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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra A.
No texto, percebe-se uma crítica do aluno em relação ao modo 
como é conduzido o processo de escrita. A personagem diz 
que “(...) a professora nem quer saber de verdade como foram 
as nossas férias. Ela quer só saber como é a nossa letra e se 
a gente tem jeito para escrever redação. Aqueles dois meses 
inteirinhos de despreocupações estavam prestes a virar trinta 
linhas de preocupações com acentos, vírgulas, parágrafos.” A 
personagem tem ciência, portanto, de que o conteúdo do seu 
texto não é relevante para professora, mas sim se o aluno tem 
uma boa letra e ainda não apresenta problemas gramaticais.
02. Letra D.
Quando a personagem diz que “não sabia mais” pegar na 
caneta, pode-se inferir que, antes das férias, esse ato era 
natural, mas, com as férias e, consequentemente, a menor 
demanda pela escrita, ela acabou por desacostumar a 
escrever de caneta.
03. Letra A.
Nessa alternativa, a preposição “para” introduz um objetivo 
para o ato da professora de gritar, ela gritava com o intuito 
de a turma parar de fazer barulho, essa preposição carrega, 
portanto, o valor semântico de finalidade.
04. Letra C.
As afirmações contidas em II e III são pertinentes, na 
medida em que Hagar infere que a solicitação do médico 
para que seja breve e objetivo (“sucinto”) atende ao seu 
desejo de ir jogar golfe o mais rapidamente possível. As 
formas verbais “diga” e “seja” encontram-se no modo 
imperativo, o que invalida a afirmação em I. 
05. Letra A.
O presente do subjuntivo dos verbos “sofrer” e “ser” apresenta, 
na 1ª pessoa do plural e 3ª do singular, respectivamente, as 
formas “soframos” e “seja”, como se transcreve em A.   

INGLÊS
06. Letra D. 09. Letra D.
07. Letra C. 10. Letra B.
08. Letra D.

ESPANHOL
11. Letra D.
De acordo com o texto, a sociedade enfrenta vários problemas 
que precisam de solução urgente, no entanto, a preocupação 
dos políticos está voltada aos interesses próprios.
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12. Letra C.
“Basura” significa lixo. Logo, a única opção que traduz a 
expressão “mares-basureros” é a letra C.
13. Letra D.
É a única opção correta. 
14. Letra D.
É a única opção que completa corretamente a frase. O verbo 
deve concordar com o complemento, nesse caso, “fiestas de 
cumpleãnos”. É também a única opção em que os pronomes 
estão corretos (“A mí me...” / “A mi madre (ella) le...”).
15. Letra B.
É a única opção em que a grafia dos numerais cardinais está 
correta.

HISTÓRIA
16. Letra B.
Para os gregos, os deuses eram entidades superiores que 
habitavam o Monte Olimpo e as competições esportivas 
eram realizadas como forma de homenageá-los. Na 
antiguidade as guerras eram suspensas em nome da 
religião, já no período que se seguiu a 1894 os jogos 
foram vistos como forma de integração dos povos, 
independentemente da religião ou da nacionalidade.  
17. Letra D.
Nas póleis gregas, sobretudo em Atenas e Esparta, a 
participação na vida pública era condição essencial para 
se assegurar a cidadania
18. Letra D.
O teatro grego de uma forma geral – tanto as tragédias 
como as comédias – retratava as questões que envolviam 
o homem. Tanto a mitologia como a filosofia grega 
caracterizou-se pela preocupação em compreender a vida 
humana, tudo que cercava o homem; sua origem, seu 
desenvolvimento, suas contradições, suas paixões e isso 
se refletiu na arte e em especial nas peças teatrais.
19. Letra B.
Durante o período monárquico em Roma, encontramos 
a escravidão por dívida, mas em pequena dimensão. Foi 
no período republicano, com a política expansionista dos 
romanos a partir das Guerras Púnicas, que se desenvolveu 
o escravismo como meio de produção. Parte dos povos 
dominados era enviado à Roma, e o desenvolvimento da 
escravidão determinou a marginalização da plebe.  
20. Letra A.
O cenário veio a se agravar com a crise do sistema escravista, 
desencadeada pela ausência de novos territórios a serem 
conquistados e que, por sua vez, garantiriam o fornecimento 
da enorme força de trabalho que sustentava o Império.
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21. Letra A.
A respeito da declividade, deve-se evitar construir em 
encostas muito íngremes e exigir das prefeituras planos de 
controle e monitoramento das áreas de risco.
22. Letra D.
Analisando a tabela, podemos perceber que os produtos 
industrializados aumentaram de produção. 
23. Letra C.
O artesanato é um forma de construção de mercadorias sem 
a utilização de máquinas, mas já com o desenvolvimento 
industrial (1a revolução industrial) a produção passa a ser 
com indústrias simples.
24. Letra D.
A massa de ar Polar atlântica é a principal fonte de 
perturbação do clima brasileiro provocando geadas e 
nevascas no Sul, frentes frias, chuvas frontais, quedas 
de temperatura no Sudeste, chuvas de inverno no litoral 
nordestino e friagem na região Norte.
A alternativa [A] é falsa, a massa Tropical continental tem 
origem no noroeste da Amazônia.
A alternativa [B] é falsa, a friagem é causada pela massa 
de ar Polar atlântica.
A alternativa [C] é falsa, a massa Tropical atlântica é quente 
e úmida.
25. Letra B.
A charge ilustra a temática do consumismo influenciado 
pela mídia.

MATEMÁTICA

26. Letra C
Se dentre os baianos 2/5 são homens, isso indica que o 
número de baianos é divisível por 5; se 3/7 dos mineiros 
são mulheres, isso indica que o número de mineiros é 
divisível por 7. Assim, concluimos que há 21 mineiros e 10 
baianos. Logo, temos:
3/5 de 10 = 6 mulheres baianas e 3/7 de 21 = 9 mulheres 
mineiras. Logo, teremos 6 + 9 = 15 mulheres
27. Letra A.
Temos que:
0,55 · 15 + 0,30 · 16 = 8,25 + 4,8 = 13,05 m
28. Letra C.
O folheto do tipo 2 custa R$ 0,65 + R$ 0,60 + R$ 0,20 = R$ 1,45. 
– 500 folhetos: (500) · (R$ 1,45) = R$ 725,00. A verba 

reservada foi de R$ 1.000,00. 
– Sobra para o folheto tipo 1: R$ 1.000,00 – R$ 725,00 = 

R$ 275,00.

– Número de selos de R$ 0,65: 275 ÷ 0,65 ≈ 423 selos. 
Total: 500 + 423 = 923 selos de R$ 0,65

29. Letra B.
Como os quadrados, trapézios e triângulos são congruentes 
entre si, devemos ter o lado do quadrado igual à altura 
do trapézio, igual a cada cateto do triângulo, igual à terça 
parte do lado do quadrado maior. Foram eliminados dois 
triângulos e um quadrado, cuja soma das áreas equivale 
à área de dois quadrados de lado igual à terça parte do 

original, ou seja, 2 1
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9
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⋅





 =  da área do quadrado original. 

30. Letra C.
Juntando-se as partes das faces superiores dos cubos, 
obtemos uma face do cubo maior, de aresta 50 cm. A 
face inferior do cubo também é revestida. As quatro faces 
laterais dos cinco cubos deverão ser revestidas. 
A área total é igual a 2 · 502 + 4(102 + 202 + 302 + 402 + 502) 
= 27.000 cm2 = 2,7 m2. 

CIÊNCIAS

31. Letra B.
Uma planta submetida à iluminação igual ao seu ponto 
de compensação fótico não cresce, porque toda a matéria 
orgânica produzida pela fotossíntese é consumida durante 
a respiração celular. 
32. Letra D.
O monóxido de carbono, liberado pelo escapamento dos 
automóveis, é capaz de se ligar às hemácias e impedir 
o transporte efetivo do oxigênio às células. Os sintomas 
citados podem estar relacionados a tal quadro.
33. Letra C.
A população é formada por indivíduos de uma mesma 
espécie (A). A comunidade, ou biocenose (C), contém 
diversas populações interagindo. O ecossistema 
corresponde ao conjunto de interações entre a comunidade 
e o meio ambiente (B). 
34. Letra D.
A relação ecológica entre a rêmora e o tubarão é de 
comensalismo, porque a rêmora apenas aproveita os 
restos alimentares abandonados pelo caçador, sem causar 
qualquer tipo de prejuízo do predador. 
35. Letra A.
O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas e divulgadas 
pelo meio científico, é um processo natural de conservação 
do calor sobre a Terra, mas que vem se intensificando em 
razão da maior emissão de poluentes na atmosfera pelo 
ser humano.


