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HISTÓRIA 
01. Letra A.
No primeiro contato entre astecas e espanhóis, os nativos 
americanos acreditaram que os europeus eram deuses, previstos 
para chegarem em uma de suas muitas lendas religiosas que 
anteviam os fins dos tempos. O fato de os espanhóis terem 
chegado em grandes navios e utilizarem cavalos (animais que os 
astecas desconheciam) reforçou a tese asteca, o que facilitou a 
entrada dos espanhóis no Vale do México.   
02. Letra D.
O conhecimento que se desenvolveu na Idade Média esteve 
intimamente marcado pela religiosidade e pelo poder de 
influência da Igreja Católica, que reforçou a cultura teocrática e 
dogmática, em oposição à forma de pensar dos antigos gregos, 
marcada pelo racionalismo. Isso, porém, não significa que os 
conhecimentos sobre doenças tenham sido abandonados.  
03. Letra D.
A Carta de Caminha aponta uma série de elementos importantes 
que refletem este primeiro contato entre portugueses e nativos 
(embora haja controvérsias sobre quais os primeiros europeus 
a chegar ao Brasil). Diferenças culturais entre estes dois povos 
e culturas são gritantes, tais como, na questão de alimentação, 
vestimentas, hábitos, entre outros. A Carta de Caminha, na sua 
íntegra, retrata muito do contexto europeu como a questão 
política (o Absolutismo), uma vez que a carta foi enviada ao rei 
de Portugal chamado Manoel; questão econômica. ao mencionar 
que no Brasil não tem riqueza fácil como ouro, prata e especiarias; 
externa ideias do Renascimento Cultural como o naturalismo ao 
valorizar a flora e a fauna aqui encontrada; também apresenta 
ideias religiosas ao afirmar que no Brasil provavelmente a tarefa 
portuguesa será a catequese dos nativos.
04. Letra A.
O texto deixa claro que o renascimento do comércio promoveu 
uma série de profundas mudanças na Baixa Idade Média, 
dentre as quais o enfraquecimento das relações servis nos 
locais próximos aos novos mercados e o enrijecimento das 
mesmas relações nos locais afastados dos novos mercados. Esses 
fenômenos – que provocaram uma série de revoltas, servis ou 
urbanas – contribuíram para a crise do sistema servil.  
05. Letra C.
A empresa agrícola lusitana no Brasil foi viabilizada por 
dois aspectos: produção em sistema de pantation, voltada 
para exportação, e a garantia do direito de posso da terra à 
particulares, mesmo que em teoria, as terras pertece, à coroa.
06. Letra D. 
O texto deixa claro que nos engenhos reais (portanto, nos 
grandes engenhos) todas as etapas da produção do açúcar 
eram feitas, porque tais engenhos contavam com “(...) todas as 
partes de que se compõem e todas as oficinas (...)”. Logo, nesses 
engenhos ocorriam o plantio, a moagem, a purga, a secagem e 
a embalagem.  

07. Letra C.
A questão remete ao contexto da Idade Moderna, quando 
existiu o Absolutismo e o Mercantilismo. No final da Idade 
Média e início da Idade Moderna surgiram os Estados Nacionais 
Modernos na Europa a partir da aliança entre rei e burguesia. Este 
Estado Moderno necessitava de recursos para montar e equipar 
exército, montar e equipar a marinha, manter o aparato estatal, 
entre outros. Desta forma, o rei com seu poder (Absolutismo) 
criou uma política econômica denominada de Mercantilismo 
visando angariar recursos para o Estado. Dentro da perspectiva 
do Mercantilismo, o Estado interferia (intervencionismo) na 
economia através do protecionismo, buscava a balança comercial 
favorável bem como o metalismo, isto é, acumular metais 
preciosos. 
08. Letra E.
Cristóvão Colombo, um italiano que viajou representando a coroa 
espanhola, chegou à América em 1492. Na Europa estavam se 
formando os Estados Nacionais por meio de uma aliança entre 
rei e burguesia. Estes Estados necessitavam de muitos recursos 
para montar e equipar exército, montar e equipar a marinha bem 
como manter a burocracia estatal. Assim, havia os interesses 
econômicos nas grandes navegações, ou seja, necessidade de 
metais preciosos e outras riquezas fáceis. Havia no imaginário 
europeu a existência de um reino cristão no oriente associado à 
riqueza e ao paraíso. Nutrido deste imaginário, Colombo chegou 
à América e se deparou com outra realidade, as peculiaridades 
dos nativos da América Central.  
09. Letra A. 
O sistema colonial desenvolvido durante a Idade Moderna 
enquadra-se no processo de expansão do comércio, responsável 
por fortalecer o Estado absolutista e possibilitou o enriquecimento 
da camada burguesa. Todo o processo de exploração colonial 
tinha como objetivo gerar riqueza, acumulada segundo a visão 
mercantilista de economia.  

GEOGRAFIA
10. Letra C.
I. Chuva convectiva ou de convecção: Ocorre quando uma 

massa de ar úmida sobe devido a uma convecção térmica; 
II. frontal ou de frente: Ocorre quando duas massas de ar de 

temperaturas diferentes, encontram-se. São menos intensas 
e duradouras;

III. orográfica ou de relevo: São resultantes do deslocamento 
horizontal do ar, que, em contato com as regiões elevadas, 
condensa-se e há a precipitação no barlavento.

11. Letra A.
A formação de brisas na praia. Durante o dia, o ar próximo à 
areia da praia se aquece mais rapidamente do que o ar próximo 
à superfície do mar, pois o calor da areia é menor que o calor 
específico da água. Desta forma, o ar aquecido do continente 
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sobe e o ar mais frio do mar desloca-se para o continente, 
formando a brisa marítima. À noite, o ar sobre o oceano 
permanece aquecido mais tempo do que o ar sobre o continente, 
e o processo se inverte, ocorre então a brisa terrestre.
12. Letra B.
As ações dos EUA com subordinações territoriais das demais 
nações às suas decisões estratégicas, evidenciam que o novo 
papel assumido pelos Estados Unidos na ordem mundial de 
poder. 
13. Letra D.
A área 4 era Louisiana, que foi comprada da França por volta de 
1803, e a 6 correspondia ao Texas, conquistado do México. A 
absorção desses dois territórios favoreceram os Estados Unidos 
a se transformarem na maior potência econômica mundial.
14. Letra D.
A ALCA, tal como proposta pelos EUA, configuraria um acordo 
regional no continente americano abarcando além do livre 
comércio de mercadorias, as transações de serviços, operações 
financeiras, as compras governamentais, os investimentos e a 
lei de patentes. Nesse acordo países como Brasil, Argentina, 
Uruguai e Venezuela estariam em grandes desvantagens por 
suas economias não terem os mesmos níveis tecnológicos e de 
integração das cadeias produtivas que a dos EUA e do Canadá. 
Algumas consequências político-geográficas decorreram da 
proposta da Alca, como por exemplo o reforço do boicote dos EUA 
sobre o governo cubano, já que não estava prevista a inclusão 
de Cuba na ALCA. 
15. Letra C.
O NAFTA, desde a sua criação, previa a abolição progressiva das 
tarifas alfandegárias entre os países membros e a criação de uma 
zona de livre comércio entre EUA, Canadá e México, mas a livre 
circulação de pessoas entre esses países não foi consolidada, 
como ocorre na União Europeia, devido principalmente às 
características econômicas e sociais do México.
16. Letra D.
A América Central apresenta áreas de paraísos fiscais, turísticas 
devido acima de tudo as suas belezas naturais, economia 
agraria exportadora(banana, cana de açúcar, tabaco, etc) e 
estratégica(Canal do Panamá), mas não apresenta mediana ou 
elevada produção de material bélico devido seu baixo potencial 
tecnológico. 
17. Letra C.
Nesta colisão a placa oceânica, de maior densidade, mergulha 
sob a placa continental, menos densa, formando-se uma fossa 
tectónica, tal como acontece, por exemplo, com a placa de Nazca 
que mergulha sob a Sul-Americana. Este fenômeno designa- 
-se subducção, e é acompanhado de forte atividade sísmica e 
vulcânica.
18. Letra E.
As correntes marítimas conseguem influenciar o clima de uma 
região em função das características térmicas das águas que as 
compõe, podendo formar desertos.  

FILOSOFIA
19. Letra E.
Aristóteles concebe quatro causas primeiras que explicam a 
origem, o motivo e o ser das coisas (essências): a causa material 
(a matéria que é feita uma coisa), a causa formal (a forma que 
uma essência possui), a causa eficiente (a origem da essência) 
e a causa final (que dá a razão para alguma coisa existir). É em 
relação a esta última causa que se pode dizer que Aristóteles 
compreende um fim para toda realidade da natureza dos seres. 

SOCIOLOGIA
20. Letra A.
A ideologia contribui para a alienação da classe trabalhadora. 
Essa alienação é dupla: tanto material, do trabalhador que 
está alienado do fruto do seu trabalho, quanto simbólica, do 
trabalhador que não se dá conta das condições de exploração a 
que é submetido.

FÍSICA
21. Letra B.

2

Dados: 540 km/h 150 m/s; 2,5 min 150 s.
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22. Letra E.
A aceleração escalar é a = – 5 m/s2.
Aplicando a equação de Torricelli:

2 2 2
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23. Letra A.
Num mesmo local, no vácuo, independentemente da massa, 
todos os corpos caem com a mesma aceleração, que é a 
aceleração da gravidade.  
24. Letra A.
Nas salinas, a água do mar é represada. Exposta ao Sol, essa água 
evapora, restando o sal.  
25. Letra B.
Considerando o sistema termicamente isolado, temos:

+ = ⇒ − + − ⇒

= = ⇒ =

1 2 0 (30 70) (30 25)

5 1
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26. Letra D.
Nos dias frios, o comprimento dos fios diminui devido à contração 
térmica, daí a necessidade de deixar uma folga entre cada duas 
torres, o que forma a “barriga”.  
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27. Letra C.
Como a água dilata-se em todas as direções, não podemos levar 
em conta apenas a dilatação na vertical, como se fosse dilatação 
linear. O enunciado manda considerar os oceanos como sistemas 
fechados, então a área ocupada pela água (área da base do 
“recipiente”) se mantém constante.
Dados: h0 = 4 km = 4 · 103 m; g = 2 · 10–4°C–1; Dq = 1°C.
Da expressão da dilatação dos líquidos:

0 0

3 4

A h    

h 4 10 2 10 1 0,8 m.

V V A

h−

D = g Dq ⇒ D = g Dq ⇒

D = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ D =

QUÍMICA
28. Letra B.

29. Letra D.
Fissão nuclear é o processo pelo qual um núcleo de número 
de massa grande se divide em dois fragmentos de números de 
massa comparáveis.
A fissão nuclear ocorre quando um núcleo de número de massa 
grande se divide em dois fragmentos de números de massa 
menores, liberando energia. O número atômico de X será igual 
a 92 – 35 = 57.
30. Letra B.
Elemento localizado na linha vertical de número 1 e na linha 
horizontal de número 4 tem como símbolo a letra K e seu nome 
é Potássio.
31. Letra B.

2 1Sendo: 0,9P P=

32. Letra D.
Quando a temperatura aumenta e o volume não varia, a pressão 
do gás irá aumentar na mesma proporção que a temperatura 
absoluta aumentar.
33. Letra C.
A proporção volumétrica é igual a proporção em mols quando 
os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. 
5 L : 10 L : 15 L = 1 : 2 : 3 

16
n1 0,5 mol

32
= =

n2 = 1 mol, n3 = 1,5 mol 
Cálculo da massa molar do gás no frasco 2: 

28 g
1 mol  

2M
= =  ∴ M2 = 28 g/mol, o que corresponde ao CO ou N2. 

Cálculo da massa do gás no frasco 3: 
m3

1,5 mol  
16 g/mol

= = m3 = 24 g

34. Letra E.
Usando as condições ambientes citadas no texto e sabendo que 
3 m³ = 3.000 L
pV = nRT
1atm · 3.000 L = n · 0,082 · 300
n = 122 mol

logo, massa será: .

BIOLOGIA
35. Letra D.
O processo chamado conjugação consiste em transferir DNA de 
uma bactéria para outra, por meio de uma comunicação entre 
os citoplasmas denominada ponte citoplasmática.  
36. Letra C.
A tuberculose é causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis, 
sua evolução não é rápida e é prevenida pela vacina BCG (bacilo 
Calmette-Guerin). Pessoas vacinadas ou imunologicamente 
“resistentes” podem adquirir variedades do bacilo e desenvolver 
a doença.  
37. Letra B.
A malária é transmitida pelo mesmo vetor da dengue, o mosquito 
Aedes aegypti. Portanto, a única forma de contaminação no avião 
seria um mosquito que tenha entrado na aeronave.
38. Letra E.
A primeira fonte de energia que se esgota rapidamente são os 
carboidratos, em seguida há uma diminuição (lenta) das gorduras 
e, por fim, as proteínas não utilizadas. Essas últimas não podem 
ser degradadas em excesso, pois a maioria das estruturas do 
corpo é formada de proteínas (plásticas).
39. Letra E.
As mudanças de pH e temperaturas podem causar sua 
desnaturação, elas perdem forma e função, não desempenhando 
mais seu papel catalítico.
40. Letra B.
Os inibidores não competitivos são aqueles que não se 
assemelham ao substrato e, portanto, ocupam um sítio diferente 
do sítio ativo. A ligação do inibidor permite que o substrato 
se ligue ao sítio ativo da enzima. A velocidade máxima não é 
alcançada.
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LÍNGUA PORTUGUESA
41. Letra A.
Em “dançarino”, o sufixo indica o agente: aquele que dança; em 
“dancarineiro”, o valor significativo do sufixo é de frequência: 
aquele que vive dançando.
42. Letra B.
Esse é o único par em que os vocábulos têm os seus significados 
devidamente apontados. Nas demais alternativas, os sentidos 
estão invertidos.
43. Letra D.
Esse é o valor que se atribui à expressão (v. dicionário Houaiss). 
Nos demais casos, temos, pela ordem: (A): prejudicou-se, 
levou desvantagem; (B): cismou; (C) : buscar recuperar-se; (E): 
dedicaram-se inteiramente.
44. Letra D.
O radical do verbo “jazer” é jaz e essa é a forma da terceira 
pessoa do singular do presente do indicativo desse verbo. Em 
“perderam”, temos três elementos: perd- (radical), -e (vogal 
temática) e –ram (desinência número-pessoal do pretérito 
perfeito do indicativo). Em “escreveu”, a vogal temática está 
presente (-e). Em “era”, apenas há dois elementos mórficos: 
o radical e o sufixo modo-temporal do pretérito imperfeito do 
indicativo (-a). Em “devia”, encontramos esse mesmo sufixo 
modo-temporal. .
45. Letra B.
A palavra se formou com o acréscimo do prefixo “des-“ ao 
adjetivo inquieto, reforçando esse sentido. Nas demais opções, 
as palavras são criadas por derivação sufixal , admitindo-se, em 
“avoamento”, o processo de derivação parassintética. 
46. Letra D.
Trata-se do recurso da polissemia – em que uma palavra 
apresenta mais de um significado. No caso, a palavra “bala” , que 
pode significar o projétil de uma arma de fogo ou a guloseima 
tão apreciada pelas crianças. Não são palavras sinônimas nem 
antônimas. Também não são parônimas ou heterógrafas, pois 
são iguais e, portanto, têm a mesma grafia.
47. Letra E. 
As palavras, no caso, significam, pela ordem, “cheio de pelos”, 
“cheio de fome”, “cheio de glória”. Nas demais opções, as palavras 
“sedento” , “salgado” e “acintoso” também apresentam sufixos 
com esse valor. Registre-se que, em “apetitoso”, o sentido não 
é de “cheio de apetite”, mas de “o que provoca apetite” e que 
“movediço” é o que se pode mover.
48. Letra C.
Para se criar a palavra “anonimato”, partiu-se da palavra 
“anônimo”, em que se acrescentou um sufixo. Em (A), existem dois 
elementos “autônomos” e, assim, o processo é de justaposição, 
sendo o da segunda de aglutinação; em (B), o substantivo 
“enredamento”, indicando a ação de “enredar(-se)” é formado 

por sufixação; em (D), é o contrário: “acerto” (substantivo que 
indica ação) é que é formado a partir de “acertar” (verbo); em 
(E), a derivação regressiva só seria correta se se tratasse do 
substantivo, mas, no, caso trata-se de um verbo.
49. Letra D.
Trata-se de um advérbio de modo, formado realmente por 
sufixação, com a participação do sufixo –mente. O prefixo 
de “exalação” (ex-) indica movimento para fora. O sufixo em 
“limosa” (-osa) indica plenitude. “Malmequer” é formado por 
justaposição. O prefixo de “incompreensíveis” indica negação.
50. Letra E.
Ao formular a pergunta, o padre pretendeu mostrar que o 
mérito cabia aos que construíram materialmente as casas, ou 
seja, os membros da comunidade. Esse tipo de indagação – que 
já traz embutida a própria resposta – é denominado pergunta 
retórica. Quanto ás demais opções, é evidente que o pronome 
“eles” se refere a esses membros comunitários (A), da mesma 
forma que a expressão “antessalas da burocracia” pressupõe, 
sim, a participação dos órgãos públicos, retardando processos 
por excesso de entraves adminstrativos (B). A palavra “estalo” 
está empregada conotativamente, para indicar algo que surgiu de 
repente (C), e a palavra “mão” tem valor polissêmico, significando, 
pela ordem, os órgãos do corpo humano e o comando. 
51. Letra B.
O texto apresenta rubricas, estrutura básica do gênero teatral, 
que têm como função orientar a produção e a montagem da cena. 
52. Letra A.
A alternativa apresenta um narrador que, ao invés de narrar, 
tece reflexões sobre questões existenciais e sobre a própria 
formulação do discurso.
53. Letra E.
O primeiro texto expressa uma visão universalista sobre os temas. 
Já o último verso do poema de Cora Coralina nos apresenta uma 
visão mais próxima do eu lírico, quando emprega o pronome 
“meu” para referir-se ao rio.
54. Letra D.
O texto 2 é construído sob uma intertextualidad, que se baseia 
nas referências diretas e indiretas ao texto de Drummond. A 
finalidade do texto 1 é levar à reflexão, enquanto a do texto 2 é 
criar um efeito de humor.
55. Letra D.
Na tirinha, a personagem entra em uma loja para comprar 
um novo telefone, aquele que, supostamente, seria o mais 
moderno. No entanto, a crítica aparece quando, ao sair da loja, 
já existe um modelo mais moderno, tornando o que ela comprou 
ultrapassado. Tal sequência de imagens enfatiza a velocidade 
das inovações.
56. Letra D.
O texto possui um narrador em primeira pessoa que mostra uma 
relação dividida quanto à religião, deixando clara uma possível 
aproximação com os dois lados, seja Deus, seja o Diabo, e que 
possui a certeza de que a mulher precisa de uma religião.

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS



5

1a Série do Ensino Médio – 21029 / 21129

57. Letra E.
A partir da leitura do texto, fica claro que os seres humanos estão 
cada vez mais imersos em um mundo repleto de informações 
transmitidas de forma cada vez mais rápida.

INGLÊS
58. Letra E.
Such research may eventually help scientists understand what 
is happening in the brains of people with attention problems 
(tal pesquisa pode por fim ajudar os cientistas a entender o que 
está acontecendo nos cérebros de pessoas com problemas de 
atenção). 
59. Letra C.
A mãe não percebe que seu filho(a) responde a sua pergunta, uma 
vez que os acrônimos IDK, LY e TTYL significam respectivamente 
I don’t know (Eu não sei), love you (te amo) e talk to you later 
(falo com você mais tarde). A mãe entende que seu filho(a) não 
conhece o significado de tais acrônimos. 

60. Letra E. 
A conjunção instead of significa ao invés de / em vez de. 

ESPANHOL
58. Letra D.
De acordo com o artigo, a internet provoca, ao mesmo tempo, 
dois efeitos aparentemente contraditórios: La red facilita el 
contacto tanto como la ocultación. 
57. Letra C.
A expressão llover a cántaros significa “em abundância”. 
58. Letra E.
O objetivo central da campanha sobre o dia mundial da diabetes 
é alertar para os indícios da doença, apontados como síntomas 
de alerta. 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

MATEMÁTICA
61. Letra D.
De acordo com o enunciado temos:

+ − + − + + + + + =
− = −
− = −

=

135 100 75 90 10 65 65 500
500 540

40
40

x x x
x
x

x  
62. Letra B.
Considere o diagrama, em que o conjunto A representa os 
candidatos que leram “Você Verá”, o conjunto B representa os 
candidatos que leram “O tempo é um rio que corre” e o conjunto 
C representa os candidatos que leram “Exílio”.

Portanto, a quantidade de candidatos que leram apenas “O 
tempo é um rio que corre” é igual a 484.
63. Letra C.

Número de consumidores entrevistados foi de 25 + 35 + 10 = 70. 
64. Letra A.
Pessoas casadas: 180 – 45 = 135
Pessoas casadas sem filho: 135 – 99 = 36
Pessoas não casadas e sem filho: 49 – 36 = 13 
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65. Letra E.
Considere a figura.

Como o total de habitantes adultos corresponde a 100% do 
número de pessoas entrevistadas, segue que 
11% + 3% + 2% + 1% + x = 100% ⇔ x = 83%, com x sendo o 
percentual dos entrevistados que não usam nenhuma das três 
drogas. 
Portanto, o resultado pedido é 

66. Letra D.
Aplicando o Teorema de Pitágoras, obtemos

= + ⇒ =2 2 2(0,5) (2,5) 6,5 m.x x  
67. Letra D.
De acordo com o gráfico, segue que o resultado pedido é
2 · 1,7 + 3 · 2,65 + 4 = R$15,35.
68. Letra B.
Observando o gráfico podemos notar que em quatro dias 
Campinas teve risco de alagamento.

 
69. Letra E.
De acordo com o gráfico em 2009, no cenário otimista o número 
de empregos será maior que 516.000 e menor que 616.000.

 

70. Letra A.

71. Letra C.
g/L Ingestão de álcool

Tempo após ingestão

Ál
co

ol
 n

o 
sa

ng
ue

horas

após o jantar

em jejum1,0

0,1

1 2 76543

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Observando o gráfico, temos:
Após o jantar _____ 3 horas.
Em jejum ________  4,5 horas 
72. Letra A.
Tabela obtida com as informações da tabela dada.

Investidor compra venda ganhou perdeu
1 150 460 310 -
2 150 200 50 -
3 380 460 80 -
4 460 100 - 360
5 100 200 100 -

Portanto, o investidor 1 fez o melhor negócio. 
73. Letra C.
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h(x) = f[g(x)]

h(x) = 40 1
6
x

⋅ +

h(x) = 20
1

3
x⋅ +  

74. Letra B.

 
75. Letra D.

O custo total será dado por: C(x) = 6 · x + 10 · d

Onde, 

Daí, temos:

Portanto, a opção correta é  

76. Letra B.

Na figura 2: y2 = x2 + x2 ⇔ y = x 2
Na figura 1: y2 = 42 + (x – 1)2 ⇔(x 2 )2 = 16 + x2 – 2x + 1 ⇔ x2 + 
2x – 17 = 0
Resolvendo a equação, temos:

Resposta: (3 2 1)m−  

77. Letra D.

= ⋅ ° = ⋅ =

= ⋅ ° = ⋅ = ⋅

1
100 30 100 50

2
3

100 cos30 100 50 3
2

y sen

x
 

78. Letra D.

α = ⇒ α = °
5

30
10

sen
 

79. Letra D.
Considere a figura.

É imediato que 

α = ⇔ = αcos cos
x

x r
r

e

α = ⇔ = αsen sen .
y

y r
r   

80. Letra B.

No triângulo assinalado, temos:

= ⇒ = ⇒ =

1,2 1 1,2
30 2,4

2
sen x

x x  


