though they are just as bright as the billionaire investor.”
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17. Letra D.
A produção fordista pode ser dividida em quatro aspectos: o parcelamento da 
produção, a padronização de peças e modelos, bens produzidos em grandes 
lotes e a baixo custo e, principalmente, a introdução da linha de montagem 
com esteira rolante (tal como é retratado na imagem).
18. Letra C.
O autor argumenta que a ética protestante e o espírito do capitalismo se 
encontraram em um determinado momento histórico e que essa fusão 
favoreceu o Capitalismo Racional, designado pela  “fome de riquezas” 
acumulada por meios pacíficos, ou seja, através da produção e do trabalho.
19. Letra C.
A polarização do campo político ganharia nome e organização, com o 
nascimento dos Partidos Liberal e Conservador – e também o sistema de 
troca de ministérios, expresso na criação do modelo parlamentarista. O 
Parlamentarismo no Brasil diferenciava-se do modelo clássico britânico, 
uma vez que o Poder Moderador fora mantido, sendo por isso conhecido 
como Parlamentarismo às avessas.
20. Letra C.
A opção correta aponta para uma lógica de produção que fora sendo erigida 
na URSS desde a década de 1920, com traços fordistas no que diz respeito 
à massificação da produção industrial, com controle de qualidade final e, 
portanto, com enormes desperdícios.
21. Letra A.
A questão pede a interpretação correta sobre o quadro, e a única possível 
está na opção A, uma vez que todas as figuras citadas estão descritas 
conforme a intenção do artista. Importante notar-se que a figura central do 
quadro é a de José Bonifácio, ladeado pelos três elementos constitutivos do 
povo brasileiro: o Branco, o Negro e o Índio.
22. Letra B.
Hobsbawm chama a atenção para o fato de que o desenvolvimento das 
tecnologias de comunicação permitiram aos seres humanos terem uma 
visão sobre o que acontecia não somente ao seu redor, mas também em 
qualquer outra parte do mundo.
23. Letra E.
A Lei Áurea, de maio de 1888, não contemplou uma das principais 
reivindicações dos proprietários de escravos, ou seja, a indenização pela 
perda de suas propriedades (os escravos). Isto fez com que este grupo 
passasse a se desinteressar pela sorte da monarquia, tendo, muitos deles, 
aderido ao projeto republicano.
24. Letra C.
A análise da tabela deixa claro que São Paulo e Minas serão os principais 
atores políticos na recém-criada república, como ficará explicitado na 
organização da Política do Café com Leite.

GeoGrafia

25. Letra D.
A manutenção da vegetação é vital para a preservação do sistema de cheias 
que caracteriza o Pantanal.
26. Letra D.
Bacias sedimentares podem possuir combustíveis fósseis.
27. Letra E.
O desenvolvimento sustentável tem de ser viável economicamente, 
socialmente responsável e conservar os recursos naturais.
28. Letra E.
A vegetação influencia diretamente o clima, tanto na umidade quanto na 
temperatura.
29 Letra D.

Brasília exerce uma influência limitada sobre o território nacional, estando 
muito concentrada nas questões políticas.
30. Letra B.
O norte de MG integra o Polígono das Secas.
31. Letra B.
Análise reforçada pela interpretação do texto.
32 Letra A.
O Brasil localiza-se sobre a parte central da placa sul-americana.

fiLosofia

33. Letra D.
Segundo o autor, as pessoas possuem almas diferentes. Por isso, nem todas 
as pessoas possuem a mesma percepção acerca do que é justo.
34. Letra B.
As pessoas possuem três tipos de alma. Quem possui alma de bronze está 
apto a cuidar da subsistência da cidade, quem possui alma de prata está 
apto a cuidar da segurança da cidade e quem possui alma de ouro cuida do 
governo. Somente o filósofo possui alma de ouro.
35. Letra C.
Tomás de Aquino, ainda que considere a razão humana limitada, não 
despreza as suas possibilidades de conhecimento. Não é por acaso que ele 
desenvolve as cinco vias de demonstração racional da existência de Deus. 
Verifica-se, portanto, como a teoria do conhecimento de Tomás de Aquino 
está intimamente relacionada com a sua intenção de superar a dicotomia 
entre fé e razão.
36. Letra C.
Para o autor, a virtude pode ser construída na vida em sociedade e significa 
equilíbrio, no sentido restrito do termo.
37. Letra E.
O autor não considera que existam pessoas incapazes, de modo inato, de 
compreender, assim como de participar da vida política. Mas está apto ao 
exercício da vida política quem pode ter uma vida ociosa, para dedicar-se 
à vida pública.
38. Letra A.
Platão organiza suas ideias a partir da construção teórica de Sócrates, seu 
mestre.
39. Letra B.
O ser humano possui em sua natureza a ideia de organização e preservação 
da espécie pelo domínio e transformação do meio.
40. Letra E.
Para o autor a distribuição dos bens na sociedade deve ocorrer de acordo 
com o princípio do mérito.

socioLoGia

41. Letra B.
As condições de moradia indicam a falta de investimento no setor de 
habitação, muito devido à incapacidade do governo para utilizar os recursos 
(impostos) nessa finalidade.
42. Letra E.
Embora historicamente determinadas e estruturalmente persistentes, pobreza 
e desigualdade são aspectos sociais que podem ser revertidos com políticas 
públicas e investimentos.
43. Letra B.
O texto sobre a origem das lutas seguido de um enunciado que destaca 
as brigas de gangues de torcidas organizadas e a violência delas 
derivadas. Nesse ínterim, a origem filosófica das lutas que preconizava um 
comportamento equilibrado e responsável foi abandonado e substituído pela 
pura violência. A alternativa correta é a B, já que versa sobre autocontrole 
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e respeito.
44. Letra E.
O problema apresentado pela charge é que a Olimpíada de 2016 pode ser 
afetada pelos índices de violência da cidade do RJ. Por isso, iniciativas de 
segurança pública, a redução das desigualdades e a conscientização civil 
devem ser utilizadas para que o evento seja realizado com sucesso.
45. Letra C.
Segundo o texto, nos dois momentos da história da política, o poder de 
decisão nas sociedades, com ou sem a legitimação das maiorias, é restrito 
a grupos organizados que representam minorias dominantes.
46. Letra E.
Nicolau Maquiavel foi um pensador político do Renascimento, autor da 
obra O Príncipe, na qual defende que a manutenção do poder está acima da 
moral. O governante, portanto, teria por prioridade manter a ordem, podendo 
utilizar quaisquer meios para assegurar a unidade e a lealdade do seu povo.
47. Letra E.
A Utopia, de Thomas Morus, publicado em 1516. O realismo de Maquiavel e 
o idealismo de Thomas More se fizeram através de discursos políticos sobre 
atos administrativos sobre os quais era necessário ser discutido ou serem 
reformulados. O primeiro por apresentar um princípio político centrado na 
experiência e na prática, isto é, uma visão realista de como o governante 
pode e deve, de fato, administrar o seu estado. No campo oposto, More 
designa um termo que por si só tornou-se sinônimo de idealização, hipótese 
ou imaginação, para propor uma sociedade mais perfeita, mas que em sua 
obra não surge como um amontoado de devaneios governamentais, recaindo 
uma crítica, sim, à própria sociedade dita real. 
48. Letra D.
Apenas com a instituição da sociedade civil, baseada no contrato social, 
é possível distinguir os critérios de bem e mal, justiça e injustiça, antes 
camuflados pela guerra de todos contra todos.

matemática

49. Letra C.
Se a equipe estreou e encerrou o torneio com vitórias, nos outros 6 jogos 
ocorreram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

P6
2 2 2 6

2 2 2
90, , !

! . ! . !
.= =

50. Letra B.
Se N(T) = 0,1 . T2 – 4T + 90, então, para T = 20, teremos:
N(20) = 0,1 . 202 – 4 . 20 + 90 ⇒ N(20) = 50.
51. Letra A.
De acordo com o enunciado, teremos então que 1/8, 1/5 e 11/40 são os 
três primeiros de uma P.A.; logo:

r r e a a a= − ⇒ = = + ⇒ = + ∴ =
1
5

1
8

3
40

1
8

5
3
40

1
8

3
8

1
26 6 6.

Se o sexto termo da P.A. é 1/2, o sexto termo da P.H. será 2.
52. Letra D.
A única situação que não atende ao enunciado é aquela em que o casal teria 
3 meninas, cuja probabilidade é 1/8.
Logo, a probabilidade procurada será 7/8 = 0,875 = 87,5%.
53. Letra C.
1 volta é igual ao período da função; logo:

P P s= ⇒ =
2

12

24
π
π

,  então:

24 s → 1 volta
330 s → x 
x = 13,75
Resposta: 13 voltas.
54. Letra D.
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CD = x = 75 m.
55. Letra D.
(A) C12 + C13 = 300 + 800 = 1100
 C21 + C23 = 430 + 970 = 1400 (Falso)
(B) C31 = 350, C32 = 370 (Falso)
(C) C12 + C13 = 300 + 800 = 1100 (Falso)
(D) C13 + C23 = 800 + 970 = 1770 (Verdadeiro)
(E) C12 + C32 = 300 + 370 = 670 (Falso)
56 Letra A.

P(1, –2)

n1
��

 = (1, –2)
n2
��  = (2, 1)

Logo, a equação da trajetória da 1a formiga é:
x – 2y + c = 0, P ∈ r; logo:
1 – 2 (– 2) + c = 0 → c = – 5
Resposta: x – 2y – 5 = 0.

fÍsica

57 Letra A.
A opção I está errada: a bomba cai verticalmente para um observador no 
avião. 
58. Letra E.

A velocidade angular é dada por: ω
π

=�
2
T
,  em que T é o período dos 

ponteiros. 
Como período do ponteiro dos minutos é menor que o período do ponteiro 
das horas, a velocidade angular do ponteiro dos minutos é maior que a 
velocidade angular do ponteiro das horas.
59. Letra E.
O par ação e reação atua em corpos distintos, por isso não se anulam.
60. Letra D.
A reação da força peso está aplicada no centro da Terra.
61. Letra E. 
Todas estão corretas.
62. Letra C. 
A força que a carga – Q exerce sobre a carga +q é representada pelo vetor B. 
A força que a carga +Q exerce sobre a carga +q é representada pelo vetor 
D. A resultante entre os vetores B e D é mais bem representada pelo vetor C.
63. Letra D. 
O módulo do campo elétrico em função da distância é dado por: E=�

K�Q

d2
.

O gráfico que melhor representa a função acima é o da opção D.
64. Letra E. 
U= Ed = 5 x 103 x 0,2 = 1000 V.
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65. Letra D.
Fenóis são compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos –OH 
ligados diretamente ao anel aromático.
66. Letra B.
A expressão da constante de equilíbrio em função das concentrações molares 
da reação apresentada é:

K �
CH OH

CO H
C = [ ]

=
[ ]

. [ ]
, .3

2
2

14 5

Substituindo-se as concentrações de metanol e de monóxido de carbono 
pelos valores informados, tem-se que:

�
H

[ , ]

. [ ]
,

0 145

1
14 5

2
2[ ]
=

[H2]
2 = 10–2

[H2] = 10–1 mol/L.
67. Letra D.

(A) H3C – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – O – C – CH3

–– O

função éster

(B) H3C – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – C – OH

––O

função ácido carboxílico

(C) H3C – CH2 – CH2 – C – O – CH2 –CH3

––O

função éster

(D) H3C – CH2 – CH2 – CH2 – O – CH2 – CH3

função éter

As substâncias responsáveis pelo aroma de certas frutas possuem a função 
éster, presentes nas estruturas A e C.
68. Letra E.
A expressão da velocidade da reação é:
v = k[BrO–

3]
x . [Br–]y . [H+]z

Observamos que:
I. Analisando os experimentos 1 e 2: dobrando apenas a [BrO–

3], dobramos 
a velocidade da reação; portanto: x = 1.

II. Analisando os experimentos 2 e 3: triplicando apenas a [Br–], triplicamos 
a velocidade da reação; portanto: y = 1 .

III. Analisando os experimentos 1 e 4: dobrando apenas a [H+], 
quadruplicamos a velocidade da reação; portanto: z = 2.
Logo: 
v = k[BrO–

3]
1 . [Br–]1 . [H+]2.

69. Letra A.
Analisando os pares de substâncias presentes em cada alternativa, temos:
I. As duas fórmulas representam uma mesma substância, o álcool etílico, 

ou etanol; portanto, não se trata de isomeria.
II. Os dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular (C2H6O) e 

são substâncias diferentes:
 H3C – CH2 – OH          H3C – O – CH3

 etanol éter metílico
III. Os dois compostos apresentam diferentes fórmulas moleculares; 

portanto, não se trata de isomeria.

IV. As duas estruturas mostram um exemplo de isomeria geométrica:

 

C C––
H3C

H

CH3

H
C C––

H3C

H CH3

H

 cis-but-2-eno trans-but-2-eno
V. As duas representações apresentadas correspondem à mesma 

substância, o 2-cloropropeno; portanto, não se trata de isomeria.
VI. Ambas as estruturas apresentam a mesma fórmula molecular (C3H6O2) 

e são substâncias diferentes:

 
H3C C–

O––

CH3
–O

H C–
O––

CH2
–O CH3

–
 acetato de metila metanoato de etila
70. Letra A.

2NO2(g) 
exo

endo
 N2O4(g) + 58 kJ (exotérmica)

castanho incolor
A elevação da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda, pois favorece 
mais a reação endotérmica. Nesse equilíbrio, predominará a cor castanha.
71. Letra C.

Composto 1 Composto 2 Isomeria

(A) cadeia

(B) posição

(C) NH2

H

N
cadeia

(D)
O

OH O

O
função

(E) O O metameria

72. Letra C.
O período de semidesintegração é o tempo que uma amostra leva para que 
metade da sua massa inicial se desintegre.

160mCi �P  80mCi �P  40mCi �P  20mCi �P  10mCi

32 dias
Portanto, temos:
4P = 32 dias
P = 8 dias
Conclui-se, então, que após 16 dias:
160mCi �8 dias� ���  80mCi �8 dias� ���  40mCi.

bioLoGia

73. Letra D.
Os principais produtos finais do metabolismo energético nesse tecido em 
corridas curtas e em maratona são lactato; gás carbônico e água, como 
resultado da respiração aeróbia.
74. Letra D.
Os fungos Saccharomyces cerevisae atuam na fabricação de pães e cerveja 
através da fermentação, processo metabólico em que ocorre a liberação de 
gás carbônico e álcool.
75. Letra D.
A adrenalina é um hormônio liberado pelas glândulas suprarrenais. A presença 
no organismo se dá através de um sinal liberado em resposta ao grande 
estresse físico ou mental, situações de forte emoção. 
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76.  Letra C.
Os osteócitos são as células encontradas no interior da matriz óssea, 
ocupando as lacunas das quais partem canalículos. Cada lacuna contém 
apenas um osteócito. Dentro dos canalículos os prolongamentos dos 
osteócitos estabelecem contatos através de junções comunicantes, por 
onde podem passar pequenas moléculas e íons de um osteócito para outro.
77. Letra D.
São homeotermos as aves e os mamíferos, no caso o peixe-boi; peixes, 
anfíbios e répteis são pecilotermos. Os peixes possuem respiração branquial, 
os répteis (tartaruga) e mamíferos (peixe-boi) possuem respiração pulmonar.
78. Letra C.
O fígado é importante no organismo por possuir funções como armazenar 
carboidrato de reserva (glicogênio), produzir sais biliares, finalizar a vida útil 
das hemácias e remover substâncias tóxicas no sangue.
79. Letra A.
A consequência da memória imunológica será o aumento da produção de 
anticorpos na defesa do organismo, após a introdução do antígeno.
80. Letra B.
A digestão do amido é iniciada na boca pela ação da enzima amilase salivar 
e a da proteína, no estômago, pela ação da enzima pepsina.


