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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra D.
Eles ainda não aprenderam a lidar muito bem com 
a ansiedade, em certas ocasiões.

02. Letra B.
Continuaram retraídos, e geralmente não percebem 
que exercem fascínio sobre outros e que possuem 
muitas possibilidades.

03. Letra B.
No primeiro exemplo, são enumeradas “coisas 
importantes”: “festas, amigos, viagens, empregos, 
promoções. No segundo, a “timidez” é a explicação 
sobre qual seria o “dramático problema”.

04. Letra A.
A expressão “de 23 anos” acrescenta uma explicação 
a respeito de Patrícia, constituindo, portanto, um 
exemplo de aposto.

05. Letra B.
Fazer citações, pois introduzem a fala da terapeuta 
Lídia Aratangy.

06. Letra C.
Oposição, pois ter contato com outros é algo 
desconhecido, porém não é o fim do mundo.

INGLÊS
07. Letra D.
(A) Lucy were talking to her friend when she met Mike. 

– Está incorreta, pois com Lucy iremos utilizar was
(B) Lucy and Moly was watching tv when the 

telephone rang. – Está incorreta, pois com Lucy 
and Moly iremos utilizar  were

(C) I was cutting some vegetables when my mother 
arrives. –  Está incorreta, pois a 2ª frase deveria 
estar no simple past. 

HISTÓRIA
08. Letra B.
Do ponto de vista político, a independência da América 
Espanhola teve como consequência o surgimento do 
caudilhismo – modelo de governo autoritário marcado 
pela presença de um líder carismático, com apoio militar 
e manutenção dos interesses da elite agroexportadora. 
Do ponto de vista econômico, vale dizer que os países 
da América Hispânica desenvolveram uma dependência 
externa, sobretudo, em relação à Inglaterra. Com isso, 
conclui-se que a emancipação da América Espanhola se 
deu apenas em caráter político, já que a dependência 
econômica foi mantida.

09. Letra C.
A transferência da corte portuguesa para o Brasil 
inaugura o chamado Período Joanino (1808 – 1821), 
caracterizado por uma série de transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais que vão culminar com a 
independência em relação a Portugal, em 1822.

10. Letra C.
A Constituição de 1824 restringia a participação 
popular em vários aspectos: o voto era censitário, 
e também não votavam mulheres, índios, padres, 
escravos, entre outros grupos.

11. Letra C.
A crise da produção açucareira ainda afetava em grande 
parte a população local. Além disso, a difusão de ideais 
liberais em Pernambuco chocou-se com a outorga da 
Constituição de 1824 e com a criação do Poder Moderador.

GABARITO
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GEOGRAFIA
12. Letra B.
O processo de descolonização do continente africano 
ocorrido após a segunda Guerra Mundial delegou 
ao continente fronteiras artificiais, agregando povos 
de etnias diferentes em um mesmo país, causa da 
instabilidade política marcada por frágeis democracias 
alternadas por golpes de Estado e permeadas pelas 
constantes guerras.

13. Letra D.
O rio Nilo nasce na África centro-oriental (região 
dos grandes lagos tectônicos e montanhas elevadas, 
muitas de origem vulcânica ou relacionadas a falhas 
geológicas). O rio nasce numa região dominantemente 
tropical (quente, verão chuvoso e inverno seco), segue 
para o norte, atravessando área semiárida (sahel), entra 
em zona árida (deserto do Saara) e deságua no mar 
Mediterrâneo com foz em Delta. Trata-se de um rio 
vital no abastecimento de água, atividade pesqueira, 
irrigação agrícola e aproveitamento hidrelétrico 
(hidrelétrica de Assuan, Egito). 

14. Letra D.
O Sahel (que significa ‘costa’ ou ‘fronteira’) é a região 
da África localizada entre o deserto do Saara e as terras 
mais férteis a sul. É dominada por uma vegetação de 
estepes. Devido às características do semiárido ou 
semideserto e pouca chuva que o Sahel apresenta, 
todos pensam que a agricultura dessa região é fraca 
ou inexistente. Mas, como ela é envolvida por uma 
área verde que é uma flora formada por vegetações 
variadas, é protegida dos fortes ventos do deserto do 
Saara, que poderiam acabar com o Sahel. 

15. Letra B.
África Subsaariana ocupa a maior parte do continente 
africano (75%). Essa região, localizada ao sul do 
deserto do Saara, possui grande pluralidade cultural, 
com diversas danças, religiões (cristianismo, judaísmo, 
islamismo, além de crenças tradicionais) e grupos 
étnicos distintos. Essa é a região que apresenta os 
piores indicadores socioeconômicos do planeta.

MATEMÁTICA

16. Letra C.
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17. Letra A.
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18. Letra B.
(x + 1)(x2 – x + 1) = x3 – x2 + x + x2 – x + 1 = x3 + 1

19. Letra C.
Existe losango que não é um quadrado.

20. Letra C.
No desenho, temos um pentágono, então, a soma dos 
ângulos internos é igual a 540°. 
Como dois ângulos internos têm medida 90°, então,
2x + x + 2x – 20° = 360°. Disso segue que x = 76°.

21. Letra C.
I. Falsa
II. Verdadeira
III. Verdadeira

CIÊNCIAS

22. Letra C.
O número 4 é o epidídimo, responsável pela 
maturação dos espermatozoides. Os espermatozoides 
e a testosterona são produzidos no testículo. O 
líquido espermático e o líquido prostático, ao longo 
do canal deferente, são liberados pela vesícula 
seminal e próstata. O esperma não passa pelo corpo 
cavernoso, e sim pela uretra.

23. Letra D.
Ovários, tubas uterinas e útero, respectivamente.
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24. Letra C.
O 10º e o 18º dia do ciclo. Como o dia da ovulação de 
um ciclo padrão é o 14º dia (exatamente a metade do 
mês), como margem de segurança, 4 dias antes e 4 
dias depois é o período fértil da mulher.

25. Letra A.
Os métodos esterilização mais utilizados são: a 
vasectomia e a laqueadura tubária. São métodos 
cirúrgicos que levam à esterilização, quase sempre 
irreversível. Atuam impedindo a fecundação.

ESPANHOL

26. Letra B.
A forma verbal “podría” está conjugada no condicional 
simples, tempo verbal que expressa, entre outras ideias, 
possibilidade, hipótese. No trecho em questão, fica 
clara a noção de possibilidade.


