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LÍNGUA PORTUGUESA

01 Letra C.
O humor da crônica é construído quando, após a filha 
convencer o pai a comprar um biquíni novo por ela 
ter crescido, ele descobre que, ao contrário do que se 
imaginava, a menina queria um biquíni menor, afinal, com a 
adolescência, provavelmente, ela queria algo mais sensual, 
que mostrasse mais o corpo.
02 Letra A.
A partir da associação entre o título (Pai não entende nada) 
e a última frase da crônica (“Aquele pai, também, não 
entendia nada”), infere-se que aquele pai, apresentado 
no texto, assim como qualquer outro pai, não consegue 
compreender a complexidade dos desejos, sonhos 
e vontades de seus filhos. Os pais, em geral, são 
surpreendidos pelos filhos.
03 Letra D.
A palavra em destaque, “maior”, está associada a um 
substantivo, o nome “biquíni”, por isso tal termo só pode 
ser classificado, sintaticamente, como adjunto adnominal.
04 Letra B.
Na tirinha de Garfield, há uma interlocução entre o gato e 
os leitores da tirinha por meio do vocativo “todo mundo”, 
presente no 1o quadrinho. Tal termo apresenta-se, na 
maioria das vezes, marcado por vírgula, assim como ocorre 
no texto dessa alternativa.
05 Letra C.
Nos três períodos, pode-se encontrar a conjunção “e” 
estabelecendo relações de sentido diferentes. No trecho I, 
há uma adição de duas ações: amar uma pessoa e casar-se 
com ela; no trecho II, há uma oposição entre duas ações: 
amar uma pessoa, mas casar-se com outra. Por fim, no 
terceiro trecho, nota-se que a segunda oração é uma 
conclusão da primeira: a pessoa estudou muito (1a oração), 
logo conseguiu uma boa nota (2a oração). 

INGLÊS

06 Letra C.
I need help, doctor. My baby doesn’t sleep well. What 
should I do?
07 Letra E.
A única alternativa que completa todas as frases 
corretamente.
08 Letra C.
Any é usado em questões com substantivos no plural.
Were there any women talking?

09 Letra A.
When were you born? → I was born on March 25th.
10 Letra D.
We love going to the shopping.

ESPANHOL

11 Letra C.
A parte em destaque indica que Miguel deu-se conta de 
seu erro após ouvir as palavras de seu professor.
12 Letra B.
O “pretérito perfecto de indicativo”, destacado na frase, 
pode ser substituído pelo “pretérito indefinido” quando 
não há marcador temporal. Como o verbo está na terceira 
pessoa do singular, deve-se usar a mesma pessoa, no caso, 
“fue”. A substituição pelo “pretérito pluscuamperfecto” 
tornaria o texto incoerente.
13 Letra D.
O demonstrativo  destacado retoma “impulsos electrónicos”.
14 Letra C.
É a única opção em que a grafia dos números está correta.
15 Letra B.
É a única alternativa em que todas as palavras pertencem 
ao grupo dos “heterogenéricos”. Em A, “oficina” é 
“heterosemántico”; em C, “legumbre” é “heterogenérico”; 
em D, “maquillaje” também é um “heterogenérico”; em E, 
“copo” é “heterosemántico”.

HISTÓRIA

16 Letra D.
A questão se refere ao primeiro governador-geral do Brasil, 
Tomé de Sousa, que aqui chegou em 1548, trazendo mais 
de mil pessoas para ajudar na administração da colônia. 
Uma de suas principais decisões foi fazer de Salvador a 
capital (a primeira) do Brasil.
17 Letra A.
O texto remete ao plantation, modelo de colonização que 
foi implantado na América Latina e sul dos EUA. Este modelo 
foi pautado pelo latifúndio, escravidão, monocultura, e a 
economia era voltada para o mercado externo, ou seja, 
era um modelo exógeno. As demais alternativas estão 
incorretas. Não foi média e pequena propriedade e não foi 
caracterizado por indústrias e trabalho assalariado.
18 Letra D.
O processo de colonização do Brasil foi orientado pela 
política econômica mercantilista vigente durante a 
Idade Moderna. Nesse período não havia a preocupação 
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com a preservação de recursos naturais não só em 
razão do interesse imediato pelo lucro, mas também 
pela abundância de muitos deles em terras brasileiras 
levando-se em conta a comparação com a Europa.    
19 Letra C.
Após a União Ibérica (domínio da Espanha em Portugal 
entre os anos de 1580 e 1640), a Holanda resolveu enviar 
suas expedições militares para conquistarem a região 
nordeste brasileira. O objetivo holandês era restabelecer 
o comércio do açúcar entre o Brasil e a Holanda, proibido 
pela Espanha após a União Ibérica.
20 Letra C.
A mineração que caracterizou o Brasil ao longo do século 
XVIII trouxe inúmeras transformações para o Brasil Colonial, 
entre elas: transferência da capital de Salvador para o Rio 
de Janeiro; mudança do eixo econômico do Nordeste para 
o Sudeste; esboçou-se um mercado interno contribuindo 
para integrar as regiões; sociedade com um aspecto mais 
urbano com o surgimento de cidades; surgiu uma “cultura 
brasileira” caracterizada pela arte Barroca e pelo Arcadismo 
na literatura. As demais alternativas estão incorretas.

GEOGRAFIA

21 Letra D.
Esse bioma sofreu muito com a degradação e o 
desmatamento, pois foi utilizado como matéria-prima  
para a indústria de celulose e também para a construção 
de móveis e imóveis.
22 Letra C.
As áreas de campos ou pampas ocupam uma grande 
extensão territorial no Uruguai (75% do país) e na 
Argentina, principalmente com pequeno trecho em solo 
brasileiro no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul.
A alternativa A é falsa: a vegetação típica dos pampas é de 
gramíneas em clima subtropical.
A alternativa B é falsa: os pampas não apresentam 
vegetação de porte arbóreo de destaque.
A alternativa D é falsa: os pampas localizam-se no Brasil, em 
áreas de clima subtropical e em terrenos de colinas de suave 
amplitude, dificultando a ocorrência de voçorocamento.
23 Letra D.
Como mencionado corretamente na alternativa D, os 
projetos de colonização e de mineração, desenvolvidos 
na década de 1960/1970 pelo governo militar, foram 
responsáveis pela ocupação da última fronteira agrícola 
do país, alavancando fortes correntes migratórias que 
atenuaram a saturação da região centro-sul. Aliados a 
isso, a modernização da agropecuária e a ampliação da 
agricultura comercial de exportação mantiveram os índices 

elevados de imigração.
24 Letra C.
A Amazônia é uma das mais vastas regiões do planeta. 
O território amazônico possui inúmeras riquezas em seu 
subsolo, florestas e rios, transformando-o em área de 
interesses internacionais. Ao mesmo tempo, é um bioma 
atualmente muito pressionado pela expansão econômica.
A afirmação I é falsa: a derrubada da floresta diminui a 
precipitação regional.
A afirmação II é falsa: o que se espera em caso de 
desmatamento da Floresta Amazônica é uma savanização 
da região.
25 Letra C.
As atividades econômicas predominantes (pecuária 
extensiva, produção de carvão vegetal, agricultura 
comercial), a expansão da fronteira agrícola sobre a região e 
a área de 22% são características do cerrado, mencionadas 
corretamente na alternativa C. Estão incorretas as 
alternativas: A, pois na caatinga predomina a agricultura 
de subsistência e ela responde por 10% do território do 
país; B, pois no bioma original da Mata Atlântica ocorre a 
maior concentração urbano-industrial do país e responde 
por 13% do território; D, pois, além do pantanal responder 
por apenas 2% do território, na região se encontra o 
extrativismo vegetal, a pesca e a pecuária.

MATEMÁTICA
26 Letra A.
2M = 9L + 6B
6B = M/2
M = 12B
24B = 9L + 6B
9L = 18B
1L = 2B
12L + 12B = 24B + 12B = 36B = 3M
27 Letra A.
A quantidade de palitos utilizada é mínima, quando o 
número de palitos de 7 cm é máximo.
Como 200 = 28  7 + 4 = 26  7 + 3 6, o número mínimo 
de palitos é 29. 
28 Letra C.
4
5

A  + 9 < 20,2 → 4A + 45 < 101

4A < 56 → A < 56
4

 → A < 14

29 Letra D.
Temos que:
60% de 2400 = 1440
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30 Letra A.
Como R$ 15600,00 é o preço com acréscimo de 30%, então 
este valor equivale a 130% do preço sem imposto. Assim, 
temos:

15600 ––––– 130%
x ––––– 100%
x = 12000

Calculando então 60%, temos:
12000 ––––– 100%

x ––––– 160%
x = 19200

CIÊNCIAS
31 Letra D.
Répteis são ectotérmicos; além disso, a circulação 
sanguínea fechada não é novidade evolutiva e não se 
apresenta como adaptação ao ambiente terrestre; os ovos 
dos répteis possuem vitelo; ossos menos densos e porosos 
são típicos de animais adaptados ao voo (aves); répteis não 
realizam respiração cutânea.

32 Letra B.
Fechado: sangue corre somente no interior dos vasos; 
circulação completa: não há mistura de sangue venoso e 
arterial; circulação dupla: sangue venoso e arterial.
33 Letra C.
Os pulmões dos cordados ganham aumento gradativo 
de área de superfície conforme avançamos em direção 
aos mamíferos. Os pulmões dos anfíbios são menos 
desenvolvidos do que os pulmões de aves e mamíferos.
34 Letra B.
A planta apresenta seu caule curvado em direção à janela, 
devido à fonte de luz. Caso de fototropismo positivo. 
35 Letra D.
A produção de pólen, contendo o gameta masculino em seu 
interior, promoveu a independência da água pelo grupo, 
além de facilitar a dispersão da espécie.


