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LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra B.
Pode-se depreender esse objetivo, em função do fato de um 
simples gato de telhado eliminar todos os sofisticados ratos-
-robôs. Não se trata nem de glorificar nem de desqualificar a 
ciência ou a tecnologia. 
02. Letra B.
A conjunção “como”, realmente, traduz a ideia de conformidade 
no trecho apresentado (= de acordo com). Nos demais casos: 
ideia de tempo (em A), paciente e não agente (em C), adição 
(em D) e lugar e agente (em E).
03. Letra A.
A natureza está presente de forma valorizada, pela aproximação 
feita entre a integração carinhosa dos seus elementos e a 
ligação entre os amantes. A visão romântica, idealizada, é de 
natureza subjetiva. Não se percebe a intenção erótica como 
preponderante, e não há menções a aspectos sociais.
04. Letra D.
As comparações estão introduzidas pelas palavras “assim”, “qual” 
e “como” , que aproximam o envolvimento dos amantes ao da 
juriti com o companheiro, da borboleta com o cacto, do sol com 
os arrebóis.
05. Letra D.
Adjetivos como “ideal”, “magistral” e “perenal”, para caracterizar 
o amor “sublime”, dão o tom idealizado aos versos. Nos demais 
casos, encontramos a menção a mulheres comuns, reais, 
concretas : uma que “não tinha um tostão”, outra que “por acaso, 
por caso ou por costume”se entrega ao homem, outra que é 
“Maria como as outras”, outra que deve saber “lavar e cozinhar”.

INGLÊS

06. Letra E.
Would you like sometinhg to eat?
07. Letra C.
F – F – T – F – F
08. Letra A.
The book is about Jesus’ life.
09. Letra B.
a. This comedian is so funny! He’s even funnier than the one 

we saw Saturday. 
b. English is much easier to learn than Chinese.
c. The book I’m reading is much more interesting than all the 

books I’ve read in the past.
10. Letra D.
a. People will help you if you help them.
b. If you don’t stop, you will not improve.

ESPANHOL

11. Letra C.
O texto, seja no início seja no final, trata da questão dos 
jovens espanhóis que tardam em sair de seus lares. Inclusive 

faz uma comparação com jovens de outros países da Europa, 
demonstrando que os jovens espanhóis são os que, de fato, 
deixam a casa de seus pais mais tarde. 
12. Letra B.
A forma verbal destacada (“ha atribuído”) está conjugada no 
“pretérito perfecto de indicativo”. Essa forma verbal indica 
que a ação aconteceu no passado, mas está relacionada com 
o presente, ou seja, os efeitos da ação de atribuir ainda são 
sentidos hoje.
13. Letra D.
Somente a alternativa D traduz com fidelidade o sentido 
da preposição “sobre”, que exprime um significado de algo 
aproximado. Qualquer uma das outras alternativas causaria 
imprecisão no sentido contextual. 
14. Letra C.
É a única questão que completa corretamente as lacunas. 
15. Letra A.
É a única locução adverbial de modo que equivale a “rápidamente”. 
“A ciegas” equivale a “irreflexivamente”, “sin pensar”. “A 
troche y moche” equivale a “inconsideradamente”, “sin 
orden”, “incontroladamente”; “A tontas y a locas” equivale a 
“desordenadamente”. “Al revés” equivale a “contrariamente”.

HISTÓRIA

16. Letra D.
A luta pela independência na Bahia revela que o processo não 
pode ser considerado pacífico. Enquanto no Rio de Janeiro e 
São Paulo as elites se articularam em torno de D. Pedro I, em 
outras regiões, como a Bahia, ainda havia forte resistência 
lusitana e a necessidade de um conflito armado para concretizar 
a independência, finalizado apenas em 2 de julho de 1823, com 
a expulsão dos portugueses.  
17. Letra E.
O período regencial é normalmente entendido como “de crise”, 
perceptível pelas rebeliões que ocorreram em diferentes regiões 
do Brasil, e protagonizadas não só por setores populares, mas 
também por integrantes da elite e setores médios. 
18. Letra B.
A obra Frankenstein, de Mary Shelley, é um clássico da 
literatura romântica europeia, período histórico marcado pela 
disseminação da Revolução Industrial e pela consolidação do 
tecnicismo. O romance destaca como essas novas perspectivas 
afastavam o homem de sua plenitude, do desenvolvimento de 
seus sentimentos e da vida em meio a uma natureza idealizada, 
ameaçada pelo avanço da industrialização. 
19. Letra C.
A historiografia mais recente acerca da Revolução Francesa 
admite que o processo contou com a participação de diferentes 
setores, tais como a burguesia, o campesinato (sobretudo no 
“Grande Medo”) e os setores populares, que pegaram em armas 
não só na queda da Bastilha, mas para defender a França das 
incursões contrarrevolucionárias estrangeiras. 
20. Letra E.
A política expansionista francesa tinha como grande objetivo 
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ampliar seus mercados na Europa, como uma das bases para sua 
industrialização. Por isso, após o fracasso da incursão militar de 
Trafalgar, a política bonapartista tencionou isolar e enfraquecer 
a Inglaterra pelo viés econômico. 

GEOGRAFIA

21. Letra B.
Os países centrais resultam de processos históricos, econômicos 
e culturais que se impulsionaram a partir do século XVI. As 
antigas Metrópoles se estruturaram em grandes e extensos 
domínios-colônias de onde comercializavam recursos que lhes 
garantiram acúmulo de capital, que, em parte, era investido em 
tecnologias variadas, fato que lhes garantiu papel de dianteira 
mundial. O domínio tecnológico é a expressão de um modelo 
até aqui muito visível de centro e periferia. Os países antigos, 
metrópoles hoje, concentram a tecnologia de ponta em ciência e 
informática e exercem domínio sobre os demais. Após a crise de 
2008, o modelo vem sendo posto em cheque devido à ascensão 
de novos atores emergentes em ação na economia mundializada.
22. Letra A.
Os países centrais viveram os fenômenos da revolução industrial 
e da urbanização há bastante tempo, ou seja, o período de 
grande êxodo rural já passou e hoje observamos uma reduzida 
migração campo-cidade, pois os países já estabilizaram o seu 
crescimento com uma população vivendo em grande massa nos 
meios urbanos.
23. Letra C.
Como mencionado corretamente na alternativa [C], a população 
da China em declínio atingirá em 2100 um número absoluto 
menor que 1 bilhão, ao passo que a população da África alcançará 
3,5 bilhões. Estão incorretas as alternativas: [A], porque em 1950, 
a população absoluta da China era de 500 milhões; [B], porque em 
1970 havia 2,2 chineses para cada africano; [D], porque em 2045 
a população da África terá ultrapassado os 2 bilhões; [E] porque 
em 2020 a população chinesa estará no princípio do declínio e 
o crescimento africano, por já mostrar tendência, não será um 
crescimento inesperado. 
24. Letra E.
A crise do fordismo evidenciou o perigo e os prejuízos de 
estoques lotados e encalhados. Com essa lógica, o modelo pós-  
-fordista ou toyotista passou a produzir de acordo com a demanda 
do mercado, evitando desperdícios e prejuízos. Tal característica 
ficou conhecida como padrão just in time de produção. 
25. Letra D.
A energia solar é fundamental para a dinâmica climática do 
planeta, sendo também vital na dinâmica da hidrosfera e 
da biosfera. A distribuição desigual de radiação proporciona 
diferenças de temperatura e de pressão atmosférica responsáveis 
pela circulação geral da atmosfera, incluindo as massas de ar e 
os sistemas frontais. A energia solar também é essencial nas 
diferenças de temperatura dos oceanos e, por sua vez, na origem 
das correntes marítimas, que interferem muito nas condições 
climáticas do planeta. 

FILOSOFIA

26. Letra B.
O método genealógico de Nietzsche impõe em última instância 
que nada é sagrado, isto é, nada é separado deste mundo e 
tudo possui uma origem artificial e artificiosa. Desse modo, não 
há maneira de afirmar nenhuma espécie de transcendental; 
tudo possui uma origem imanente e se afirma a si mesmo. A 
genealogia expõe essas origens e desmascara os dogmatismos 
disfarçados de verdade última que desvela a realidade do mundo. 
27. Letra C.
É um tanto complicado dizer que Nietzsche vislumbrou o advento 
do super-homem, do além do homem. Será que Nietzsche 
percebeu a chegada deste homem, ou diferentemente apenas 
concebeu a possibilidade, quem sabe até a necessidade, deste 
homem? De qualquer maneira, o super-homem da indústria 
cultural americana não possui absolutamente nada a ver com 
o ubermensch da filosofia nietzschiana. O super-homem de 
Nietzsche é um homem que superou o atual e vive uma vida que 
possui valor estético, que possui um valor sobreposto à moral, 
à ciência, à religião, etc.
Assista ao vídeo para maior conhecimento: http://www.youtube.
com/watch?v=8W4wTbyXlm0 
28. Letra B.
Michel Foucault foi um filósofo francês do século XX que muito 
contribuiu para o pensamento humanístico. Seu livro Vigiar e 
Punir sobre o processo de transição das técnicas de vigilância e 
punição na modernidade traz uma visão original sobre a temática 
do poder. A assertiva (a) contradiz o próprio texto, afirmando os 
séculos incorretamente. A assertiva (c) é, por si só, incoerente, a 
assertiva (d) reduz o domínio do corpo somente aos interesses 
econômicos e a assertiva (e) também nega o texto ao afirmar 
que o corpo não fica obediente. Tal redução não é feita por 
Foucault, que considera o corpo em um ambiente político, que 
é mais complexo que o contexto econômico. 
29. Letra E.
A alternativa E está correta, pois Adorno e Horkheimer fazem 
uma crítica ao esclarecimento, isto é, uma crítica ao pensamento 
racional-científico tal qual conhecemos desde o Iluminismo. A 
crítica se fundamenta sobretudo no caráter instrumental dessa 
racionalidade ocidental, que transformou os meios, ou seja, a 
técnica (e seu domínio), como valor fundamental em detrimento 
de uma reflexão sobre os fins. O questionamento principal que 
os autores fazem é como um suposto esclarecimento e a ideia 
de progresso nos conduziu a um mundo, ainda hoje, repleto de 
injustiças e desigualdades, no qual prevalece a dominação de 
uns sobre outros. 
30. Letra 
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SOCIOLOGIA

31. Letra A.
Darcy Ribeiro escreve em sua obra O Povo Brasileiro: “Assim, 
o alargamento das bases da sociedade, auspiciado pela 
industrialização, ameaça não romper com a superconcentração 
da riqueza, do poder e do prestígio monopolizado pelo branco, 
em virtude da atuação de pautas diferenciadoras só explicadas 
historicamente, tais como: a emergência recente do negro da 
condição escrava à de trabalhador livre; uma efetiva condição de 
inferioridade, produzida pelo tratamento opressivo que o negro 
suportou por séculos sem nenhuma satisfação compensatória; 
a manutenção de critérios racialmente discriminatórios que, 
obstaculizando sua ascensão à simples condição de gente 
comum, igual a todos os demais, tornou mais difícil para ele 
obter educação e incorporar-se na força de trabalho dos setores 
modernizados. As taxas de analfabetismo, de criminalidade e de 
mortalidade dos negros são, por isso, as mais elevadas, refletindo 
o fracasso da sociedade brasileira em cumprir, na prática, seu 
ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro 
na condição de cidadão indiferenciado dos demais.” (http://www.
pragmatismopolitico.com.br/2013/11/o-pensamento-de-darcy-
ribeiro-sobre-o-negro-brasileiro.html)
32. Letra C.
Com uma boa leitura do texto, é possível ao aluno responder de 
maneira correta à questão. Darcy Ribeiro defende o argumento 
de que, apesar de possuir tanto matrizes raciais quanto tradições 
culturais distintas, o Brasil se constituiu em um povo com uma 
cultura nova, sincrética e singularizada. 
33. Letra D.
Sergio Buarque de Holanda apresenta em suas obras o conceito 
de homem cordial, caracterizando essa cordialidade como a 
utilização da emoção como meio de conseguir aquilo que deseja, 
sendo assim um patrimonialista por excelência que burla os 
obstáculos burocráticos e, portanto, legais com um “jeitinho 
brasileiro”. 
Exemplo: pagamento de propina para o guarda não multar o 
carro, fazer um “gato”, etc. 
34. Letra D.
A dominação racional legal também conhecida como burocrática 
tem como ideia a existência de um estatuto que pode ter suas 
normas modificadas quando necessário. Tal fato desestimula 
as relações emotivas dentro da estrutura, sendo guiado pelo 
profissionalismo e pela hierarquização da empresa.
35. Letra A.
A charge apresenta uma situação em que o patrimonialismo 
ocorre. O patrimonialismo acontece quando o cidadão não sabe 
diferenciar o que é particular do que é público, podendo agir de 
forma a se apossar de patrimônios públicos como se esse fosse 
seu. Por exemplo, quando se quebram lixeiras públicas ou se 
picha uma escultura de praça.

MATEMÁTICA

36. Letra B.

h(y) = 
y   32−( )0

5
 e h(400) = 16 cm.

37. Letra A.

A B C D

x + 10 x x x – 10

x + 10 + x + x – 10 = 390
3x = 390
x = 130
A P.A. então será determinada por: (140,130,120,...)
E seu vigésimo termo será dado por:
a20 = 140 + 19 · (–10) = –50
38. Letra C.
Pelo Teorema de Pitágoras aplicado no triângulo ABC, 
encontramos facilmente AC = 20 m .
Os triângulos ABC, CDE, EFG,... são semelhantes por AA. Logo, 

como a razão de semelhança é igual a CD
AB

= =
12
16

3
4

 segue-se 

que AC = 20 m , CE =15 m , EG =
45
4

m , ... constituem uma 

progressão geométrica cujo limite da soma dos n primeiros 

termos é dado por 
20

1 3
4

80
−

= m.

39. Letra E.
As diferenças entre os números de ladrilhos escuros e claros 
formam uma P.A. de razão 1.
(7, 8, 9, ..., 50)
50 = 7 + (n – 1) · 1
n = 44. Logo, a 44a figura terá 44 ladrilhos claros e 50 + 44 ladrilhos 
escuros. Portanto, um total de 44 + 50 + 44 = 138 ladrilhos.
40. Letra C.
x = comprimento do peixe em cm.
x + 50x = 153
51x = 153
x = 3 cm
O comprimento do peixe é 3 cm.

FÍSICA

41. Letra A.

senL
n
n

Lvácuo

mat
= = ⇒ = °

1
2

30  .  

A reflexão total somente ocorre quando o sentido de propagação 
da luz é do meio mais para o menos refringente, ou seja, do 
material para o vácuo.
42. Letra C.
A lupa é uma lente convergente que fornece de um objeto real, 
entre a lente e o foco, uma imagem virtual, maior e direita.
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43. Letra D.
É própria definição de foco principal de um espelho esférico: 
vértice de um feixe que incide paralelamente ao eixo principal.  
44. Letra C.
O índice de refração da água é maior que o do ar. Logo, o índice 
de refração da esfera é maior que o do meio. 
De acordo com a lei de Snell:
sen i
sen r

v
v

n
n

m= = =meio

esf

eio

esf

esf

meio

λ
λ

.

Assim, o índice de refração (n) é inversamente proporcional ao 
comprimento de onda (λ).
45. Letra B.
A normal, que age como resultante centrípeta no pé de uma 
pessoa, tem a mesma intensidade de seu peso na Terra.
N R P m R m g

g
r

cent= = ⇒ = ⇒

⇒ = = = =

ω

ω ω
10

100
1

10
0 3, rad/s.

QUÍMICA

46. Letra A.
A formação de ácidos ocorre através da reação entre um óxido 
ácido e água. A classificação de um óxido é feita com base no 
elemento ligado ao oxigênio. No caso de óxidos ácidos, esse 
elemento é um ametal ou um metal com elevado número de 
oxidação.
Dentre os contaminantes, em três óxidos, os elementos ligados 
ao oxigênio são metais com baixo número de oxidação: Na+, Mg2+ 
e Cu2+, presentes nos óxidos Na2O, MgO e CuO respectivamente. 
Esses são três exemplos de óxidos básicos, que ao reagirem com 
água formam bases.
O CO é um dos três óxidos neutros conhecidos (CO, NO e N2O), 
isto é, óxidos que não reagem nem com ácidos, nem com bases.
Apenas o SO3 é um óxido ácido, pois o elemento ligado ao 
oxigênio é um ametal, no caso, o enxofre. Sua reação com a água 
leva à formação do ácido sulfúrico:
SO3 + H2O → H2SO4
47. Letra C.
Zn + 2 HC → ZnC2 + H2
65 g ............................ 1 mol
  2 g ............................ x mol
x = 0,03 mol
48. Letra B.
Conhecendo os tipos de reações inorgânicas, temos: 
REAÇÃO I: Reação de Dupla-Troca
REAÇÃO II: Reação de Síntese
REAÇÃO III: Reação de Deslocamento
REAÇÃO IV: Reação de Análise

49. Letra C.
Multiplicando a primeira equação para que a quantidade de 
Ca(OH)2 formada seja a mesma consumida na segunda reação:

3 3

3 2 3

2 2

2 2 4 3 3

CaO H O 3 Ca OH

Ca OH A SO A OH CaSO4

+ → ( )

( ) + ( ) → ( ) + 

Fazendo a regra de três entre o que é pedido e o que temos 
com dado:

3 CaO – 3 CaSO4

3.56 g 3.136 g ← tirado da reação química
28 g x ← dados da questão

Logo: x = 68 g.
50. Letra B.
CaO + 2 NH4C → 2 NH3 + H2O + CaC2
  56 g --------------------- 34 g
224 g --------------------- x
x = 136 g ------------ 100% (R)
       102 g ------------- y
y = 75%

BIOLOGIA

51. Letra B.
A produção de dióxido de carbono (CO2) durante a fermentação 
alcoólica, realizada por micro-organismos do gênero 
Saccharomyces, resulta no crescimento da massa do pão.
52. Letra A.
A redução do número cromossômico de 2N para N, durante a 
meiose, compensa a união dos gametas, garantindo a constância 
da ploidia da espécie ao longo das gerações sucessivas.  
53. Letra B.
Na respiração aeróbia, o O2 funciona como agente oxidante 
retirando elétrons na cadeia respiratória. Na respiração 
anaeróbia, o enxofre (S) e o ânion nitrato  podem desempenhar 
essa mesma função.
54. Letra C
A fotossíntese se realiza em duas etapas: a fase luminosa (ou 
de claro), que ocorre nos tilacoides dos cloroplastos, e a fase 
escura (ou de escuro), que ocorre no estroma dos cloroplastos. 
Na etapa de claro, os tilacoides absorvem a energia luminosa, 
transformam-na em energia química (ATP) e realizam a fotólise 
da água, produzindo gás oxigênio (O2), liberando-o para o meio. 
Ao final do processo fotossintético, a planta produzirá glicose, 
água e O2.
55. Letra C.
Para a conquista do ambiente terrestre, os artrópodes necessitam 
de adaptações para a economia de água. Auxiliam nesta tarefa 
o exoesqueleto impermeabilizante e a excreção de ácido úrico.


