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GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra B.
Os trechos lidos fazem parte de textos de divulgação 
científica, gênero textual predominantemente 
expositivo que tem como objetivo levar à população 
informações importantes da esfera científica por meio 
de uma linguagem simples e acessível. Assim pode-se 
afirmar que os dois textos apresentam informações 
relevantes, ainda não consagradas na sociedade, sobre 
a vitamina D.

02. Letra C.
No texto II, a frase “A natureza planejou que você 
a produzisse em sua pele, e não a colocasse direto 
em sua boca” enfatiza que a vitamina D é mais 
comumente produzida pelo corpo que absorvida por 
meio de alimentos, o que contradiz a ideia presente 
no texto I.  

03. Letra D.
A utilização da 1ª pessoa do plural está presente 
apenas no texto II.

04. Letra C.
I. Na segunda frase do texto I, é possível identificar 

uma oração na voz passiva analítica. correto. 
A oração é: “a vitamina D pode ser produzida 
naturalmente pela exposição à luz do sol”.

II. No trecho “mas ela também existe em alguns 
alimentos comuns”, presente no texto I, se o 
sujeito “ela” fosse para o plural, o verbo “existir” 
não seria alterado, já que é impessoal e precisa 
aparecer na 3ª pessoa do singular. errado. O verbo 
“existir” não é impessoal. Na verdade, o verbo 
“haver”, no sentido de existir, é impessoal.

III. No trecho “Todos nós sabemos”, presente no texto 
II, se o sujeito da oração passasse a ser o pronome 
“a gente”, o verbo teria de ser flexionado na 3ª 
pessoa do singular. correto. A frase ficaria: “A 
gente sabe”.

05. Letra B.
O item B é o único que apresenta o verbo “haver” no 
sentido de “ter”, na composição da locução verbal 
“haviam entrado” e “haviam de resistir”. Portanto, 
deve concordar com o sujeito “As palavras indígenas” 
e “Os colonizadores”, respectivamente. Nos demais 
casos, o verbo “haver” deve permanecer no singular, 
pois foi utilizado no sentido de “existir”.

06. Letra D.
O pronome “se” funciona como partícula de realce 
para enfatizar o sentido da palavra “adeus” no 
contexto apresentado no poema.

INGLÊS
07. Letra D.
O aluno deverá marcar a alternativa D, pois é a 
única opção que o comparativo de superioridade foi 
expresso de forma correta.

Na Letra A – a frase está no superlativo
Na Letra B – a frase está no comparativo, mas o  
adjetivo não foi flexionado
Na Letra C – a frase está no superlativo

HISTÓRIA
08. Letra A. 
A Revolução Puritana foi um conflito entre a 
Monarquia e o Parlamento na Inglaterra, porque o rei 
inglês, Carlo I, queria governar sem o consentimento 
do Parlamento. Quando o rei ordenou o fechamento 
do Parlamento, o mesmo se dividiu em dois grandes 
grupos: os diggers (cavadores), que queriam a reforma 
agrária, e os leverlles (niveladores), que queriam 
praticar o Catolicismo livremente.   

09. Letra B. 
Lei que exigia o uso de navios ingleses ou da região de 
origem no comércio com a Inglaterra. A importância 
dos Atos de Navegação foi o fortalecimento do 
comércio, da Marinha e da burguesia inglesa, base 
para a Revolução Industrial do século XVIII.
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10. Letra C. 
O ludismo caracterizou-se pela violência dos 
operários contra as máquinas, consideradas por eles 
como as culpadas pelas suas dificuldades na vida 
socioeconômica nas fábricas e nas cidades. 

11. Letra A. 
Desde o final do século XVIII, com a expansão da 
indústria, foram criadas formas de controlar o 
trabalho desenvolvido pelos operários, como forma 
de aumentar a produtividade e consequentemente 
o lucro. A utilização do relógio pelo patrão e a 
padronização do horário no país fizeram parte desse 
processo no decorrer do século seguinte.  

GEOGRAFIA
12. Letra D.
III. Ao tratar de disparidades no quesito social, o país 

possui problemas tanto nas diferenças de gênero 
e, raça como no poder de compra.

IV. O Coeficiente de Gini tem a função de medir a 
desigualdade social, essa, por sua vez, marcada 
pela falta de terras e pela baixa produtividade da 
agricultura familiar. 

13. Letra D.
O texto tem como referência os altos impactos 
ambientais sofridos pelos países “subdesenvolvidos”, 
na busca pela produção, principalmente, de energia. 
Esses países sofrem com a forte influência e demanda 
de outras nações mais poderosas, tanto na busca de 
matéria prima como na produção energética, como 
já antes mencionado. Além disso há a presença de 
indústrias estrangeiras com um alto nível poluente nos 
países em questão, devido a fracas leis ambientais e 
flexibilidade do Estado.

14. Letra A. 
O Brasil possui um grave problema socioeconômico, a 
péssima distribuição igualitária da renda. Em 2008, o 
setor industrial concentrava onze por cento da renda, 
capitalizada na mão de apenas um por cento. Já o setor 
agrícola, na mesma época concentrava dezesseis por 
cento da renda, capitalizada nas mãos de apenas um 
por cento da população.

15. Letra E.
Apesar da colonização ter sido um fator importante 
na carência de desenvolvimento dos países 
subdesenvolvidos, é preciso notar que a situação 
de atraso também é gerada por outros fatores. Uma 
alta corrupção governamental, criando uma imagem 
desvalorizada do país; guerras civis; golpes políticos 
além de uma frágil economia.

MATEMÁTICA
16. Letra B.
Como cada ingresso custa R$ 17,00 e temos x alunos 
pagantes, o valor total será o produto 17x.

17. Letra D.
Basta realizar a operação: 7.348/3,34 = 2.200

18. Letra C.
Temos que:
A = b x h 
B = a : h 
B = 18y5 : 6y 
B = 3y4 

19. Letra B.
Temos que α = 4β.
Como os ângulos são suplementares, temos:
α + β = 180°
4β + β = 180°
β = 36°
Então, α = 144°
Portanto, a diferença entre os ângulos é de 108°.

20. Letra B.
[180° – 3 · ( 90° – (x/2)] = 3 · (90° – x)
[180° – 270° + (3/2)x] = 270° – 3x
(3/2)x + 3x = 270° + 90°
3x + 6x = 720°
9x = 720
x = 80°
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21. Letra A.
Temos que:
3x – 5 = x + 45
2x = 50
X = 25
Logo, 
Ângulos agudos = 70°
Ângulos obtusos = 110°

CIÊNCIAS
22. Letra B.
1. Tecido muscular – Tecido formado por células 

repletas de proteínas contráteis.
2. Tecido nervoso – tecido de revestimento com 

pouca substância intercelular.
3. Tecido epitelial – Tecido formado por células 

capazes de gerar impulsos elétricos.

23. Letra D.
Anemia – incentivar os habitantes a utilizar panelas 
de ferro na preparação dos alimentos (IV).
Bócio endêmico – adicionar iodo ao sal consumido na 
cidade, nos termos da legislação vigente (III). 

24. Letra D.
Pais heterozigotos (Aa x Aa)
Filhos gerados com genótipo AA – 25%/ Aa – 50% / 
aa – 25%

25. Letra D.
I. As pentoses que formam os nucleotídeos são 

carboidratos tanto o glicogênio como o amido são 
carboidratos de reserva energética.

ESPANHOL

26. Letra D.
É a única opção em que os verbos estão corretamente 
conjugados no futuro imperfeito do indicativo e em 
correspondência com as perífrases de futuro do 
enunciado.


