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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra C.
No trecho: “Fizeram a gente acreditar que os bonitos 
e magros são mais amados”, a beleza e a magreza 
caminham juntas, diferente dos outros casos, em que 
há ideia de oposição.

02. Letra A.
“Acreditar” é transitivo indireto, uma vez que exige 
complemento preposicionado, função desempenhada  
pelo objeto indireto “numa fórmula chamada ‘dois em 
um’”, que é iniciado pela contração “numa” (da qual 
faz parte a preposição “em”).

03. Letra D.
“Nos” (que equivale a “para nós”), “por alguém” e 
“dela” são objetos indiretos, pois complementam 
verbos transitivos e são iniciados por preposição. “Uma 
relação saudável” é objeto direto, pois complementa 
um verbo transitivo, mas não é introduzida por uma 
preposição.

04. Letra C.
“A outra metade” complementa o verbo transitivo 
“encontramos” e não é iniciada por preposição. 
Quando um pronome pessoal oblíquo “a” acompanha 
um verbo terminado em “s”, esta consoante deve 
ser eliminada, e deve ser acrescentada a consoante 
“l” antes do pronome, portanto resultaria em 
“encontramo-la”.

05. Letra D.
“Mais” intensifica o sentido do adjetivo “amados”; 
“não” expressa negação; “sempre” refere-se ao tempo 
ou frequência com que existe “um chinelo velho 
para um pé torto” e “nas costas” indica o lugar onde 
ninguém mereceria “carregar a responsabilidade”. 

06. Letra A.
Em B, “por” não é adjunto adnominal; em C, “outra” 
também é adjunto e, em D, “igual” não é adjunto.

INGLÊS
07. Letra A.
Depois do verbo “like” devemos utilizar um verbo no 
gerúndio.

HISTÓRIA
08. Letra D.
A encomienda consistia em um prêmio para alguns 
conquistadores. As comunidades indígenas eram entregues 
aos espanhóis (encomienderos) para trabalhar como mão 
de obra em várias atividades econômicas, principalmente 
nas plantações. Na Mita, os nativos eram sorteados e 
obrigados a trabalhar nas minas, em péssimas condições de 
trabalho, durante um tempo, recebendo uma remuneração 
mínima, que não dava para sua sobrevivência.

09. Letra A.
A necessidade de mão de obra nas colônias americanas 
foi marcada pelo uso de violência contra indígenas e 
africanos, que por sua vez, sofreram castigos físicos, não 
tiveram suas tradições respeitadas e foram submetidos 
à catequização por parte de portugueses e espanhóis.

10. Letra A.
Durante as primeiras décadas da colonização, o 
Brasil tinha uma importância mais estratégica do que 
econômica, pois Portugal dominava o comércio de 
especiarias com as Índias. Sendo assim, a ocupação 
do Brasil durante o período pré-colonial se deu a partir 
das feitorias – fortificações litorâneas – ; a principal 
atividade era a extração do pau-brasil com a utilização 
da mão de obra indígena.

11. Letra D.
O sistema das capitanias hereditárias já tinha sido 
bem sucedido em outras possessões portuguesas 
do Atlântico. Além disso, foi motivado também, pois 
passaria para particulares os custos da colonização.
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GEOGRAFIA
12. Letra D.
Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno 
climático que ocorre principalmente nas cidades 
com elevado grau de urbanização. Nessas cidades, a 
temperatura média costuma ser mais elevada do que 
nas regiões rurais próximas.

13. Letra A.
A Região Nordeste é subdividida em quatro porções, 
estando a Zona da Mata localizada na porção litorânea, 
cuja característica é a maior concentração urbano- 
-industrial da região.

14. Letra A.
O Agreste e a Zona da Mata são as sub-regiões com 
as maiores densidades demográficas do Nordeste, 
com destaque para as capitais litorâneas. Essas 
características demográficas acompanham as 
características econômicas, ou seja, são as áreas mais 
desenvolvidas economicamente do Nordeste.

15. Letra C.
Os slides são da Região Sudeste, a mais populosa, com 
maior PIB e mais industrializada do país. Nas últimas 
décadas, houve uma desconcentração industrial 
para regiões com mão de obra mais barata e que 
ofereceram incentivos fiscais, como o Nordeste e o Sul. 
Porém, a região concentra os setores de tecnologia 
mais avançada, a melhor infraestrutura de transportes 
e telecomunicações, além de apresentar o centro 
financeiro mais desenvolvido do país. 

MATEMÁTICA

16. Letra C.
Observe que o prato mais pesado é o que se encontra 
mais abaixo. Logo, o prato mais leve será o menos 
elevado. Portanto, 2x + 8 < 3x + 5.

17. Letra A.
Seja x a quantidade de figurinhas de Alberto, então 
Lúcio terá x – 5 e Carlos 2x – 10.
x – 5 + x + 2x – 10 = 21 ⇒  4x – 15 = 21⇒  x = 9
Lúcio: 4; Alberto: 9 e Carlos: 8.

18. Letra B.
Seja x o número de tábuas de 2 cm, então o número 
de tábuas de 5 cm será igual a 50 – x.
Disto segue:
2x + 5(50 – x) = 154 ⇒2x + 250 – 5x = 154 ⇒   
–3x = –96 ⇒  x = 32.
Logo, 32 tábuas tem 2 cm de espessura e 18 tábuas 
tem 5 cm de espessura.
Portanto, a resposta solicitada é 32 – 18 = 14.

19. Letra B.
Se ao considerar um consumo mensal de 9 kwh o 
tempo de uso foi de 2 h, então considerando 36 kwh 
teremos como tempo de uso 8 h.

20. Letra C.
10
8 120

8 1 200 150= ⇔ = ⇔
x x . .

21. Letra D.
Observe que o capital pode ser dividido em 4 partes de 
R$5.000,00, sendo 3 partes pertencentes à Beatriz e 1 
parte de Juliana. Logo, tomando o lucro R$12.000,00, 
vamos dividir por 4 partes. Assim, Beatriz receberá 
R$9.000,00.

CIÊNCIAS

22. Letra D.
As estrelas-do-mar são equinodermos dotados 
de alta capacidade de regeneração. Uma vez que 
partidas, cada porção é capaz de regenerar um animal 
completo. Essa forma de reprodução assexuada é um 
dos meios pelos quais a população desses animais 
aumenta. 
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23. Letra B.
O cavalo-marinho é um peixe ósseo e assim como 
todos os animais do filo cordados, possuem sistema 
nervoso dorsal e cauda muscular pós-anal. O filo 
artrópodes inclui animais portadores de exoesqueleto 
quitinoso que não possuem cauda, tais como insetos, 
crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. 

24. Letra B.
A permeabilidade da pele dos anfíbios, aliada à 
respiração cutânea, faz com que sejam particularmente 
sensíveis a poluentes. O ovo sem casca também 
aumenta a vulnerabilidade a condições externas. O 
fato de possuírem larvas aquáticas e adultos terrestres 
faz com que os anfíbios estejam sujeitos a uma ampla 
faixa de problemas ambientais, como a poluição 
da água e do ar, a perda de habitats aquáticos e 
terrestres e às modificações ambientais provocadas 
pelo aquecimento global. 

25. Letra C.
A epiderme dos répteis é impermeabilizada por grande 
quantidade de queratina. Essa proteína protege o 
animal contra a desidratação no meio terrestre. 

ESPANHOL

26. Letra B.
A forma “ha aclarado” corresponde ao verbo 
“aclarar” no “pretérito perfecto compuesto” do 
indicativo. “Decir” é um sinônimo do verbo “aclarar” 
e tem particípio irregular. Portanto, “dicho” é a única 
resposta possível.


