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LÍNGUA PORTUGUESA
 01  Letra C.
As reticências utilizadas no primeiro quadrinho indicam um 
intervalo de silêncio da personagem que fala, por hesitar em contar 
seus pecados ao padre ou refletir sobre como contá-los.

 02  Letra D.
A charge faz uma crítica à medida que mostra o quanto algumas 
pessoas expõem suas vidas nos sites de relacionamento. Sem 
ponderar, exibem todo tipo de conteúdo, que é instantaneamente 
visualizado e compartilhado, podendo se estender até aos 
desconhecidos.

 03  Letra D.
O primeiro período encontra-se na voz passiva analítica e traz 
evidência ao sujeito paciente (que sofre a ação de ser cercado 
pelos ignorantes).

 04  Letra B.
De acordo com a norma-padrão, passando a frase em questão 
para a voz passiva analítica, a forma verbal correspondente será 
“são recomendados”. A reescrita seria “Consumo moderado e 
alimentação saudável são recomendados por mensagens”.

 05   Letra B.
O pai tem a preocupação de comunicar-se com maior clareza 
com a filha para melhorar a comunicação entre eles e gerar maior 
confiança.

 06  Letra A.
O sujeito composto leva a flexão da locução verbal para o plural.  
A primeira oração do período apresenta-se na voz passiva analítica.

 07  Letra C.
O correto seria “caminhada é bom”, assim como na placa o correto 
seria “proibido entrada”. Em ambos os casos, com a ausência 
de elemento determinante, os termos deveriam permanecer no 
masculino singular.

 08  Letra E.
São chamados de textos expositivos as produções textuais de 
caráter científico, pedagógico ou até jornalístico que objetivam 
tratar a informação e os conhecimentos com clareza e objetividade.

 09  Letra D.
O trecho em análise é formado pelo verbo “libera”, que se encontra 
na voz ativa, e pelo sujeito agente “nosso estômago”.

 10  Letra E.
A palavra “menos” é invariável e funciona como advérbio e pronome 
adjetivo. Ex.: A garota estava menos preocupada (advérbio de 
intensidade) / A garota tinha menos problemas com os outros 
(pronome adjetivo).

 11  Letra E.
Nessa alternativa, encontramos a locução “são esperados”, 
referente ao sujeito paciente “os ipês”. Nas demais alternativas, 
os sujeitos cumprem papel temático de agente.

 12  Letra C.
Na frase “Existe muito político que só pensa em enriquecer e em 
acumular riquezas”, o verbo “existir” não se classifica como verbo 
impessoal. O verbo “haver”, quando usado com sentido de “existir”, 
é impessoal. No entanto, o verbo “existir” apresenta sujeito simples, 
geralmente posposto.

INGLÊS

 13  Letra D.
O aluno deverá marcar a resposta correta de acordo com o 
superlativo.

A The canyon is lowest canyon in Brazil. – the lowest
B She is a really nice person-one of the most nice people I 

know. – the nicest
C He’s much more patient than I am. – A sentença está no 

comparativo.
D The church is the oldest building in the town. – Alternativa 

correta.
E It’s cheaper than all the others in town. – A sentença está no 

comparativo.

 14   Letra D.
Nessa alternativa, o comparativo foi empregado corretamente.
F This hotel is better the other one, and it’s no more expensive. 

Better than the.
G These days more and more than people are learning English. 

– Essa frase não está no comparativo.
H The expensive the hotel, the best the service. – The more 

expensive… the better.
I Petrol is twice  expensive as it was a few years ago. – as 

expensive as.

 15  Letra E.
O aluno deverá completar a sentença com o pronome relativo 
adequado.

HISTÓRIA

 16  Letra C.
A única alternativa que se relaciona às condições trabalhistas 
durante o processo da Revolução Industrial é a letra C.

GABARITO – MANHÃ
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 17  Letra A.

O item incorreto é o IV, uma vez que a Primeira Revolução Industrial 
foi concentrada no Reino Unido e, em menor medida, na França. 
Estados Unidos e Alemanha tiveram a industrialização mais tardia, 
principalmente a partir do século XIX.

 18   Letra E.
A questão faz referência ao governo de Oliver Cromwell na 
Inglaterra, em meados do século XVII, no contexto da República 
Puritana. Devido ao caos político, econômico, religioso e social 
em que estava mergulhada a Inglaterra, a Holanda começou 
a ganhar espaço econômico no âmbito do comércio marítimo 
colonial. Preocupado, Cromwell lançou, a partir de 1650, os Atos 
de Navegação, que consistiam em decretos que protegiam os 
mercadores ingleses e suprimiam a participação holandesa no 
comércio britânico. A Holanda entrou em conflito com a Inglaterra, 
sendo derrotada.

 19  Letra D.
A Revolução Francesa (1789-1799) foi um movimento liderado pela 
burguesia com apoio do povo e ancorado em ideias iluministas de 
liberdade (religiosa, expressão e comércio) e igualdade jurídica 
(todos são iguais perante a lei). Significou o fim do Antigo Regime, 
absolutismo e mercantilismo e o início da era liberal-industrial na 
França.

 20  Letra C.
As Revoluções Inglesas foram importantes no contexto europeu 
durante o século XVII por terem apresentado a limitação do 
poder do soberano e por liquidarem o absolutismo monárquico 
inglês, dando lugar a uma nova forma de governo – a monarquia 
parlamentar.

 21  Letra A.
A Inglaterra foi a pioneira no processo de transformações técnicas, 
econômicas e sociais, o qual chamamos de Revolução Industrial. 
A mais importante indústria implantada pelos ingleses foi a têxtil, 
fruto do aperfeiçoamento técnico das já existentes produções 
de tecidos. Além disso, a principal fonte de energia utilizada 
inicialmente foi o carvão mineral.

GEOGRAFIA

 22  Letra E.
O Período Colonial é marcado por processos de especialização 
segundo uma divisão internacional do trabalho. O modelo de 
produção econômica é de base primária e especialmente elaborado 
para atender às demandas metropolitanas. A monocultura em 
latifúndios com mão de obra escrava é o modelo mais típico.
A alternativa A é falsa; a produção era concentrada no litoral com 

trabalho escravo.
A alternativa B é falsa; o trabalho não era assalariado e não havia 
policultura.
A alternativa C é falsa; havia agricultura extensiva e não havia 
trabalho familiar.
A alternativa D é falsa; as migrações, quando a Coroa permitia, eram 
do litoral para o interior e a produção tinha cunho predominantemente 
rural.

 23  Letra B.
No cálculo do IDH são computados os seguintes fatores: educação 
(anos médios de estudos), longevidade (expectativa de vida da 
população) e Produto Interno Bruto per capita.

 24  Letra B.

A alternativa B está correta porque a interpretação da charge 
indica as diferenças de condições socioeconômicas, criando a 
periferização de parcela da população.

As alternativas incorretas são A, porque as boas condições 
privilegiam determinados grupos sociais; C, porque a economia 
de mercado amplia as diferenças sociais; D, porque a ausência 
da aplicação dos direitos humanos resulta em desigualdades; E, 
porque o foco não é a compreensão das leis, mas sua aplicação.

 25   Letra B.
Países subdesenvolvidos que passaram por industrialização tardia 
geralmente exportam produtos primários  e bens industrializados 
de baixa tecnologia, e países desenvolvidos exportam produtos 
inovadores de alta tecnologia. Os países que não passaram por 
esse processo ainda exportam produtos primários processados 
e geralmente compram dos países desenvolvidos produtos 
industriais para o consumo das populações de países com baixa 
tecnologia.

 26  Letra C.
O índice que mede a relação entre o consumo da população e a 
capacidade de renovação e disponibilidade dos recursos naturais 
é chamado de “pegada ecológica”.

 27  Letra D.
O desenvolvimento socioeconômico deve ser planejado, e os 
recursos naturais são de fundamental importância nesse processo, 
no entanto, devem ser utilizados com responsabilidade, de forma 
que as futuras gerações não sejam prejudicadas.

MATEMÁTICA

 28  Letra B.

Como os ângulos A e B são suplementares, então A + B = 180°.

Assim, tem-se:
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3x + 40°+ 2x + 40° = 180°

5x + 80° = 180°

5x = 100°

x = 20°.

Portanto, A = 3 × 20° + 40° = 100° e B = 2 × 20° + 40°= 80°.

 29  Letra D.

3x – 20° = 2x (alternos internos)

x = 20°

3x – 20° = y + 10° (opostos pelo vértice)

3 × 20° – 20°= y + 10°

40° = y + 10°

y = 30°

x + y = 20° + 30°= 50°.

 30  Letra C.

Como foram produzidas x peças e o custo por unidade produzida é 
de R$0,70, então o custo para essa produção equivale ao produto 
de R$0,70 por x. Além disso, deve-se adicionar o custo fixo de  
R$12,00. Portanto, a expressão algébrica que representa o custo 
total, em reais, é dada por 0,70x + 12.

 31  Letra E.

Um número é um monômio de grau zero.

 32  Letra E.

C F F
C

  


5 32
9
– –24 5 32

924

· ( ) · ( )
⇒ 216 = 5 · (F – 32) 

⇒ 43,2 = F – 32 

⇒ 75,2.

 33  Letra D.

ab b2

cb?

a
b

b

c

 34  Letra A.
Seja A o monômio procurado.
Assim, temos:

4xy – A = –15xy

–A = –15xy – 4xy

A= 19xy.

 35  Letra B.

x + 0,25x + 0,25x + x + 0,25x + x + x + 0,25x = 5x

 36  Letra B.
Dois ângulos são denominados complementares quando a soma 
de suas medidas equivale a 90°. 
Dois ângulos são denominados suplementares quando a soma de 
suas medidas equivale a 180°. 
Dois ângulos são denominados replementares quando a soma de 
suas medidas equivale a 360°.
Logo, a alternativa B apresenta corretamente a relação entre os 
ângulos das figuras I, II e III, nessa ordem.

 37  Letra B.
Os ângulos são congruentes, pois são correspondentes.

 38  Letra A.

Como os ângulos são complementares, então a soma deles 
corresponde a 90°.

Logo, x + 65° = 90°, o que implica x = 25°.

 39  Letra B.
Os ângulos alfa e beta são suplementares. Logo, β = 60°.

 CIÊNCIAS

 40  Letra D.
Na parede celular dos vegetais, há um polissacarídeo importante: 
a celulose, que confere rigidez e firmeza às células vegetais.  
Os animais não conseguem fazer a digestão desse carboidrato 
e, por conta disso, ele não é absorvido, sendo eliminado junto às 
fezes. Conhecido como fibras alimentares, exerce papel importante 
no funcionamento regular do intestino, pois aumenta o volume das 
fezes, promovendo, assim, as contrações do intestino e a maior 
absorção de água, que torna as fezes mais macias.

 41  Letra C.
Alimentos ricos em proteína são carne magra, leite, ovos e 
derivados. Alimentos ricos em carboidratos são massas como 
pão, bolo e macarrão.

 42  Letra C.
A vitamina C é um excelente antioxidante (capaz de combater 
radicais livres) que pode prevenir cânceres e doenças cardíacas, 
bem como respiratórias, auxiliando o sistema imunológico.



4

Prova Multidisciplinar 2Ano Letivo: 2018
Códigos: 18002

 43  Letra B.
A água possui alto calor específico, por isso é fundamental para 
manter a temperatura corporal constante por mais tempo.

 44  Letra D.
Crianças e adolescentes devem ser estimulados a experimentar 
diferentes tipos de vegetais para compor sua alimentação, 
enriquecendo-a com vitaminas e minerais.

 45  Letra D.
O ferro é um mineral que participa da composição da hemoglobina, 
um pigmento respiratório presente nas hemácias.

ESPANHOL

 46  Letra D.
A alternativa D é a única que apresenta os dois vocábulos 
heterossemânticos.

 47  Letra B.
A frase deixa claro que o estudo é importante, mesmo que não se 
trabalhe com ele.

 48  Letra D.
O vocábulo “rato” significa “momento”.


