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LÍngua Portuguesa

01.	Letra	D.
Na letra A, a expressão que deprecia Itaoca é “ruinzote”; na opção B, 
“cavalinho magro”; na C, “nada de nada”; na alternativa D, a expressão 
depreciativa é “restolho”. Na opção D, ocorre a importância do delegado 
de Itaoca.
02.	Letra	B.
Como a função de delegado era de extrema importância para Itaoca, 
e João Teodoro, que se julgava o mais desvalorizado dos homens, 
foi nomeado para aquele cargo, então, para ele, Itaoca já não valia 
mais nada, por ter o menos importante dos homens como delegado.
03.	Letra	A.
“alguma coisa” significa “qualquer coisa”; porém a inversão “coisa 
alguma” significa “coisa nenhuma”, o que é radicalmente diferente.
04.	Letra	B.
Como se sabe, o sujeito composto é aquele que apresenta mais 
de um núcleo substantivo. Na alternativa B, existem dois núcleos: 
“médicos” e “advogados”. Podemos fazer a verificação dessa 
afirmação, modificando a oração em seu conector: “Médicos e 
advogados mudaram-se de Itaoca.”
05.	Letra	A.
Tomando-se em conta que, na prática, o período é o segmento que 
contém verbo e vai de um ponto a outro, havendo aí três pontos e 
entre eles verbos, ocorrem três períodos no trecho apresentado. 
Nos dois primeiros, como existem três formas verbais em cada 
um, têm-se três orações em cada um deles (períodos compostos). 
No terceiro, por haver somente uma forma verbal, há apenas uma 
oração, tratando-se de um período simples. Também é sabido que 
a única oração do período simples é denominada oração absoluta.
06.	Letra	D.
A estrutura de voz passiva que apresenta normalmente agente da 
passiva é a chamada analítica ou participial: verbo SER + particípio 
do verbo principal (“foi visto”), indicando que o sujeito é que sofre a 
ação verbal expressa pelo verbo VER. Nesse caso, o agente (quem vê) 
é representado pelo termo preposicionado (iniciado pela preposição 
POR): “por um amigo madrugador”.
07.	Letra	C.
As situações em que se indetermina o sujeito, na linguagem culta, são 
pelo emprego de um verbo preposicionado ou intransitivo, na terceira 
pessoa do singular, acrescido do pronome SE, como em “precisa-se 
de calma” ou “morre-se de medo”. No nível coloquial, principalmente, 
indetermina-se o sujeito por meio do verbo na terceira pessoa do plural, 
como em “chamavam-no”, não havendo possibilidade de identificá-lo.

IngLÊs

08.	Letra	D.
Near the beginning of the story, “the detective looks around Ms. 
Thompson’ apartment.” We can understand from this that the story 
takes place in Ms. Thompson’ apartment. Therefore (D) is correct. 

09.	Letra	A.
The detective is at Ms. Thompson’ apartment because Ms. Thompson 
has been robbed. In fact, the robber took “only what was important” 
to Ms. Thompson. Since Ms. Thompson’ apartment has been robbed 
and the robber took something correct.
10.	Letra	D.
Definitely (adverb): certainly; without doubt. 
In the middle of the story, the detective examines the latch on the door. 
The detective says, “Since there are no marks or scratches, the robber 
definitely did not try to break the lock.” The reader can understand 
from this that since there is no evidence that someone tried to break 
the lock, someone certainly did not try to break the lock. Certainly is 
another way to say definitely. Therefore (D) is correct.
11.	Letra	D.
Near the end of the story, Ms. Thompson says that she will stop 
baking cakes.
“They are mine to give away. They are not for someone to steal.” We 
can understand from this that Ms. Thompson gives her cakes away. 
Therefore (D) is correct.
12.	Letra	D.
mystery (noun): an unexplained event; something that is not fully 
understood.
In this story, the detective is trying to figure out how a robber got 
into an apartment. The detective notices that the robber did not 
come in through a window, through the fireplace, or break the lock 
to the door. Ms. Thompson says that how the robber got in is a big 
mystery. Since the detective has looked at all the normal ways that 
someone may have gotten into the apartment and ruled them out, 
a mystery must be something that is hard to figure out or explain. 
Therefore (D) is correct.

esPanHoL

13.	Letra	A.
O texto apresentado trata de uma enorme plataforma de gelo, que 
se desprende da Antártida. Esta plataforma é denominada Larsen B. 
Estão incorretas as demais alternativas.
14.	Letra	B.
O vocábulo destacado, “icebergs” (grande massa de gelo flutuante), 
se refere aos fragmentos de Larsen B, e não a fragmentos provenientes 
de outros lugares, o que justifica a resposta mencionada.
15.	Letra	D.
O fenômeno do deslocamento já havia sido descrito pelos estudiosos. 
Porém, não esperavam tamanha rapidez com que ocorreu tal fato, 
conforme informação contida no 2o parágrafo. Estão incorretas as 
demais alternativas.
16.	Letra	B.
Pilar se	los compró. El complemento indirecto es les pero es reemplazado 
por se porque hay el encuentro con el pronombre directo los.
17.	Letra	B.
Nos vamos hacia el Sur. La preposición “hacia” indica dirección.
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HIstÓrIa

18.	Letra	C.
O texto é explícito e afirma “no final da Guerra Fria”, as duas 
Alemanhas se unificaram. O processo está relacionado ao fim da 
URSS e com suas consequências para todo o Leste Europeu.  
19.	Letra	C.
A ideia de choque cultural entre Oriente e Ocidente é uma formulação 
posterior à Guerra Fria. O fortalecimento da ONU, a multipolaridade e 
a redução dos conflitos regionais não são características do período. 
Assim, as disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados 
Unidos e a União Soviética definem com clareza as expectativas 
políticas da Guerra Fria.  
20.	Letra	C.
Embora haja o texto como referência, a questão demanda conhecimentos 
específicos acerca da Guerra Fria. Em 1974, a Alemanha encontrava-se 
dividida em Alemanha Ocidental (de orientação capitalista) e Alemanha 
Oriental (de orientação socialista). Essa divisão foi consequência 
dos primeiros anos da Guerra Fria, tendo sido oficializada em 1949, 
durando até 1990.
21.	Letra	D.
Os anos que antecederam a Primeira Guerra foram marcados 
por intensa disputa, no quadro do neocolonialismo, pois algumas 
potências, como Alemanha e Itália, possuíam mercados exteriores 
reduzidos. A maior parte da guerra foi denominada “guerra de 
trincheiras”, pois as nações beligerantes tinham dificuldades 
em conquistar novos territórios, representando grande desgaste 
econômico para os envolvidos. O ano de 1917 foi marcado pela saída 
da Rússia e pelo ingresso dos EUA no conflito. Derrotada, a Alemanha 
foi obrigada a aceitar as imposições do Tratado de Versalhes.
22.	Letra	B.
Do lado esquerdo, a charge mostra o colonizador branco, armado, 
e finaliza com sua exclusão. Do lado direito, a sequência sugere que 
um dos dominados toma o lugar do colonizador e usa a mesma arma 
para manter o mesmo tipo de dominação ao restante da população.  
23.	Letra	B.
Essa política pretendia manter a paz e, para tanto, partiu da ideia 
de fazer concessões aos alemães, julgando que, ao receber os 
territórios pretendidos, Hitler não teria argumentos e/ou motivos 
para iniciar uma guerra. Inglaterra e França aceitaram o início do 
expansionismo alemão e essa atitude teve efeito inverso, pois o 
ditador nazista considerou como uma atitude de países fracos e 
assustados, ampliando suas exigências e ações bélicas.

geograFIa

24.	Letra	B.
A agricultura norte-americana vem sofrendo com processo de 
mecanização e diversificação na produção.
25.	Letra	C.
Essa afirmativa não é correta, pois não há uma composição étnica 
homogênea nem uma migração seletiva para os EUA em seu início 
de desenvolvimento industrial.

26.	Letra	A.
A análise feita deverá levar em consideração a vegetação local 
predominante nessa região do Canadá e, além disso, o fator principal 
para o alto índice de desmatamento dessa vegetação. 
27.	Letra	B.
Essa questão também envolve conhecimento climático, mas, além 
disso, um conhecimento de localização geográfica e espacial no 
mapa. Assim, o aluno poderá afirmar que o inverno é ameno e 
úmido e a seca existe porque a região é influenciada pelas condições 
atmosféricas do Saara.
28.	Letra	C.
Populações de países subdesenvolvidos ou emergentes como: África, 
Ásia e América Latina, os quais, na falta de melhores oportunidades 
de trabalho, correm riscos, vivendo, muitas vezes, na clandestinidade.
29.	Letra	C.
Análise do processo de desenvolvimento industrial, e dessa forma 
também um desenvolvimento populacional urbano.

MateMÁtICa

30.	Letra	C.
É só verificar o ponto abaixo do eixo do x.
31.	Letra	B.
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32.	Letra	D.
Somente os ângulos não se alteram nas figuras semelhantes.
33.	Letra	B.
Como estamos trabalhando com um triângulo retângulo de ângulos 
30º e 60º, temos que a letra A é correta, pois a hipotenusa é o dobro 
do cateto oposto ao ângulo de 30º. A letra B é falsa, visto que o correto 
seria a metade da hipotenusa no triângulo retângulo ABD, assim 
seriam 2,5 km. A letra C é correta, pois é o cateto oposto ao ângulo 
de 60º, e a letra D é correta, pois a medida do ângulo em Â é 60º.
34.	Letra	D.
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35.	Letra	A.
Seja a equação: x4 + x2 + 3 = 0. Sendo y = x2, temos que:
y2 + y + 3 = 0. Determinando o descriminante, (delta) ∆ = 1 – 4 . 1 
. 3 = – 11. Como o valor de delta é negativo, não existem raízes reais.
36.	Letra	C.
Sendo (1,2), (2,6), (3,7), (4,8) e (1,9), alguns dos pares ordenados do 
produto cartesiano A × B, sabemos que o conjunto A possui como 
elementos 1; 2; 3; 4, ou seja, possui 4 elementos, pois os primeiros 
elementos dos pares ordenados pertencem ao primeiro fator. Logo, 
B possui 5 elementos. Temos que os elementos A somados nos 
fornecem: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
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37.	Letra	D.
No trecho AB, sem atrito, a energia mecânica permanece constante; 
no trecho BC, plano horizontal com atrito, a energia mecânica dissipa 
até chegar a zero.
38.	Letra	B.
m v0²/2 = m g h + EC → 0,5 . 10²/2 = 0,5 . 10 . 2 + EC → 25 = 
10 + EC → EC = 15 J.
39.	Letra	A.
Ocorre a transformação de energia mecânica (energia cinética) em 
energia elétrica.

QuÍMICa

40.	Letra	D.
– ouro 18 quilates: mistura homogênea;
– água gaseificada com gelo: mistura heterogênea;
– ar atmosférico: mistura homogênea.
41.	Letra	D.
Elemento A: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 (Z = 20, 20Ca: 2 elétrons na 
camada de valência; logo, A2+.
Elemento B: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 (Z = 17, 17Cl: 7 elétrons na 
camada de valência; logo, B1–.
Combinando:
A2+ | B1– 
AB2
42.	Letra	B.
Método 1 – decantação, usada na separação de líquidos imiscíveis.
Método 2 – destilação simples, usada na separação sólido – líquido 
que constituem uma mistura homogênea.

bIoLogIa

43.	Letra	B.
Os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular.
44.	Letra	C.
Os vírus são organismos acelulares, ou seja, não possuem células.
45.	Letra	B.
A febre amarela é uma virose transmitida através da picada de 
mosquito do gênero Aedes, ocasionando febre alta, infecções, 
cefaleia, vômitos, calafrios e hemorragia.


