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GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra B.
O texto lido é uma notícia e tem como objetivo, 
principalmente, expor, à população, as informações 
de um estudo sobre a efetividade da implantação 
do programa UCA (Um Computador por Aluno) em 
municípios brasileiros. Há tanto informações positivas 
quanto negativas sobre o programa.
02. Letra C.
A alternativa [C] é a única que atende aos princípios 
jornalísticos na divulgação da notícia, pois informa 
que, na ausência de entrevista com os autores do 
estudo, as conclusões são de inteira responsabilidade 
do jornalista.  
03. Letra C.
Na frase citada, constituída por um período com duas 
orações, a inclusão do termo “que” provoca falha de 
coesão textual, pois não apresenta nenhuma função 
sintática.
04. Letra C.
A expressão “esbarrou em” poderia ser substituída por 
“defrontou-se com” e “encarou” sem que houvesse 
perda do sentido original.  
05. Letra D.
A proposição IV é a única que apresenta repetição 
do verbo, não atendendo ao que é solicitado no 
enunciado.  
06. Letra E.
O jornalista responsabiliza, principalmente, o próprio 
programa, que não previu as dificuldades que surgiriam 
se não houvesse infraestrutura técnica adequada 
ou treinamento de gestores e professores.
07. Letra E.
I. A primeira frase do texto apresenta processo de 

subordinação. Verdadeiro: “Estudo feito pela UFRJ 
para o governo federal mostra que o programa UCA 
(Um Computador por Aluno), implementado em 
2010 em seis municípios, esbarrou em problemas 
de coordenação, capacitação de professores e 
adequação de infraestrutura.”

II. Cada uma das frases do 2° parágrafo apresenta 

apenas uma oração. Verdadeiro: “O programa 
piloto do MEC forneceu 150 mil laptops de baixo 
custo a professores e alunos de cerca de 300 
escolas públicas. Às cidades foram prometidas 
infraestrutura para acesso à internet e capacitação 
de gestores e professores.”

III. No texto, não é possível encontrar a relação de 
explicação por meio de uma oração coordenada 
sindética. Verdadeiro.

08. Letra B.
“Além disso, um quinto dos docentes ainda não 
havia recebido capacitação, e as escolas não 
tinham incorporado o programa em seus projetos 
pedagógicos.” As duas orações do período apresentam 
sujeitos distintos, conforme grifado no trecho anterior, 
e isso explica a presença da vírgula antes da conjunção 
aditiva.
09. Letra B.
“A pesquisa mostra [que os professores se mostravam 
entusiasmados no início, mas, um ano depois, 
70% relataram não ter contado com apoio para 
resolver problemas técnicos (ORAÇÃO COORDENADA 
ADVERSATIVA SINDÉTICA) e 42% disseram usar 
raramente ou nunca os laptops em tarefas pedagógicas. 
(ORAÇÃO COORDENADA ADITIVA SINDÉTICA)”] 
ORAÇÃO SUBORDINADA
10. Letra A.
O gênero horóscopo precisa apresentar uma linguagem 
mais direta e simples, logo não é comum utilizar a 
subordinação, o que torna o texto mais ágil e mais 
compreensível para o leitor.
11. Letra C.
A partir do entendimento da propaganda, é possível 
perceber que a expressão “de saco cheio” não 
pode ser interpretada no sentido conotativo, como 
sinônimo de “entediado”, “molestado”.
12. Letra A.
A frustração vai de encontro à ideia de esperança, 
portanto, se a frustração cresce, a esperança não 
deveria permanecer, logo há no período ideias 
contrárias, a relação de adversidade.
13. Letra E.
Em I, a locução conjuntiva “quer... quer” introduz a 
oração coordenada sindética alternativa, em II, há a 
locução “por isso” que expressa ideia de conclusão e, 
em III, a conjunção “que” explica a oração antecedente.
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INGLÊS

14. Letra E
O used to foi conjugado corretamente nas 3 opções. 
15. Letra D.
Esta é  a única opção que a Subject Question foi 
empregada de forma correta, nas outras alternativas 
há a presença de auxiliares, verbos conjugados de 
forma incorreta e sujeito na oração C.
16. Letra D.
O aluno deverá indicar  qual é a função dos pronomes 
“we” e “you” interpretandoo texto para encontrar a 
resposta correta.

HISTÓRIA

17. Letra B.
O Convênio de Taubaté reuniu os governadores dos 
estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro 
para resolver o problema da superprodução de café. 
Ficou estabelecida a compra do excedente do café pelos 
estados,com o objetivo de regular o preço. Para cumprir 
o acordo, os estados contraíram empréstimos no exterior.
18. Letra C.
O Brasil conseguiu um empréstimo em 1898 com o 
banco inglês Rothchild a fim de recuperar a economia 
brasileira, já que se encontrava extremamente abalada 
por conta da política do Encilhamento. Com este 
empréstimo, o Brasil renegociou a sua dívida e não 
pagaria as parcelas dele até 1911. Assim, a economia 
brasileira ganhou fôlego para se recuperar. Essa 
política ficou conhecida como funding loan.
19. Letra C.
Depois de um processo litigioso com a Bolívia, fruto 
da ocupação de terras por parte de exploradores 
brasileiros, foi assinado o Tratado de Petrópolis pelo 
qual o Brasil anexou o território do Acre e, dentre 
outras, se comprometeu com a construção de uma 
estrada de ferro – Madeira-Mamoré – pela qual 
escoaria parte da produção boliviana em direção ao 
Oceano Atlântico através de Rondônia.  
20. Letra D.
O cangaceiro é representado como produto do 
sistema de exploração fundiária existente no país, 

caracterizado pela concentração da terra, que elimina 
as possibilidades de ascensão do sertanejo, e as práticas 
opressivas dos latifundiários – os coronéis – que 
controlam a vida dos trabalhadores rurais através da 
ação dos jagunços. Dessa forma, centenas de homens 
abandonaram o trabalho e pegaram em armas, única 
forma de lutar contra a violência e opressão. 
21. Letra D.
O estopim para a revolta foi a disputa eleitoral de 1921 
para o cargo de presidente da república. Durante o 
período, cartas ofensivas ao Exército e ao Marechal 
Hermes da Fonseca, supostamente assinadas pelo 
candidato Arthur Bernardes tornaram-se públicas. 
22. Letra A.
O texto do historiador Boris Fausto faz referência ao 
tenentismo. Na década de 1920 ocorreram algumas 
revoltas tenentistas como a Revolta de Copacabana de 
1922 e a Revolta Paulista de 1924. No entanto o auge 
do tenentismo ocorreu entre 1925-1927 com a Coluna 
Prestes que foi um movimento que criticou a estrutura 
política da República Velha como a Política do Café com 
Leite, a Política dos Governadores, o Coronelismo, o 
voto de cabresto, fraudes nas eleições, corrupção, etc.
23. Letra C.
A entrada dos EUA na guerra fez toda diferença para a 
Entente, pois os soldados chegaram descansados e os 
EUA não haviam sofrido nenhum ataque em seu território.
24. Letra E.
O país mais prejudicado ou punido pelo Tratado de 
Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra, foi a Alemanha. 
Sofrendo sanções políticas, territoriais, econômicas e 
bélicas, a Alemanha entrou em profunda crise social, o 
que facilitou a ascensão de ideais nacionalistas e fascistas 
no país, com o surgimento do Partido Nazista.

GEOGRAFIA

25. Letra D.
Um problema encontrado é a discriminação devido 
a diferente origem da outra pessoa. A xenofobia 
se encontra presente em países com grande fluxo 
migratório, como na Europa e nos Estado Unidos.
26. Letra D.
O Brasil ainda possui muitos desafios para o futuro. 
Ainda é preciso melhorar a educação e a qualidade da 
saúde pública. Problemas como concentração de renda e 
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outros recursos, dificultam o acesso da população a bens, 
tanto de produção como de consumo. Isso faz com que 
o emprego informal aumente, não coletando impostos 
e tornando a mão de obra ineficiente e desqualificada. 
Sendo assim, milhares de brasileiros saem do Brasil 
procurando oportunidade em outros continentes, 
principalmente na área de esportes, devido à falta de 
profissionalismo e organização dos clubes nacionais, 
abrindo porta para os clubes estrangeiros. 
27. Letra B.
Tendo a ótica possibilista tratando os problemas históricos, 
os impactos ambientais são vistos pela ótica da reação da 
natureza ao desequilíbrio causado pela sociedade.
28. Letra C.
Os ataques especulativos financeiros não são 
impedidos de acontecer, ou afetar, os países que fazem 
parte de algum bloco econonômico. Na realidade, o 
bloco, dependendo de sua integração, pode facilitar 
essa especulação financeira.
29. Letra A.
A mais recente expansão capitalista no mundo, 
que tem como característica o alto fluxo de 
mercadorias, informações e pessoas leva o nome de 
globalização. Essa expansão tem como base o avanço e 
amodernização dos transportes, das telecomunicações 
e da informática. Além disso, essa aglutinação e 
aproximação fez com que blocos econômicos de 
países que apresentam o mesmo interesse tem sido 
formados, como a União Européia e o MERCOSUL.
30. Letra C.
A rede de comida e estilo denominada fast-food 
preenche a necessidade de consumo do mundo 
pós-moderno, além disso, funciona como indústria e 
desenvolve setores secundários e terciários.  
31. Letra C.
A alternativa C corresponde ao processo de 
desenvolvimento tecnológico e da 3º revolução 
industrial, alavancados pela globalização.
32. Letra C.
Na atualidade, existe uma forte demanda para produtos 
diversificados e em constante processo de evolução, 
principalmente para o mercado consumidor jovem. 
Porém essa produção variada não diminui a diferença 
e disparidades sociais e econômicas entre os jovens; 
além disso, em alguns casos a diferença aumenta não só 
entre jovens, mas entre os próprios países envolvidos. 

MATEMÁTICA

33. Letra C.
Temos que:

( )+1
2

n n  = 120

n2 + n = 240
n = 15
34. Letra C.
Se x é a altura então sua largura será 1,5x. Logo,
1,5x · x = 9.600
X = 80
Então, sua largura será 120 m.
35. Letra C.
Total de pessoas = x
Valor que cada um pagaria = 810/x
Número de meninas = 12
Número de meninos = x – 12
Valor que cada menino pagou = 810/x – 12
Logo, temos a equação: = +

−
810 810

  18
12x x

Resolvendo a equação encontramos x = 30. Portanto, 
havia 30 pessoas nesse grupo.
36. Letra C.
Temos que o lado do quadrado é x. Logo a área do 
quadrado é x2e o perímetro é 4x. Portanto, temos a 
equação: X2 = 4x + 21
Resolvendo a equação temos que x = 7.
37. Letra C.
Temos que:
(x + 18) · (x + 4) = 4.992
X2 + 22x + 72 = 4.992
X2 + 22x – 4.920 = 0
Resolvendo a equação temos que  x = 60 dm.
Logo as dimensões da quadra são 78 dm e 64 dm
38. Letra A.
Resolvendo a equação, temos que:
2x2 – 24x + 64 = 0
Logo, x = 8  ou x = 4.
39. Letra A.
Equacionando temos:
(x + 18) · (x + 15) = 378
X2 + 33x + 270 = 378
X2 + 33x – 108 = 0
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Resolvendo a equação temos que x = 3. Portanto vão 
ter passado 3 anos. Logo, elas terão 21 e 18 anos.
40. Letra D.
Sendo x o desconto, em centavos, e V o valor, em reais, 
arrecadado por dia com a venda do álcool, temos que 
V = [ preço (em reais) ] x [ volume de álcool vendido 
(em litros)
V=(1,50 − x100)(10.000 + 100x)
Simplificando:
V = (150 − x)(100 + x) = 15.000 + 50x − x2

∴ V = 15.000 + 50x − x2

41.  Letra D.
( ) ( ) ( )− + − − − + ⇒ + − + =2 6 0 3 63 1 1,2 4 3 1 1 16 19.

42. Letra D.
As afirmações A, B e C são verdadeiras
43. Letra C.
Temos que o perímetro da cartolina é ( 3 3  + 3 24  ) x 
2 = 6 3 3  m.
44. Letra A.
Temos que: 4 3  x 2 10  = 8 30
45. Letra B.

( ) ( )= =2 64 ³  8 ³ 512
46. Letra A.
12( 2 -1) < 3 3 < 4 2
47. Letra D.

 = = = = 
 

2

2 3 6 36 6
X Y X³ Y X²

    
Y X Y³ X Y²

X X
Y Y

48. Letra A.

= = =
4 4 4

36 63 6
4 2 2 

X ²
       

Y
Y X Y X X

x x X
X Y Y X X

FÍSICA

49. Letra D.
50. Letra C.
51. Letra A.
52. Letra D.
53. Letra B.
54. Letra C.
55. Letra C.
56. Letra C.

QUÍMICA

57. Letra A.
Água com açúcar é uma mistura homogênea e o gelo 
por ser também feito de água forma, está apenas em 
diferente estado físico se comparado com a solução.
58. Letra C.
Thomson verificou que os raios catódicos podem ser 
desviados na presença de um campo elétrico.

Fonte
de alta

voltagem

Cátodo

ar
(gases)

Feixe de 
partículas

Ânodo

Observe que na figura anterior o feixe de partículas 
que sai do polo negativo (cátodo) sofre um desvio 
acentuado em direção à placa positiva. 
Thomson concluiu com um experimento semelhante 
ao descrito na figura anterior que as partículas do 
raio catódico têm carga negativa. Essas partículas são 
chamadas de elétrons, e a ideia do átomo divisível foi 
provada.
59. Letra E.
Na decantação a fase menos densa (petróleo) se 
separa da fase mais densa (água do mar).  
60. Letra A.
Um sistema constituído de gelo e água, em repouso a 
0 °C (duas fases; mudança de estado em temperatura 
constante; reta paralela ao eixo do tempo), é aquecido 
gradualmente até que se obtenha apenas água líquida 
(uma fase; reta inclinada em relação ao eixo do tempo 
e crescente), na temperatura ambiente. O gráfico que 
melhor representa este fenômeno é:
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temperatura

tempo
61. Letra E.
Ordenando a tabela, teremos:

Su
bs

tâ
nc

ia

m
et

an
o

pr
op

an
o

et
en

o

pr
op

in
o

sólido sólido sólido (– 114°C) 
sólido

TF (°C) – 182 – 188 – 169 – 101

líquido (– 114°C) 
líquido

(– 114°C) 
líquido líquido

TE 
(°C) – 162 – 42 – 104 – 23

(– 114°C) 
gasoso gasoso gasoso gasoso

Conclusão:

Metano: gasoso.
Propano: líquido.
Eteno: líquido.
Propino: sólido.  
62. Letra C.
A substância que evapora com maior facilidade, à temperatura 
ambiente, é a D. Ela apresenta o menor ponto de ebulição.
63. Letra C.
Teremos:

Temperatura (°C)

Tempo (min)

120
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

70605040302010

S

S + L
L

L + G G

Ponto de fusão

64. Letra A.
A filtração é usada para separar sólidos de líquidos 
em misturas heterogêneas, o sólido fica retido no 
papal de filtro.
A decantação é usada para separar líquido de líquido 
e é realizada num funil de separação
(funil de decantação).
A destilação simples é usada para separar misturas 
homogêneas formadas por líquidos e sólidos.

BIOLOGIA

65. Letra C.
III. Falso: A água não dissolve gorduras. Os lipídios são 
substâncias apolares que se dissolvem em solventes 
apolares, tais como o álcool, éter, acetona, etc.
66. Letra E.
A carência de cálcio irá acarretar uma osteoporose 
e a carência de ferro levará ao desenvolvimento de 
anemia.
67. Letra D.
A vitamina E atua no sistema nervoso involuntário, 
no sistema muscular e nos músculos involuntários, 
além de prevenir o aborto e promover a fertilidade. A 
vitamina C previne infecções e o escorbuto, mantém 
a integridade dos vasos sanguíneos e a saúde dos 
dentes. O zinco é o componente de várias enzimas 
envolvidas na digestão. Além de ser necessária 
para o bom funcionamento dos olhos e participar 
da proteção da pele e das mucosas, a vitamina A é 
necessária para o crescimento normal e previne várias 
infecções. As gorduras do tipo ômega 3 e ômega 6 
auxiliam na diminuição do níveis de triglicerídeos e 
de colesterol LDL, favorecem o aumento do colesterol 
HDL e  possuem papel importante no combate a 
alergias e processos inflamatórios.  
68. Letra E.
A vitamina A (ou retinol) é fundamental para a 
formação do pigmento visual rodopsina na retina 
dos olhos.  
69. Letra C.
Os polissacarídeos de reserva animal e vegetal 
são, respectivamente, o glicogênio e o amido. Os 
estruturais que ocorrem em animais artrópodes, 
fungos e vegetais são, respectivamente, a quitina e 
a celulose.  
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70. Letra C.
Lipídios e glicídios são fontes de energia, fundamentais 
para a geração de ATP
71. Letra A.
Todas as afirmativas estão corretas e correlacionadas 
ao tema proposto na questão.  
72. Letra E.
O colesterol considerado como prejudicial à saúde é 
o LDL (low density lipoprotein) ou colesterol de baixa 
densidade. Esse lipídio pode causar a formação de 
placas que obstruem as artérias levando a acidentes 
cardiovasculares. Os ácidos graxos úteis para a saúde 
humana são os ácidos oleico e linoleico, encontrados, 
por exemplo, no azeite e oliva.

ESPANHOL

73. Letra C.
O pai da garota consultou videntes. Isso é demonstrado 
na seguinte parte do texto: “Hasta varios videntes me 
dijeron que a mi hija la sacaron cuatro personas en 
una avioneta”, comentó en diálogo con el programa 
Inocentes y Culpables, de Radio Mitre”.
74. Letra A.
Passando o discurso da jovem do direto para o indireto, 
temos que verbos no presente (es) são substituídos 
pelo “pretérito imperfecto” do modo indicativo(“era”), 
enquanto aqueles no pretérito (“he sido” e “detuve”) 
substituem-se pelo “pretérito pluscuamperfecto” do 
modo indicativo. Também há mudança no possessivo 
e no pronome, que, de 1ª pessoa do singular (“mi” e 
“me”), passam para a 3ª pessoa do singular (“su” e 
“se”). 
75. Letra E.
São as formas verbais que completam corretamente 
a frase condicional com o pretérito imperfeito do 
subjuntivo.


