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LÍngua Portuguesa

01.	Letra	C.
Jamais (não) ele nos daria apoio.
02.	Letra	D.
Na internet – lugar.
Correndo – adjunto adverbial de modo.
Segundo as leis– adjunto adverbial de conformidade.
03.	Letra	B.
Complemento nominal do adjetivo úteis.
04.	Letra	A.
Pouco é adjunto adverbial de intensidade do verbo utilizar.
05.	Letra	D.
Sempre é adjunto adverbial de tempo e tanto é adjunto adnominal 
do substantivo movimento.
06.	Letra	B.
O artigo “os” é adjunto adnominal de homens.

ingLês

07.	Letra	B.
The soldiers didn’t want to leave their families and loves.
Podemos encontrar a resposta nas linhas 4 e 5: “He believed that 
the reason was that Roman men did not want to leave their loves 
or families.”
08.	Letra	C.
Secretly married couples.
Podemos encontrar a resposta na linhas 8 e 9. 
“He and Saint Marius aided the Christian martyrs and secretly married 
couples[…]”
09.	Letra	B.
The Prefect of Rome
Podemos encontrar a resposta no segundo parágrafo. 
Saint Valentine was apprehended and dragged before the Prefect of 
Rome, who condemned him to be beaten to death with clubs and to 
have his head cut off.
10.	Letra	D.
A alternativa “A” seria beat a dead horse. A “B”, beat the drum. A 
“C”, beat about the bush. Somente a “D” se encaixa na expressão 
que dá sentido ao texto, espancar/ bater até a morte.
11.	Letra	A.
believe – want – suffer – drag
O objetivo aqui é trabalhar com as formas “regular” e “irregular” 
dos verbos, no Simple Past Tense, pedindo que o aluno reconheça 
a forma-base, infinitivo, deles. Assim a única resposta com verbos 
regulares, terminados em ed, é a “A”.

esPanhoL

12.	Letra	C.
O título do texto ressalta a fragilidade do passageiro que tem medo 
de viajar de avião (O avião tem poder sobre mim.)
13.	Letra	B.
O objetivo central do texto é informar sobre a aerofobia, medo de 
avião. As demais alternativas estão incorretas.
14.	Letra	C.
É correto afirmar que a aerofobia é um medo que se apresenta em 
diversos níveis. Estes variam de um medo controlável a um genuíno 
ataque de pânico.
15.	Letra	D.
Ese día saldría a la calle da deslumbrar. El verbo que aparece en la 
frase es el verbo salir que toma la dr en su radical tornándose un 
verbo irregular.
16.	Letra	C.
El verbo destacado “comer” está conjugado en presente de 
subjuntivo. Es usado en la frase para dar una sugerencia.

histÓria

17.	Letra	A.
A questão demanda conhecimentos específicos sobre a história 
ocidental no século XIX. A segunda metade desse século foi marcada 
por uma expansão técnica e científica e também pela expansão 
imperialista europeia. As grandes exposições universais eram formas 
de celebrar os avanços da ciência e também de enaltecer o poder das 
grandes nações industriais, capazes de dominar imensos impérios 
coloniais, atestando, assim, uma suposta superioridade sobre os 
demais povos.
18.	Letra	B.
As revoluções de 1848 veicularam um ideário liberal e nacionalista 
com a insurgência de demandas populares em diversos países 
da Europa. Assim, a Primavera dos Povos não esteve relacionada 
com projetos de restauração da política monárquica, com reformas 
religiosas nem projetos econômicos de integração regional. Mesmo 
com a publicação do Manifesto Comunista, o anarquismo não esteve 
associado ao socialismo nem foi uma força política relevante em 
1848. Vale destacar que as revoluções de 1848 foram as primeiras 
a inserir dentro de sua ideologia o “socialismo utópico”.
19.	Letra	B.
A Segunda Revolução Industrial representou a expansão da 
industrialização para diversas nações, incluindo Estados Unidos e 
Japão e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias, 
com a utilização da eletricidade no lugar da energia a vapor e da 
siderurgia, dando novos rumos à utilização do ferro. Desenvolveu-
-se o capitalismo monopolista associado à conquista de mercados 
afro-asiáticos.
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20.	Letra	D.
O enunciado induz o aluno a pensar que sua resposta terá relação 
com a Primeira Guerra Mundial, mas uma interpretação mais profunda 
mostra que o texto se relaciona às consequências da Revolução 
Industrial, que provocou o inchamento das cidades europeias. 
21.	Letra	C.
Para garantir os princípios estabelecidos pelo Congresso de Viena e 
fortalecer as práticas do antigo Regime na Europa, a Santa Aliança 
visava impedir novas manifestações causadas pelas propostas 
revolucionárias liberais.
22.	Letra	B.
O texto faz referência às etapas do processo de unificação da Itália, 
ocorrido no século XIX.

geografia

23.	Letra	C.
I. Correta – A partir da década de 1990, com a dissolução do 

socialismo e o predomínio da economia de mercado em nível 
mundial, os conflitos e manifestações populares ganham novo 
caráter, desvinculando-se das disputas ideológicas marcadas 
pela Guerra Fria.

II. Incorreta	 – A Primavera Árabe ou Primavera dos Povos foi 
uma sucessão de movimentos populares de caráter econômico 
e político nos países árabes do norte da África e do Oriente 
Médio, em razão da recessão econômica que os atingiu, gerando 
desemprego, inflação e crise de desabastecimento.

III. Correta	– A crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos, 
referenciada na alternativa como “subprime”, elevou a taxa de 
juros no mercado mundial, causando uma queda da produção 
industrial dos países e, consequentemente, uma menor demanda 
de recursos energéticos e de matéria-prima, atingindo os países 
árabes tanto no tocante ao mercado financeiro quanto à produção 
do petróleo.

IV. Correta	 – A década de 1950 caracteriza o pan-arabismo, 
movimento nacionalista dos países árabes que buscavam a 
união do mundo árabe e a desvinculação com as potências 
ocidentais, fazendo ascender lideranças que nas décadas 
seguintes transformam-se em ditaduras opressivas, como é o 
caso de Muammar Kadafi na Líbia.

V. Incorreta	 – Os países árabes não possuem desenvolvimento 
industrial, estando sua economia baseada no setor primo- 
-exportador com o fornecimento de petróleo para o mercado 
mundial.

24.	Letra	B.
A questão aborda os problemas da África sub-saariana. Dentre as 
afirmativas da questão, a única que está errada é a alternativa III. 
A assistência ao desenvolvimento dos países que a compõem foi 
incrementada em 40% pelos países ricos, entre os anos 1990-1999. 
Na verdade, os países da porção ao sul do Deserto do Saara ainda 
sofrem com o atraso; porém, nas últimas décadas, os países que 
compõem o BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China – começaram a 
realizar investimentos em alguns países da região, contribuindo com 
o seu desenvolvimento.
25.	Letra	B.
Apesar de serem ajudas humanitárias, as doações internacionais feitas 
aos países africanos, muitas vezes, prejudicam o desenvolvimento 

local, principalmente aqueles agricultores de subsistência, que 
acabam sendo prejudicados em suas produções. Esse problema só 
deixa claro para o mundo o quanto são complicadas as questões 
ligadas à fome e à pobreza na África.
26.	Letra	C.
O traçado atual do continente africano começou a ser desenhado 
durante a Conferência de Berlim, no processo que ficou conhecido 
como a partilha da África. As questões étnicas e culturais não foram 
respeitadas na partilha, e quando houve a saída dos países europeus 
do continente, a instabilidade política se consolidou nos países, 
com diferentes povos reivindicando o poder. Como consequência, 
o cenário atual é marcado por conflitos internos e pela miséria da 
população.
27.	Letra	B.
A África do Sul, hoje considerada um país emergente, ainda apresenta 
graves problemas de ordem social. As desigualdades entre classes 
ainda são características marcantes no país que venceu o apartheid.
28.	Letra	B.
Os problemas ligados ao continente africano parecem infinitos. O texto 
da questão nos faz chegar à conclusão de que as questões ligadas aos 
países do continente devem ser analisadas e as possíveis soluções 
para os problemas devem partir de dentro dos próprios países. As 
ajudas externas, à primeira vista, podem parecer extremamente 
benéficas, mas muitas vezes podem acabar prejudicando a população 
e o desenvolvimento de alguns países.

matemática

29.	Letra	B.
Resolvendo a diferença de dois quadrados, temos (x + y) (x – y) / 
(x – y) = (x + y).
30.	Letra	A.
Desenvolvendo as possíveis simplificações, teremos [y.(y –1)/y2].
[(y – 3) / (y + 3)(y – 3)]. Daí segue que (y – 1)(y – 3) / y (y + 3).
31.	Letra	C.
Desenvolvendo o numerador, temos (a + b)2 e no denominador 
teremos (a + b) (a – b). Realizando as simplificações possíveis, 
ficaremos com  (a + b) / (a – b).
32.	Letra	D.
Temos que NA = PA = 5 cm e que x = 12 + 8 = 20. Logo, o 
perímetro será 50 cm.
33.	Letra	D.
Como a circunferência está inscrita no quadrado, este está 
circunscrito, Portanto, seus 4 lados tangenciam a circunferência e 
o diâmetro desta será o lado do quadrado. Sendo do raio a metade 
do diâmetro, temos que este mede 10 cm.
34.	Letra	C.
Será tangente aquela reta cuja distância em relação ao centro da 
circunferência é igual ao raio; logo, a reta s.

ciências
35. Letra	B.
A hemácia chega ao coração pelas veias pulmonares, parte para o 
corpo pela artéria aorta, adquire CO2 e volta ao coração pelas veias 
cavas. Daí parte para o pulmão pela artéria pulmonar.
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36.	Letra	D.
O soro já contém anticorpos prontos. Com isso, o organismo não 
trabalha para promover a imunidade.
37.	Letra	B.
O rim recebe o sangue rico em substâncias tóxicas. Essas substâncias 
são filtradas no néfron e ficam retidas na cápsula de Bowman, que 
envolve o glomérulo. Ocorre a formação da urina que passa para 
os bacinetes e daí goteja nos ureteres, que conduzem a urina até a 
bexiga. Na bexiga, a urina fica acumulada até ser liberada pela uretra.

38.	Letra	D.
Durante a passagem do filtrado pelos túbulos renais, muitas 
substâncias úteis são reabsorvidas e devolvidas ao sangue.
39.	Letra	A.
O bulbo regula os movimentos do diafragma, músculo responsável 
pelos movimentos respiratórios.
40.	Letra	A.
No cristalino convergem os raios luminosos, dando foco à imagem 
que é fixada na retina, promovendo uma visão normal.


