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LÍngua Portuguesa
01.	Letra	D.
O cão não ficou satisfeito com o osso que tinha na boca e acabou 
ficando sem nada.
02.	Letra	B.
Ao usar o termo “perversa”, percebemos que autor expressa sua 
opinião sobre o animal.
03.	Letra	D.
O pronome pessoal do caso oblíquo é o ME.
04.	Letra	D.
Foi usado o artigo indefinido UM.
05.	Letra	D.
Apenas a alternativa D completa adequadamente, pois na I temos 
uma resposta; na II, está no final da frase interrogativa direta; na III, há 
uma interrogativa direta no início da frase; e na IV, há um artigo antes.

ingLês
06.	Letra	D.
The	school	is	far and the bus is slow because of the traffic.
07.	Letra	C.
He is very sad because he can’t attend his classes. Next time he is 
going to leave early.
08.	Letra	B.
Tom’s father is a doctor in São Paulo.
09.	Letra	A.
library – biblioteca.
10.	Letra	D.
in – dentro.

esPanhoL
11.	Letra	B.
O 1o parágrafo do texto explica a importância do sol antes e hoje em 
dia. Antes não era moda. Hoje em dia, a exposição ao sol possui um 
outro valor de prestígio social.
12.	Letra	C.
Ao fazer a leitura do 3o parágrafo do texto, entende-se que os médicos 
insistem em que as longas exposições ao sol são um risco para a 
saúde; porém, não desconhecem os aspectos positivos.
13.	Letra	B.	
Segundo o texto, após a conversão da condição social das exposições 
ao sol, as indústrias de cosméticos cresceram muito. Isto pode ser 
comprovado pelo seguinte fragmento do texto: “... hay cremas para 
proteger la piel antes, durante y después del baño, y hay en graduación 
y clase casi	ilimitadas y existen también para potenciar el bronceado 
y hacerlo más duradero...”      
14.	Letra	D.
A escrita correta do numeral destacado é “ciento quince”. Usamos 
“y” somente entre dezena e unidade.
15.	Letra	B.
O verbo “gustar” concorda com o complemento “ropas de invierno”;  
por isso, deve estar no plural.

histÓria
16.	Letra	C.
Apesar da superioridade numérica das tropas persas, os armamentos 
e o preparo dos soldados gregos eram superiores. Além disso, 
os gregos conheciam os territórios de batalha, o que facilitava as 
estratégias de guerra.
17.	Letra	B.
O crescimento populacional e a desagregação das comunidades 
gentílicas gerou escassez de terras, deixando muitos gregos na 
pobreza. Tal situação estimulou-os a emigrar para buscarem melhores 
condições de vida, o que também é causa para imigração na Europa, 
como podemos observar no texto.
18.	Letra	D.
A letra A está incorreta pois era Zeus, e não Ares, o deus mais 
poderoso; a B, porque, segundo a mitologia, os gregos se 
comunicavam com os deuses através dos sacerdotes; e a C, porque 
mitologia e religião estavam totalmente ligadas na Grécia Antiga.
19.	Letra	B.
Hércules, na mitologia grega, é filho de Zeus com a mortal Alcmena, 
mulher de Anfitrião. É fruto, portanto, de um duplo adultério, e todos 
os seus infortúnios provêm da ira da enciumada Hera. No desenho, 
Hércules é um deus, filho do harmônico casal Zeus e Hera, e só 
se torna mortal por pura malvadeza do invejoso Hades, deus dos 
infernos.
20.	Letra	C.
Quanto aos estilos arquitetônicos, podemos citar três: o dórico, 
mais simples, baseado em placas de mármore; o jônico, mais 
suave, formado por volutas (adornos em espiral); e o coríntio, mais 
elaborado, refinado, surgido no século V a.C., cujo maior exemplo 
é o Partenon de Atenas.

geografia
21.	Letra	B.
(A) Incorreta – O magma em estado pastoso compõe uma camada 
interna denominada manto.
(B) Correta – A crosta terrestre, camada mais externa da Terra, 
é dividida em grandes placas rochosas justapostas entre si, 
denominadas placas tectônicas.
(C) Incorreta – A camada rochosa da Terra é a mais externa, 
denominada crosta.
(D) Incorreta – A crosta é constituída por rochas.
22.	Letra	D.
Como mencionado corretamente na alternativa D, os abalos sísmicos que 
originam os tsunamis são propagações de ondas sísmicas cuja energia 
é liberada nas áreas limítrofes das placas tectônicas. Estão incorretas as 
alternativas: A, porque os fenômenos sísmicos ocorrem nas bordas das 
placas; B, porque os fenômenos sísmicos ocorrem em bordas de placas 
nas áreas continentais e oceânicas; C, porque maciços antigos e bacias 
sedimentares são províncias geológicas que se encontram afastadas das 
áreas limítrofes das placas. 
23.	Letra	A.
Esse deserto é fruto da corrente marítima fria de Humboldt, que 
absorve toda a umidade no oceano. Assim, o ar que chega ao litoral 
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do Peru e do Chile é seco, levando à escassez de chuvas, que é a 
principal definição para desertos. 
24.	Letra	B.
De acordo com o gráfico, é possível visualizar a menor proporção do 
trabalho infantil no setor secundário, voltado para atividades como 
construção e indústria, uma vez que essas atividades exigem maior 
qualificação que as demais apresentadas, como serviço e agricultura.
25.	Letra	B.
(A) Falso – A região destacada no mapa não é grande produtora de 
carvão mineral.
(B) Verdadeiro – A região destacada no mapa, no Rio de Janeiro, 
é a maior produtora nacional de petróleo, sendo responsável por 
aproximadamente 84% da produção nacional, com destaque para a 
Bacia de Campos.
(C) Falso – O estado do Rio de Janeiro não abriga grandes reservas 
de fosfato.
(D) Falso – A bauxita não é encontrada em abundância no 
estado fluminense. Esse minério é produzido em Minas Gerais e, 
principalmente, no estado do Pará.

matemática
26.	Letra	D.
O número 990 é par; logo, divisível por 2. A soma de seus algarismos 
é 18, que é múltiplo de 3 e 9; logo, é divisível por 3 e por 9; termina 
em zero; logo, é múltiplo de 5; e, é divisível por 6, pois é um múltiplo 
de 2 e de 3.
27.	Letra	B.
A área do campo de futebol é: 110 m x 75 m = 8.250 m². Logo, 
serão necessários (8.250 m² x 10 sacos) : 50 m² = 1.650 sacos.

28.	Letra	D.
M.M.C. (12,20) = 60.
29.	Letra	A.
M.D.C. (16,24) = 8.
30.	Letra	D.
V = 48 cm x 30 cm x 8 cm = 11.520 cm³.

ciências
31.	Letra	C.
O efeito estufa é o aumento da temperatura do planeta causado por 
gases que mantêm o calor no planeta.
32.	Letra	A.
O CO (monóxido de carbono).
33.	Letra	D.
A movimentação (tectônica) das placas que flutuam sobre o manto.
34.	Letra	B.
Nas rochas sedimentares, onde são acumulados restos de seres 
vivos e sedimentos. Após isso, passam pelo processo de fossilização.
35.	Letra	C.
A camada superior contém os nutrientes e seres vivos que mantêm 
a fertilidade do solo.


