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LÍNGUA PORTUGUESA
 01  Letra B.
Um dos grandes problemas referentes à gravidez na 
adolescência é o fato de haver uma baixa inserção no 
mercado de trabalho, visto que grande parte das mães 
adolescentes não estuda nem trabalha.

 02  Letra C.
Quando o verbo “esquecer” vier acompanhado de pronome 
pessoal oblíquo, ele é transitivo indireto; caso contrário, é 
transitivo direto. Logo, ele não foi empregado de acordo com 
a norma culta, visto que aparece preposicionado apesar da 
ausência do pronome oblíquo.

 03  Letra D.
O nome que também deve vir acompanhado da preposição 
“de” é “capacidade”. Nos demais casos, a preposição que 
acompanharia os nomes seria “a”.

 04  Letra B.
O Ministério da Saúde fez uma pesquisa entre as adolescentes 
grávidas e constatou que 66% delas não desejavam a gravidez, 
portanto foi utilizado o recurso dos dados estatísticos.

 05  Letra D.
Apesar de retomar parte dos assuntos abordados no 
editorial, a autora faz uma crítica aos pais, que deveriam 
ser mais atuantes ao orientar os filhos sobre prevenção e 
cuidados com a saúde.

 06  Letra A.
A construção adequada seria a presente na opção A, uma vez 
que a expressão “é necessário” deve concordar com o sujeito 
em gênero e número, se este estiver determinado por artigo. 
No caso, o sujeito seria “a distribuição de contraceptivos”, 
logo o adjetivo “necessária” deveria ficar no feminino.

 07  Letra B.
A palavra “meio” varia quando usada com valor adjetivo, 
porém é invariável se empregada como advérbio. No caso, 
foi empregada como numeral adjetivo, porém ficou no 
masculino já que se referia a “milhão”. Caso  acompanhasse 
um substantivo feminino (como “entrada” ou “hora”), 
deveria ser flexionado no feminino.

 08  Letra E.
A preposição “a” foi empregada indevidamente na 
última opção, visto que o adjetivo “compatível” deve vir 
acompanhado da preposição “com”.

 09  Letra E.
De acordo com a entrevistada, espera-se que a adolescente 
estude, trabalhe e não que engravide e tenha filhos com tão 
pouca idade.

 10  Letra D.
As mães costumam enfrentar a situação com mais facilidade 
que os pais. Nos demais casos, os erros seriam: os pais ficam 
chocados, pois ainda consideram a filha uma menina e ainda 
estão apresendendo a lidar com a adolescência dela; mas 
acabam sempre aceitando o fato; as mães terem passado 
por essa experiência facilita a aceitação.

 11  Letra A.
Quando a palavra “bastante” tiver valor de adjetivo, 
é variável, logo pode ir para o plural. Isso ocorre na 
primeira alternativa, na qual complementa o substantivo 
“adolescentes”. Nos demais casos, possui valor adverbial, já 
que complementa adjetivos e verbos.

 12  Letra A.
O adjetivo “próximo” pode vir acompanhado da preposição 
“de”. Nas demais sentenças, as preposições deveriam ser, 
respectivamente, “por”, “a”, “a” e “a”.

 13  Letra E.
A crítica está no fato de o professor querer dar uma aula 
a respeito de reprodução humana quando, na verdade, 
algumas alunas já têm filhos e a outra está grávida, portanto, 
estudantes já possuem conhecimento e experiência no 
assunto.

INGLÊS
 14  Letra E.
Essa é a única opção na qual o comparativo foi utilizado de 
maneira correta.

 15  Letra D.
Quando utilizamos o should na sentença, temos a intenção 
de recomendar algo ou dar um conselho para alguém.

 16  Letra A.
O must foi utilizado, pois estamos deduzindo que precisamos 
economizar água, já que não chove há algum tempo.

GABARITO
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HISTÓRIA
 17  Letra C.
O Plano Marshal l  foi  estabelecido para ajudar 
economicamente os países capitalistas e, assim, fortalecer 
suas economias. Empréstimos foram concedidos a países da 
Europa Central e do Leste. Os países da Europa Ocidental 
que aceitaram a ajuda norte-americana apresentaram, nos 
anos seguintes, um crescimento econômico considerável. É 
o caso, por exemplo, da Inglaterra e da França. É importante 
destacar que o dinheiro emprestado à Europa voltava para 
os norte-americanos em pagamentos com juros.

 18  Letra A.
Os EUA, em 1949, uniram-se aos países europeus ocidentais, 
formando a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte). Essa aliança objetivava defender militarmente os 
países capitalistas da expansão soviética pela Europa. Caso 
um país, membro da OTAN, fosse invadido pelos soviéticos, 
automaticamente, os demais o ajudariam, com tropas. Em 
resposta, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia, que 
também propunha defesa e apoio militar aos países do Leste 
Europeu, caso estes fossem ameaçados ou invadidos pelos 
países capitalistas.

 19  Letra C.
Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), um conflito 
de ordem econômica, política, ideológica e militar opôs as 
duas principais potências que saíram vitoriosas do confronto 
com o nazifascismo. Uma das principais características 
da Guerra Fria, no entanto, foi a bipolaridade. A divisão, 
até mesmo territorial, em áreas de influência foi uma 
realidade durante as décadas do conflito e uma de suas 
maiores expressões foi a construção do Muro de Berlim 
– considerado por muitos historiadores como o símbolo 
maior da Guerra Fria.

 20  Letra E.
A Guerra Fria se caracterizou, principalmente, a partir 
dos seguintes pontos: bipolaridade, disputas por áreas 
de influência, corrida nuclear e o surgimento de órgãos, 
em ambos os blocos, de caráter militar e econômico 
para intensificar as disputas (exemplos: Otan × Pacto de 
Varsóvia).

 21  Letra B.
Um dos objetivos dessa conferência era discutir qual o papel 
político dos países africanos e asiáticos pós-Segunda Guerra, 
depois que alcançaram as suas independências. Além disso, 
os países participantes posicionaram-se contra a presença 
dos europeus em seus territórios. Passaram a defender 

uma política internacional independente, ou seja, eram 
contra o alinhamento capitalista ou socialista imposto no 
contexto da Guerra Fria. Colocaram-se a favor do princípio 
de autodeterminação dos povos, em que cada país tem o 
direito de poder tomar as decisões por conta própria, sem 
a intervenção de outro. Contudo, as independências afro- 
-asiáticas tiveram como consequências contextos de guerra 
civil, pobreza extrema e ampla dependência econômica.

 22  Letra B.
A aproximação da URSS e de Cuba foi inevitável, gerando 
o ódio norte-americano. Para os EUA, a existência de um 
governo socialista tão perto, na América, representava 
uma grande ameaça. Além disso, a URSS instalou uma 
base de mísseis de longo e médio alcance em Cuba e ainda 
construiu locais para armazenar ogivas nucleares. Essa 
medida ocasionou um dos momentos mais tensos da Guerra 
Fria: a Crise dos Mísseis em Cuba.

 23  Letra A.
Ao final da Segunda Guerra, a Alemanha havia sido dividida 
em quatro zonas, e Berlim, separada por um muro. Com 
as mudanças políticas na URSS, os efeitos da Perestroika e 
Glasnost chegaram às Alemanhas Ocidental e Oriental, e 
manifestações tomaram conta das ruas dos dois países. Em 
1989, a extinta Alemanha Oriental anunciou a abertura de 
todas as suas fronteiras. O Muro de Berlim, construído em 
1961, foi derrubado.

 24  Letra A.
As repúblicas soviéticas, uma a uma, foram proclamando 
as suas independências, e, no final de 1991, a URSS não 
existia mais. Para tentar salvar parte do território, Yeltsin, o 
presidente eleito (que ainda não havia tomado posse), uniu-
-se às repúblicas da Bielorrússia e da Ucrânia, proclamando 
a CEI (Comunidade dos Estados Independentes). Foi o 
fim da URSS. O bloco socialista se fragmentou em vários 
países, e alguns enfrentaram longas e sangrentas guerras. 
A Alemanha foi unificada, e o Muro de Berlim, destruído, 
em 1989.

GEOGRAFIA
 25  Letra E.
Nos últimos anos, a crise migratória foi causada pelo 
aumento dos fluxos de refugiados do Oriente Médio e da 
África em decorrência de guerras civis, conflitos étnicos e 
religiosos, além de problemas socioeconômicos. Grande 
parte dos imigrantes e refugiados migrou em direção à 
União Europeia. Vários países do Leste Europeu, como a 
Hungria, adotaram medidas de repressão e discriminação 
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xenofóbica contra os imigrantes.
A construção de um muro de separação e a culpabilização 
dos imigrantes pelos problemas europeus são práticas 
claramente discriminatórias, pois simplificam o problema 
do deslocamento de populações a somente uma questão de 
gestão. Longe de resolver o problema, tal política termina 
por reforçar tensões sociais. 

 26  Letra B.
A Espanha é formada por diferentes grupos étnicos e 
linguísticos. Em períodos de crise econômica e desemprego 
elevado, crescem os movimentos separatistas em regiões 
como a Catalunha, mais desenvolvida e localizada no sudeste 
do país. 

 27  Letra D.
Em períodos de crise financeira e aumento do desemprego 
como o iniciado em 2008, aumenta também a xenofobia 
(aversão aos estrangeiros), a intolerância religiosa, o 
preconceito racial e a discriminação contra imigrantes nos 
países desenvolvidos. É o caso da União Europeia e dos 
Estados Unidos. O aumento do fluxo de imigrantes ilegais 
vindos da África e do Oriente Médio para a Europa causa 
controvérsia em vários países. 

 28  Letra D.
Como mencionado corretamente na alternativa D, o 
protecionismo praticado por meio dos subsídios reduz o custo 
da produção agrícola dos países ricos, tornando seu produto 
mais competitivo no mercado mundial. Estão incorretas 
as alternativas: A, porque a agricultura de subsistência 
não atende ao mercado mundial; B, porque não ocorre 
aumento do valor do produto; C, porque reduz o comércio 
de commodities dos emergentes ao tornar desigual o valor 
de custo de produção dos produtos agrícolas. 

 29  Letra A.
Na projeção europeia, corroborada pela situação mundial, 
mostra um aumento significativo no uso do transporte 
rodoviário, implicando no aumento da emissão de gases 
estufa, o que agrava o aquecimento global. A intensa 
urbanização mundial, a disseminação e o barateamento da 
produção de veículos, o aumento geral do poder aquisitivo 
e as formas de crédito e financiamento são algumas 
justificativas desse processo.
A alternativa B é falsa, os gráficos, em suas escalas, não 
permitem inferir o impacto das cidades e seus efeitos no 
clima local.
A alternativa C é falsa, as ações apontadas no gráfico são 
típicas de áreas urbanas ou antropomorfizadas.

A alternativa D é falsa, o ozônio estratosférico é alterado pela 
presença de gases clorofluorcarbonados, (CFC) provenientes 
do freon das geladeiras e ares condicionados.  

 30  Letra A.
Como mencionado corretamente na alternativa A, a menção 
à zona do euro caracteriza uma das fases do bloco da UE, 
que é a união monetária. Estão incorretas as alternativas 
seguintes porque não correspondem às características 
expressas no texto. 

 31  Letra E.
A União Europeia recebeu sua denominação oficial em 1992 
com a assinatura do Tratado de Maastricht que, entre outras 
determinações, estabelecia a existência de uma cidadania 
europeia e a unificação monetária. Em outubro de 1997, 
foi institucionalizado, em escala europeia, o Tratado de 
Schengen, criado em 1985, e que permite a livre circulação 
de cidadãos comunitários pelos países signatários. Todavia, 
em 2011, após desentendimentos entre os governos 
italiano e francês devido à imigração de africanos para 
a Itália, os governos europeus pensaram em retomar o 
controle temporário das fronteiras internas em situações 
“excepcionais”. 

 32  Letra E.
Os PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) são os 
países da zona do euro que apresentam maiores dificuldades 
financeiras, necessitando de auxílio da União Europeia e 
do FMI (Fundo Monetário Internacional). Os principais 
problemas são o alto déficit público (governo gasta mais do 
que arrecada em impostos) e a alta dívida pública interna e 
externa. Entre as medidas para combater a crise: cortes em 
investimentos, demissões de funcionários públicos, reforma 
previdenciária e elevação de impostos. 

MATEMÁTICA

 33  Letra C.
Analisando o gráfico é possível perceber que a linha vermelha 
é menor que 0,6 após 3 horas e a azul, aproximadamente  
4,5 horas.

 34  Letra C.
Analisando o gráfico é possível perceber que as duas funções 
são crescentes no período indicado.

 35  Letra D.
Todo o gráfico representado está compreendido entre 8% 
e 16% para o eixo y.
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 36  Letra D.
900
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=

=
x

x .

 37  Letra A.
4,80 + 1,95x = 34,05
1,95x = 29,25
x = 15.

 38  Letra B.
Analisando o gráfico é possível perceber que:
R(x) = 15x 
C(x) = 10x + 5.000
O lucro poderá ser calculado como 5x – 5.000: 
5 · 1.350 – 5.000 = 6.750 – 5.000 = 1.750.

 39  Letra B.
R2 : 1,5x
R1: 0,5x + 10.000
Igualando, temos:
1,5x = 0,5x + 10.000
x = 10.000.

 40  Letra C.
V = 10 + 5t – 3t = 10 + 2t

 41  Letra E.
(4 + 2r) · 4 = 18 · 8
4 + 2r = 36
2r = 32
r = 16
Perímetro = 16 + 16 + 4 + 8 + 10 = 54.

 42  Letra B.
6x(2x + 2) = 2x(8x – 2)
12x² + 12x = 16x² – 4x
4x² – 16x = 0
4x = 16
x = 4
Pedaços: 8, 10, 24 e 30
A menor corda mede 34 e a maior, 38.

 43  Letra B.
180°(n – 2) = 1.080°
n – 2 = 6
n = 8.

 44  Letra D.
BC = x
DE = y

x2 = 50 · 18
x = 30

32 50
30y

=

50y = 30 · 32
y = 19,2.

 45  Letra D.
Temos que calcular o número de lado mais o número de 
diagonais.
Um octógono possui 8 lados e 20 diagonais, logo o resultado 
esperado é 28.

 46  Letra D.
O ângulo externo mede 15°, logo o número de lado desse 
polígono regular é 360° : 15° = 24.
O polígono possui 24 lados, portanto o perímetro do 
polígono é 24 · 2 = 48 m.

 47  Letra E.
Não existe polígono de nove lados na malha apresentada.

 48  Letra D.
Cada ângulo interno do pentágono mede 108°, logo:
360° – 108° – 108° – 108° = 360° – 324° = 36°.

FÍSICA

 49  Letra A.
A figura ilustra a situação mostrando dois raios de luz 
recebidos pelo observador. O raio 1 por incidência direta 
e o raio 2, após reflexão total nas camadas de ar próximas 
do chão quente.

raio 1

solo
raio 2

A

A’
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 50  Letra E.

r

A
B

C

i i

r

2

1

3

A luz sempre vai do objeto para o observador.
No primeiro caso, o peixe é objeto e o homem é o observador. 
A luz está passando da água (meio mais refringente) para 
o ar (meio menos refringente), afastando-se da normal, de 
acordo com a lei de Snell. Por isso, o homem deve fazer 
pontaria em C.
No segundo caso, o inseto é objeto e o peixe arqueiro é 
o observador. A luz está passando do ar (meio menos 
refringente) para a água (meio mais refringente), 
aproximando-se da normal, de acordo com a lei de Snell. 
Por isso, o peixe arqueiro deve fazer pontaria em 3. 

 51  Letra C.
No espelho esférico côncavo, para que a imagem seja virtual, 
direita e maior, o objeto deve estar entre o foco e o vértice 
do espelho, como ilustra o esquema a seguir: 

objeto
imagem

VFC

 52  Letra A.
A figura mostra o traçado dos raios, determinando a posição 
do objeto.

C F VO I

C: centro de curvatura
F: foco
O: objeto

I: imagem
V: vértice

 53  Letra B.
De acordo com a lei de Snell, quando a luz passa do meio 
menos para o mais refringente, a luz aproxima-se da normal 
e, quando passa do mais para o menor refringente, a luz 
afasta-se da normal.
As figuras mostram as duas situações propostas na questão: 
n > 1,4 e n < 1,4. Analisando-as, concluímos que para n > 1,4, 
o objeto comporta-se com lente convergente.

n > 1,4 n < 1,4

 54  Letra A.
Somente lente convergente conjuga imagem real para um 
objeto real. 

 55  Letra B.
Como a imagem se forma antes da retina, o olho é míope. 
Como se percebe na figura, a convergência do sistema visual 
está muito acentuada, então a correção é feita com lente 
divergente.
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 56  Letra D.
O cristalino é uma lente natural, tendo o papel de convergir 
os raios luminosos recebidos pelo observador para a retina. 
Já a quantidade de luz que entra no olho é regulada pela 
dilatação da pupila que tem a forma circular escura interna à 
íris que caracteriza a cor dos olhos de cada um, enquanto as 
cores dos objetos que enxergamos são percebidas por células 
especializadas localizadas na retina, chamadas de bastonetes.

QUÍMICA

 57  Letra B.
Os nomes são sulfato férrico e ácido sulfúrico. 

 58  Letra D.
Teremos:
Nitrato de cálcio: Ca(NO3)2  
Ortofosfato de sódio ou fosfato de sódio: Na3PO4 
Sulfato de potássio: K2SO4 

 59  Letra B.
A prata sofre oxidação, ou seja, é o agente redutor.

 60  Letra A.
H2SO3: ácido sulfuroso
H2S: ácido sulfídrico
H2SO4: ácido sulfúrico
HNO3: ácido nítrico

 61  Letra C.
Mg(OH)2 = base 
CaO = óxido
H3O4 = ácido
SnF2 = sal

 62  Letra D.
Pela tabela dada, o repolho roxo torna-se verde ao ser 
colocado em contato com a cal virgem, ou seja, um composto 
básico. Dentre os listados, apenas o hidróxido de cálcio 
apresentará essa característica.

 63  Letra D.
Cloreto de potássio = KC 

 64  Letra A.
O ácido sulfúrico é um diácido, ou seja, libera dois 
hidrogênios em meio aquoso. O Sr(OH)2 é uma dibase e 
libera duas hidroxilas.

BIOLOGIA
 65  Letra D.
Na clonagem reprodutiva, utiliza-se um óvulo de um animal, 
previamente anucleado, e coloca-se neste o núcleo de uma 
célula somática de outro animal. Posteriormente, esse óvulo 
é introduzido no útero de outro animal.

 66  Letra A.
As endonucleases ou enzimas de restrição são proteínas que 
cortam o DNA em trechos específicos para a introdução de 
uma sequência de nucleotídeos ou retirada de uma.

 67  Letra B.
Na anáfase, as cromátides dos cromossomos duplicados se 
separam e seguem em direção aos polos opostos. Caso uma 
dessas cromátides não se separe, teremos uma nova célula 
com mais cromossomos que a outra.

 68  Letra D.
As células que não originam gametas são chamadas de 
células somáticas e ao se dividirem precisam manter o 
número cromossomal, portanto se dividem por mitose.

 69  Letra C.
Durante a etapa G1 da intérfase, ocorre grande síntese de 
RNA para a produção de proteínas importantes durante a 
divisão celular. No período S, ou seja, de síntese, o DNA 
é duplicado, fato importante para garantir a equidade do 
número cromossomal, e no período G2 ocorre a produção 
dos centríolos para que cada nova célula tenha seu grupo 
de microtúbulos e possa se dividir futuramente.

 70  Letra E.
A meiose é uma divisão reducional, ou seja, reduz ao meio 
o número de cromossomos da espécie e forma os gametas. 
Com essa redução, o número de cromossomos se mantém 
constante, já que quando os gametas se encontram esse 
número é reconstituído.

 71  Letra D.
Na tradução, o código genético transcrito no RNAm 
é traduzido em aminoácidos pelo ribossomo. Cada 
aminoácido específico é levado ao ribossomo pelo RNAt. 
Cada códon apresenta uma trinca de nucleotídeos, portanto, 
na representação, há 8 códons e 24 nucleotídeos envolvidos 
na síntese de uma proteína com 8 aminoácidos.
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 72  Letra B.
Cada códon representado na tabela indica um aminoácido 
específico.
AUG = metionina
CGU = arginina
GCC = alanina
AUC = isoleucina
UUA = leucina
CUA = leucina
CAC = histidina

ESPANHOL
 73  Letra C.
Apenas a alternativa B é correta. Basta observar a primeira 
afirmação do texto: “El modo de trabajo ha ido cambiando 
mucho en las últimas décadas”.

 74  Letra E.
No final do texto, afirma-se que esta geração opta por um 
trabalho em que haja equilíbrio com a vida pessoal “prefiere 
ocupaciones que le permitan un desarrollo profesional y 
que tenga un buen balance entre su vida laboral y personal.”

 75  Letra B.
Apenas a alternativa B é correta, pois é a única que mantém 
o sentido consecutivo de “por lo que”.


