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LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra A.
Na realidade, a “construção” não é apenas dos prédios que 
o operário ajuda a erguer, mas também é um processo em 
que ele vai construindo seu processo de conscientização.
02. Letra B.
Os verbos “saber” e “exercer” são da 2ª conjugação; nas 
demais opções, em (A), 3ª e 1ª; em (C), 3ª e 2ª; em (D), 
2ª e 1ª.
03. Letra C.
O advérbio “claramente”, no enunciado, nos encaminha 
para essa opção, em que fica explícita a pena, pelo uso do 
adjetivo “coitada”.
04. Letra B.
Os artigos são: “um”, “uma” e “a” (na contração “da”). Não 
há numerais nos versos.
05. Letra C.
Nos versos “Seja preciso que mates” e “Fique apenas a tua 
imagem”, o verbo e o pronome são da 2a pessoa do singular.

INGLÊS

06. Letra C.
What time is it? It’s eight o’clock.
07. Letra D.
In = dentro.
08. Letra D.
How old is Neymar? He is twenty-one years old.
09. Letra D.
“She works in a store.”
10. Letra C.
“Right now, it’s in my bag.”

ESPANHOL

11. Letra B.
A estratégia de venda utilizada por Jacobo é a de diminuir 
o preço do produto – que, de cinco mil dólares, caiu para 
trezentos e cinquenta dólares. Alternativa B, portanto.  
12. Letra D.
De acordo com a estrutura completa – “Mira, esto es una 
casa de telas.” – nota-se que “esto” se refere à loja.
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13. Letra D.
A estratégia adotada pelo programa consiste em permitir 
que as pessoas tomem livros emprestados nas bibliotecas 
disponíveis nas estações de metrô: “cualquiera puede 
hacerse socio del sistema y sacar en préstamo domiciliario 
los últimos títulos de la literatura recreativa.”
14. Letra C.
Lendo o primeiro parágrafo, infere-se que “su” só pode se 
referir a “módulos”: “esos pequeños y atractivos módulos 
(…) están probando, con su éxito, (…)”.
15. Letra A.
O advérbio que aparece na frase é “mientras” – advérbio 
de tempo –, o qual indica simultaneidade e equivale a 
“enquanto”, “durante o tempo em que”.

HISTÓRIA

16. Letra D.
As sociedades gregas e fenícias tinham um sistema político 
baseado na autonomia total de suas cidades, como por 
exemplo: a escolha de seus representantes, a religião 
adotada, o corpo de funcionários e um exército.
17. Letra A.
O respeito à cultura e religião dos povos dominados foi 
uma das características de Ciro, o Grande, proporcionando 
a ele uma estabilidade na administração do Império Persa.
18. Letra A.
A afirmativa III é incorreta, pois nas cidades-Estados antigas 
não havia separação dos órgãos de governo e de justiça, 
isto é, entre os poderes executivo e judiciário. O princípio 
da tripartição dos poderes surgiu no século XVIII, por 
proposição de Montesquieu na obra O Espírito das Leis.   
19. Letra B.
A democracia direta dos gregos da Era Antiga apresentava 
traços de representatividade. Apesar de não haver o 
consentimento deliberado, por parte das duas últimas 
camadas sociais gregas ou ser-lhes negada essa preliminar, 
a condição dos escravos e das mulheres cabia aos cidadãos 
livres manter ou deliberar.
20. Letra D.
Os homens de Esparta recebiam uma educação militar 
rigorosa e muitas vezes cruel. Eles eram expostos aos mais 
variados tipos de testes para que fosse provada sua eficácia 
como soldado e defensor de sua pátria. Apenas aos 30 anos 
os homens se viam livres dessa educação.
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GEOGRAFIA
21. Letra A.
Analisando o fragmento de texto, conclui-se que as duas 
formas de erosão são a eólica (vento) e a pluvial (chuvas).
22. Letra C.
Dentre as afirmativas, a que oferece o menor impacto ao 
meio ambiente é a eólica.
23. Letra A.
A afirmativa I está incorreta, pois o consumo da água do 
aquífero deve ser feito com preocupação do esgotamento. 
Já a afirmativa III está incorreta, pois o aquífero somente 
ocupa uma parte do território brasileiro que se concentra 
em partes do Sudeste, do Centro-Oeste e a região Sul.
24. Letra B.
Ao analisar o climograma, percebe-se pela curvatura da 
linha de temperatura a qual hemisfério se refere. Assim, o 
climograma I por ter a concavidade voltada para baixo, se 
localiza no Hemisfério Norte. Já no climograma II isso se 
inverte.
25. Letra D.
Todas afirmativas estão corretas.

MATEMÁTICA
26. Letra B.
Temos que calcular m.m.c. (4, 10, 14, 9) = 1.260 segundos: 
60 = 21 minutos.
27. Letra C.
Temos que determinar o número de bolinhas de cada cor:
x + x + 3 = 13 ⇒ x = 5.
Logo, temos 5 bolinhas vermelhas e 8 bolinhas azuis. Então 
a fração que representa as bolinhas vermelhas em relação 

ao total é 5
13

.

28. Letra B.
A distância que o atleta percorre a cada volta completa é igual 
ao perímetro da praça. Portanto: 
2 × 900 + 2 × 600 = 3.000 m. Como 15,5 km = 15.500 m 
e 5 × 3.000 + 500 = 15.500 m, o atleta dá cinco voltas 
completas (partindo de P e retornando a P) e ainda corre 
mais 500 m. Portanto, ele para no ponto Q, 150 m além 
do vértice B, indicado na figura, entre B e C. 
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29. Letra A.
Contando os quadradinhos retirados de cada linha, temos 
que o número deles é 1 + 3 + 5 + 15 + 10 + 2 = 36. Como 
cada quadradinho tem 1 cm2 de área, a área do buraco é 
36 cm2.
Para obter o perímetro do buraco, podemos simplesmente 
contar quantos lados de quadradinhos o buraco possui, 
obtendo 42 lados, de modo que o perímetro mede 42 cm. 
Entretanto, uma maneira alternativa de descobrir o perímetro 
do buraco é observar que ele se estende por 6 linhas e 15 
colunas, sendo que cada linha e cada coluna ocupada pelo 
buraco contém exatamente dois lados de quadradinhos, que 
fazem parte do perímetro. Logo, o perímetro do buraco mede  
2 × (6 + 15) = 42 cm.
30. Letra D.
Área de ABC é 120 m2.
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= 150 m2.
Área total da figura: 120 m2 + 150 m2 = 270 m2.

CIÊNCIAS
31. Letra D.
O Oriente Médio, é um dos exemplos de locais onde 
ocorreram diversos conflitos pela posse de territórios 
localizados em nascentes de grandes rios e cursos d’água.
32. Letra C.
Durante o processo de transpiração, os vegetais eliminam 
para o ambiente o vapor-d’água resultante da evaporação 
da água líquida presente em seus tecidos. 
33. Letra C.
A água apresenta alta capacidade térmica, o que impede que 
varie facilmente de temperatura com poucas quantidades 
de calor. Além disso, devido às suas propriedades químicas 
e natureza polar, possui a capacidade de dissolver inúmeros 
compostos.
34. Letra D.
O estado do Paraná apresenta a maior pegada hídrica 
dentre todos os estados apresentados na tabela. Devido 
ao seu alto valor, políticas de redução do gasto de água na 
produção de soja e milho devem ser implantadas.
35. Letra A.
Os três componentes necessários para que a combustão 
ocorra são: comburente, no caso o oxigênio; o combustível, 
que pode variar; e calor para ceder a energia que a reação 
necessita para ocorrer.


