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LÍngua Portuguesa

01.	Letra	D.
Você é sujeito do verbo intransitivo “descer”.
02.	Letra	B.
Trata-se de uma oração sem sujeito; logo, a palavra destacada não 
poderá exercer essa função.
03.	Letra	D.
Na terceira, o verbo chover está no sentido figurado, seu sujeito é 
“uma alegre chuva de esperança”. Na segunda, o verbo haver está 
como auxiliar do verbo existir e seu sujeito é ninguém.
04.	Letra	B.
Na primeira oração, há um verbo de ação, “entrar”, e as palavras 
pálido, fraco e oblíquo são predicativos do sujeito; logo, predicado 
verbo-nominal. Na segunda, temos um verbo de ação e não há 
predicativo; portanto, predicado verbal.
05.	Letra	B.
Na primeira o verbo está é de ligação, predicado nominal. Na segunda, 
o verbo está é intransitivo, predicado verbal.

ingLês

06.	Letra	B.
Some children spend six hours a day in school and four to six hours 
a day in front of the television set.
07.	Letra	B.
Television shows are like books or movies. A child can learn bad 
things from some of them and good things from others.
08.	Letra	D.
Many parents let their children watch only during certain hours. So, 
they don’t let their children watch television whenever they want.
09.	Letra	A.
Some programs show crimes and other things that are bad for 
children, so parents sometimes help them find other activities that 
are interesting.
10.	Letra	D.
More interesting than.

esPanhoL

11.	Letra	B.
O mais importante para uma boa dieta é a seleção e a combinação 
dos alimentos, e não a quantidade ingerida, conforme a primeira linha 
do texto: “La clave de una buena alimentación está en la elección y 
combinación de los alimentos.”
12.	Letra	A.
Ao lermos as seguintes palavras do texto: “los consumidores 
reclaman el derecho a estar bien informados para no equivocarse”, 
concluímos que os consumidores necessitam de informação sobre 
os alimentos adecuados a uma vida saudável, conforme a letra “A”.

13.	Letra	D.
Conforme o texto, devido à mecanização do trabalho, realizamos 
menos esforço em nossas atividades cotidianas e gastamos menos 
energia. Assim, para manter uma boa dieta alimentar, recomenda-se 
comer uma boa quantidade de produtos vegetais, evitar o abuso de 
carne e alimentos ricos em gordura e açúcar.
14.	Letra	C.
Com o marcador temporal “ayer”, usaremos o pretérito simples, pois 
indica uma ação acabada.
15.	Letra	D.
O verbo apresentado está conjugado na 3a pessoa do singular.

histÓria

16.	Letra	C.	
A afirmativa II está incorreta, pois a Igreja Católica era contra a livre 
interpretação da Bíblia. Assim, poderia manter-se como a única 
detentora da verdade sobre a vida.
17.	Letra	C.
O povo maia habitou a região das florestas tropicais das atuais 
Guatemala, Honduras e Península de Yucatán (região sul do atual 
México). Povo guerreiro, os astecas habitaram a região do atual México 
entre os séculos XIV e XVI. Fundaram no século XIV a importante cidade 
de Tenochtitlán (atual Cidade do México), em uma região de pântanos, 
próxima do lago Texcoco. Os incas viveram na região da Cordilheira 
dos Andes (América do Sul) nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador. 
Fundaram, no século XIII, a capital do império: a cidade sagrada de 
Cusco. Foram dominados pelos espanhóis em 1532.
18.	Letra	B.	
Como os anabatistas pregavam o “Céu na Terra”, foram criticados 
por Lutero e perseguidos pela nobreza que o apoiava. Segundo ele, 
a reforma deveria acontecer “de cima para baixo” e não “de baixo 
para cima” como queriam os anabatistas.
19.	Letra	C.	
Para conter o avanço do protestantismo, diversas medidas foram 
tomadas pela Igreja Católica, dentre elas, a reativação do Tribunal do 
Santo Ofício, criado na Idade Média com a função de julgar, condenar 
e punir aqueles considerados hereges.
20.	Letra	A.	
O antropocentrismo é uma concepção que considera que a 
humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos 
humanos, isto é, tudo no universo deve ser avaliado de acordo 
com a sua relação com o homem. O termo tem duas aplicações 
principais. Por um lado, trata-se de um lugar comum na historiografia 
qualificar como antropocêntrica a cultura renascentista e moderna, 
em contraposição ao suposto teocentrismo da Idade Média. A 
transição da cultura medieval à moderna é frequentemente vista 
como a passagem de uma perspectiva filosófica e cultural centrada 
em Deus a uma outra, centrada no homem – ainda que esse modelo 
tenha sido reiteradamente questionado por numerosos autores que 
buscaram mostrar a continuidade entre a perspectiva medieval e a 
renascentista.
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geografia

21.	Letra	A.
Comumente associa-se o maior predomínio da população em áreas 
de menores altitudes. Contudo, como mencionado corretamente 
na alternativa A, no caso do Brasil, ao se analisarem os mapas, 
conclui-se que a maior concentração demográfica na região Sudeste 
corresponde à região predominantemente planáltica. Estão incorretas 
as alternativas: B, porque a maior concentração populacional ocorre 
nas áreas litorâneas e planálticas; C, porque a região Norte apresenta 
a menor densidade demográfica; D, porque a maior concentração 
demográfica ocorre nas áreas planálticas. 
22.	Letra	A.
Uma megalópole é formada por um conjunto interdependente de 
regiões metropolitanas, como ocorre no Brasil entre as Grandes São 
Paulo, Rio de Janeiro, Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba. 
Portanto, as megalópoles ocupam áreas relativamente extensas. O 
emprego do termo “espaços geográficos” está inadequado, pois o 
espaço geográfico é único, remete à totalidade da superfície terrestre 
em suas múltiplas escalas. 
23.	Letra	D.
I. CORRETA – A modernização agrícola ou a “penetração do 

capitalismo no campo” favorece a agricultura comercial em 
razão da demanda de maiores investimentos na utilização de 
maquinários, defensivos agrícolas, fer tilizantes, sementes 
selecionadas; logo, possibilitando o aumento da produção e da 
produtividade.

II. INCORRETA – Embora a agricultura camponesa ou familiar 
tenha sido marginalizada no processo de modernização do 
campo em razão de não conseguir alocar investimentos e por 
ter propriedades de tamanho reduzido, ainda faz parte do cenário 
produtivo da agricultura brasileira.

III. CORRETA – A agroindústria conta com o apoio governamental, 
já que seus produtos compõem uma porcentagem expressiva da 
balança comercial brasileira. 

24.	Letra	C.
I. INCORRETO. A parte oriental da região Nordeste ou o litoral 

apresenta um regime de chuvas no inverno em razão da entrada da 
massa polar atlântica, caracterizadas como chuvas orográficas.

II. INCORRETO. A porção ocidental, área correspondente aos 
estados do Maranhão e Piauí, apresenta os indicadores sociais 
mais baixos da região.

III. CORRETO. A porção da região Nordeste denominada Sertão apresenta 
elevadas temperaturas, chuvas escassas (até 750 mm/ano) e 
cobertura vegetal xerófita, denominada caatinga.

IV. CORRETO. Na borda oriental, a presença de chapadas e planaltos 
resulta em temperaturas mais amenas em razão do fator altitude.

V. CORRETO. A agricultura tradicional caracterizada pela monocultura 
de exportação, herança das plantations, é associada à produção 
sucroalcooleira e cacaueira. 

25.	Letra	D.
A análise do mapa permite concluir, por sua posição geográfica, 
que o Ceará está todo incluído na legenda que representa o Sertão, 
enquanto Sergipe está na legenda que representa o Agreste.

matemática

26.	Letra	D.
Custo do parque = p
Custo da creche = c
1p + 3c = 850 → p + 3.250 = 850 → p + 750 = 850 mil
27.	Letra	A.
Admitindo P o custo para 80 pessoas, temos:

P = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +( ) =80
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28.	Letra	C.
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29.	Letra	B.
Multiplicando as dimensões, temos o valor de seu volume em m3.
30.	Letra	A.
A + B + C = 4.500.000
A + 2A + 1,5A = 4.500.000
4,5A = 4.500.000
A = 1.000.000

ciências

31.	Letra	D.	
Os pontos representam estruturas chamadas soros, que ficam na 
face ventral do esporófito das pteridófitas e contêm esporos.
32.	Letra	A.	
As briófitas são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores 
de seiva.
33.	Letra	C.	
Os grãos de pólen são produzidos na antera (III) e depositados no 
estigma (IV). A fecundação ocorre no óvulo (I) e o ovário (II) da flor 
se transforma em fruto.
34.	Letra	A.	
O no I representa o estame, que está dividido em antera (II) e estilete 
(III).
35.	Letra	B.	
Após a fecundação, o ovário da flor incha, transformando-se no fruto.


