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CIÊNCIAS HUMANAS E  

SUAS TECNOLOGIAS 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 1 23 19 14 

 
 

  
 

CAPITALISMO INDUSTRIAL – C4-H16 
 
A II Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do 
século XIX e caracterizou-se pelo aumento da exploração 
proletária com a introdução do monopólio industrial-
financeiro. A foto mostra uma linha de montagem que se 
caracteriza pelo crescimento da produção já que o trabalhador 
vai se adequar a apenas um tipo de trabalho que somado ao 
dos outros operários compõe todo o processo industrial. 
Consequentemente, o proletariado fica alienado do 
entendimento do modelo produtivo, favorecendo a ideologia e 
exploração capitalista. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 02 24 20 15 

 

 
 

  
 
OCUPAÇÃO DO CONTINENTE AFRICANO – C6-H26 

 
O continente africano foi palco do processo de exploração 
imperialista e a sua delimitação geográfica sofreu a 
imposição do domínio dos países europeus, conforme a 
Conferência de Berlim, em 1884-5. Tal divisão expressou-se 
nos mais diversos níveis, conforme a classificação étnica 
dos povos de cada região e também de acordo com os 
interesses de absorção da matéria-prima a ser extraída. 
Nesse sentido, as áreas de maior concentração de pobreza  
acham-se circunscritas ao ambiente do extrativismo vegetal, 
ou seja, a agricultura relativa à África Subsaariana. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 3 25 21 16 
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CRISE DE 1929 E CRISE ECONÔMICA ATUAL – 

C3-H15 
 

A crise de 1929 resultou de um processo de superprodução 
e subconsumo, resultante do aumento da produção  
norte-americana associada à recuperação da economia das 
principais potências europeias, na segunda metade da 
década de 1920, que passaram a limitar o consumo de 
produtos ianques. Acrescente ainda a crescente especulação 
no mercado financeiro e a valorização artificial das ações 
de várias empresas, que recorriam a empréstimos para 
manter sua alta produtividade, sem contudo conseguir 
vender seus produtos. 
A crise atual tem raízes na especulação financeira resultante 
da facilidade de créditos bancários que multiplicaram as 
dívidas de parcelas significativas da população. A garantia 
mais comum para essas dívidas foi a hipoteca de imóveis, que 
acumulavam mais de uma dívida e ainda tinham valor venal 
suficiente para quitá-las. O aumento do desemprego no país 
impediu parcelas significativas da população de pagar suas 
dívidas, perdendo suas casas. Mesmo confiscando as casas, 
os bancos não conseguiram reaver seus recursos, tanto pelo 
valor ser insuficiente, quanto pela retração das vendas e 
desvalorização dos imóveis, afetando significativamente o 
setor financeiro. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 4 26 12 19 

 

 

 
 

  
 

ERA VARGAS – C3-H13 
 
Após a ascensão de Vargas no processo conhecido 
historicamente como Revolução de 1930 observou-se um 
movimento em São Paulo que representava o 
descontentamento local de segmentos ante às práticas 
políticas centralizadoras como a indicação de um interventor 
militar e nordestino para o estado. O cartaz traz em destaque o 
bandeirante, elemento identificado com as raízes históricas do 
regionalismo paulista e que propõe resgatar no imaginário 
popular o heroísmo atribuído a este personagem que 
ambiciona impedir a concretização do caráter ditatorial do 
governo. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 5 27 13 20 
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CULTURA NACIONAL – C1-H2-3 
 
O contexto de desenvolvimento do SPHAN (Serviço do 
Patrimônio Histórico Artístico Nacional) foi o Estado Novo 
de Getúlio Vargas e, embora seus objetivos estejam 
associados à preservação do patrimônio histórico do país, 
não deixou de ser uma forma de sutil controle sobre os 
elementos de nossa cultura nacional, bem como sobre a 
produção artística até então existente, com o fim de 
idealizar uma identidade coletiva de conformidade com os 
dispositivos político-institucionais. Apesar desse aspecto 
crítico relativo ao intervencionismo estatal varguista, o 
texto delimita o ideal de preservação cultural ao sentido de 
que a arte, as relíquias e o patrimônio de uma nação são um 
bem comum a todos, como um bem pertencente à 
humanidade. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 06 28 14 21 

 

 
 

  
 

ECONOMIA DO BRASIL – C4-H12 
 

A ineficiência logística reduz fortemente a capacidade 
brasileira de negociar com o mundo exterior. 
As exportações de produtos agrícolas diminuem, em razão 
da dificuldade para o escoamento. 
Os nossos portos estão ultrapassados e os serviços de 
embarque e desembarque de cargas são lentos e ineficazes. 
 

Resposta correta: (C) 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 7 42 28 24 
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METAFÍSICA E PRÉ-SOCRÁTICOS – C3-H18 
 
A filosofia se desenvolve inicialmente nas colônias gregas da 
Jônia e do sul da Itália peninsular e Sicília. Predomínio do 
problema cosmológico: busca-se a arché, ou seja, o princípio 
de todas as coisas, a origem do universo, a physis (o elemento 
primordial eterno, ou seja, a natureza eterna e em perene 
transformação) torna-se o objetivo de pesquisa e indagação. 
Os físicos da Jônia, também chamados de “fisiólogos”, são os 
primeiros filósofos gregos que tentam explicar a natureza 
material e o princípio do mundo e de todas as coisas por meio 
dos seguintes elementos: água (Tales de Mileto); ar 
(Anaximenes); apeíron (Anaximandro); devir ou vir-a-ser 
(Heráclito); ser (Parmênides); ar, água, terra e fogo 
(Empédocles); Homeomerias (Anaxágoras); átomo 
(Demócrito); número (Pitágoras). 
São Basílio Magno foi o bispo de Cesareia Mazaca, na 
Capadócia (atualmente, a cidade de Kayseri, na Turquia) e 
filósofo medieval, intitulado Doutor da Igreja. Ele foi um 
dos mais influentes teólogos a apoiarem o Credo de Niceia 
e um adversário das heresias que surgiram  nos primeiros 
anos do cristianismo como religião oficial do Império 
Romano. Sua ideia inicial baseia-se no princípio de Deus, 
como criador de todas as coisas. 
A partir disso, podemos, a partir das alternativas propostas, 
deduzir que ambos em comum partilham da ideia de que o 
mundo possui um princípio originário. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 8 43 29 25 

 
 

  
 

AGENTES INTERNOS DO RELEVO 
(GEOLOGIA) – C6-H26 

 
O fenômeno descrito no texto é denominado de abalo 
sísmico ou terremoto, sendo formado a partir de um tremor 
da superfície terrestre, produzido por forças naturais 
situadas no interior da crosta terrestre em profundidades 

variáveis. Os abalos são causados pelo choque de placas 
rochosas situadas a profundidades que vão desde 50 até 
900 km abaixo do solo. A maioria dos abalos sísmicos é de 
origem natural da Terra, são chamados de sismos 
tectônicos, onde força das placas tectônicas desliza sobre a 
astenosfera podendo colidir, afastar-se ou deslizar-se uma 
pela outra. Através dessas forças, as rochas vão se alterando 
até seu ponto de tensão; posteriormente as rochas começam 
a se romper e liberam uma energia acumulada durante o 
processo de deslocamento, daí a energia é liberada através 
de ondas sísmicas pela superfície e interior da Terra, 
ocasionando as vibrações. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 9 44 30 26 

 
 

  
 
TEORIA DO CONHECIMENTO (FILOSOFIA) – C1-H1 

 
Apesar de os dois filósofos serem divergentes nas suas ideias, 
os dois tiveram fundamental papel para a Filosofia Moderna. 
Tanto um como o outro buscavam a resolução de problemas 
que, na sua época, não tinham explicações e tiveram êxito no 
que se propuseram a resolver. Ambos possuem argumentos 
convincentes e difíceis de serem contrariados. Tanto o 
racionalismo de Descartes quanto o empirismo de Hume são 
métodos usados na fabricação de soluções de problemas da 
época, para a obtenção do conhecimento. 
 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 10 45 31 27 

 
  

  
 

PODER E CONCEPÇÕES POLÍTICAS 
(FILOSOFIA) – C2-H7 

 
A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi 
marcada pelo Renascimento e pelo Humanismo. O 
renascimento revigorou a concepção da natureza como um 
todo orgânico, sujeito à compreensão e influência humanas. 
À medida que a autoridade eclesial cedia lugar à autoridade 
secular e que o foco dos interesses voltava-se para a política 
em detrimento da religião, as rivalidades entre os Estados 
nacionais e as crises internas demandavam não apenas 
soluções práticas emergenciais, mas também uma profunda 
reflexão sobre questões pertinentes à filosofia política. 
Desse modo, a filosofia política, que por vários séculos 
esteve dormente, recebeu um novo impulso durante o 
Renascimento, com as obras de Nicolau Maquiavel. 
No trecho escolhido da obra de Maquiavel, podemos 
perceber uma clara ideia de que o destino do homem é obra 
de seu próprio talento e de suas próprias virtudes, o que 
implica em relação entre o seu pensamento político e o 
humanismo renascentista, ao conferir confiança na razão 
autônoma como fundamento da ação humana. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 11 7 1 9 

 
  

  
 

ABSOLUTISMO MONÁRQUICO – C5-H21 
 
A figura mostra o poder do Marketing já que a pessoa física 
do rei, observada na área central da charge, passa a ter 
eloquência ao se vestir com roupas próprias da etiqueta 
nobiliárquica do Antigo Regime. Com o impacto visual 
ligado à ideologia, o monarca se destaca perante a 
sociedade consolidando o absolutismo monárquico, tendo 
inclusive contribuído para solidificar os privilégios do clero 
e da nobreza na Idade Moderna. É importante ressaltar que 
o poder ideológico absolutista estava intrinsecamente 
acoplado à teoria da origem divina do poder Real de 
Bossuet, bem como de que o “Homem é o lobo do próprio 
homem” de Hobbes. 
 
Resposta correta: (E)  
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 12 8 2 10 
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LIBERDADE (FILOSOFIA) – C3-H14 
 
O texto Resposta à Pergunta: Que é Esclarecimento? foi 
escrito pelo filósofo alemão Immanuel Kant em 1783, seis 
anos antes da Revolução Francesa, movimento inspirado 
pelos ideais iluministas e que alterou o quadro político e 
social da época. Com o lema “Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade”, a Revolução aboliu o regime absolutista e 
consolidou o poder econômico da burguesia.  
Testemunha dos acontecimentos revolucionários do 
período, Kant defende a instauração do domínio da razão e 
da liberdade. No início de seu ensaio, o filósofo define o 
que chama de imaturidade e expõe o conceito de 
aufklaerung, termo alemão que pode ser traduzido por 
“iluminismo”, “esclarecimento” ou “ilustração”.  
Kant vai dizer que o iluminismo é a saída do ser humano da 
sua imaturidade (menoridade intelectual) e essa 
imaturidade, para ele, significa a incapacidade de a pessoa 
servir-se do próprio entendimento. O esclarecimento ocorre 
quando a pessoa tem a coragem de ser crítica, isto é, de 
servir-se do próprio entendimento na procura do 
conhecimento e de sempre examinar o que lhe é 
transmitido.  

Segundo Kant, o próprio homem é culpado por sua 
imaturidade, porque, podendo fazer uso do seu entendimento, 
deixa-se guiar por outras pessoas, por preguiça ou covardia. O 
filósofo afirma que os homens, muitas vezes, preferem pagar 
para que outros pensem em seu lugar. Para Kant, é muito 
cômodo ser imaturo, não se servir da crítica, porque existe 
muita gente que faz isso por você. 
De acordo com o filósofo alemão, o homem prefere 
entregar o seu esclarecimento a tutores, que mostram aos 
seus “pupilos” o perigo que os ameaça caso tentem “andar” 
sozinhos. O pensador diz que essa intimidação é realizada 
por preceitos e fórmulas, e cita como exemplo a atitude das 
autoridades religiosas que convocam a comunidade a crer 
sem questionamentos. Kant diz que a imaturidade religiosa 
é a mais perniciosa de todas e isso torna o texto bastante 
atual, pois a nossa época é marcada por várias formas de 
fanatismo religioso, e isso cega as pessoas. As religiões 
podem infundir o medo e cegar os fiéis, que passam a ser 
usados por alguns como ferramentas de poder.  
Segundo Kant, os homens só atingem o esclarecimento por 
meio do “uso público da razão”, que nada mais é do que a 
liberdade de expressão. Kant distingue o uso público do uso 
privado da razão.  
O uso privado é aquele que uma pessoa faz em uma função 
que lhe foi designada. Um oficial, por exemplo, precisa 
obedecer às regras que regem o serviço militar e, assim, faz 
uso privado da razão. Só que, caso ele discorde da 
condução de alguma tática de guerra, ele tem o direito de, 
diante de pessoas letradas, conhecedoras do assunto, fazer o 
uso público da razão, ou seja, “exercitar a crítica”, afirma. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 13 9 5 1 
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A CULTURA AFRICANA EM FACE DA 
ESCRAVIDÃO – C1-H3 e 5 

 
A questão aborda a inserção da cultura negra com o 
processo de escravização da mão de obra africana no Brasil, 
durante o Período Colonial. O texto enfatiza a realidade da 
influência que a presença dos escravos trouxe sobre as 
bases da nossa cultura nacional naquele momento, mas 
também em todo o nosso processo de desenvolvimento 
histórico. Deixa clara a simbiose ou sincretismo cultural 
ocorrido na medida em que a língua, a religião, as tradições 
e as festas em geral foram afetadas. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 14 10 6 2 

 
 

  
 
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA – RACISMO NOS 

EUA – C3-H13 
 
A citação apresentada na questão faz parte do discurso do 
líder negro Martim Luther King que se notabilizou na luta 
contra o racismo e pela conquista de direitos civis e 
políticos para a população negra nos EUA, marcada pela 
exclusão, preconceito e violência de organizações como a 
Ku Klux Klan, que praticava atos como espancamentos, 
torturas e atentados contra negros, além de ações 
repressivas contra brancos ou instituições que tratavam 
negros de forma respeitosa. 
 

Resposta correta: (A) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 15 11 7 3 

 
 

  
 

ILUMINISMO – C5-H24 
 
A ideologia iluminista acredita no liberalismo, ou seja, de 
que o governo tem que representar a vontade da “maioria” 
da sociedade civil ao implantar o conceito de Estado 
Mínimo numa feroz crítica ao absolutismo do Antigo 
Regime. A burguesia acreditava na liberdade individual 
que, associada à razão, catapultaria a humanidade a um 
grande estágio de desenvolvimento. Montesquieu, também, 
observou que essa liberdade individual seria acoplada às 
decisões parlamentares ou ao bom-senso burguês.  
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 16 12 8 4 
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DESCOLONIZAÇÃO DA ÍNDIA – GANDHI 
C3-H13/ H15 

 

Ao observarmos o cartum, verificamos que as faces expostas 
de cada um na multidão são o reflexo da face de Mahatma 
Gandhi, o que revela o grau de influência por ele exercido, 
bem como o nível de coesão do movimento emancipacionista 
hindu por ele liderado através do método da resistência 
pacífica, o que englobava estratégias como a não violência, 
o boicote e a desobediência civil. O governo britânico foi 
incapaz de manter o ativista e pacifista preso, em face da 
pressão geral da multidão integrada ao movimento; também 
estando impossibilitado de evitar a vitória da luta 
emancipacionista da Índia. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 17 13 3 17 

 

 
 

  
 

VIOLÊNCIA, CIDADANIA E DEMOCRACIA 
(SOCIOLOGIA) – C3-H14 

 
As desigualdades sociais e regionais; a pobreza extrema; a 
grande concentração de fluxos de renda e estoque de 
riquezas; a insegurança no trabalho e nas ruas; as 
discriminações de raça, gênero e idade; a baixa qualidade 
dos serviços públicos, entre outros problemas relevantes da 
realidade social brasileira, são fenômenos inaceitáveis e que 
vêm se alastrando ao longo de nossa história. No entanto, 
embora muito se tenha avançado na sua compreensão, ainda 
não é possível vislumbrar uma clara política que rompa 
rápida e estruturalmente com as mazelas econômicas e 
sociais que assolam o cotidiano do país, ocasionando um 
aumento considerável nos casos de violência e 
agressividade. 
Diante disso, podemos perceber de fato uma dificuldade 
histórica das instituições em formular mecanismos de 
controle social compatíveis com os valores democráticos 
presentes em nossa realidade. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 18 14 4 18 
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) – C1-H1,5 

 

A revista mostra o herói americano batendo no ditador 

alemão Adolf Hitler, bem como o texto fala da luta ianque 

contra o autoritarismo e a tirania que marcavam os regimes 

totalitários que compunham o Eixo na Segunda Guerra 

Mundial. Durante a guerra, foram comuns a utilização de 

super heróis e personagens dos quadrinhos como forma de 

valorizar a participação dos EUA no conflito, bem como 

para simbolizar a aproximação com países como o Brasil, 

como no caso do personagem Zé Carioca. 

 

Resposta correta: (B) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 19 37 32 28 

 
 

  
 

RELAÇÕES CLIMA – HUMANIDADE – C-6/H-26 

 

O texto nos mostra a realidade das relações entre os seres 

humanos e as condições climáticas, onde a dependência e a 

fragilidade humanas se dão, com maior intensidade, nas 

sociedades de economia baseada na produção agropastoril e 

em outras atividades primárias. 

As sociedades desenvolvidas e possuidoras do domínio 

tecnológico estão capacitadas a se libertarem das maiores 

influências das causas climáticas. 

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 20 38 33 29 

 
 

  
 

GLOBALIZAÇÃO – C4-H18 
 
As empresas transnacionais se instalam em todas as regiões 
do mundo e buscam vantagens, lucros e grandes resultados 
na análise custo-benefício. 
Os empregos ofertados se tornam atrações para operários 
em todos os continentes e países. Os deslocamentos das 
empresas provocam movimentações de trabalhadores, 
gerando intensa e crescente mobilidade ocupacional. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 21 39 34 30 

 

  
 

AGRONEGÓCIO – C4-H18 E 19 
 
A fronteira agrícola é o avanço da unidade de produção 
sobre o meio ambiente. Esse avanço está ligado à 
necessidade de maior produção de alimentos, criação de 
animais sob a demanda internacional de importação desses 
produtos. O primeiro eixo geográfico de ocupação das 
terras amazônicas se processou ao longo dos grandes rios. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 22 40 35 31 

 
 

  
 
BRASIL COLONIAL – ERA POMBALINA – C-3/H-11 
 
A Era Pombalina caracterizou-se por forte política 
nacionalista portuguesa, que precisava confirmar o poder 
do Estado Absolutista. O Governo Lusitano de D. José I 
criou decisões que enfrentavam a influência dos Jesuítas e 
que buscavam aumentar a busca por riquezas, no intuito de 
financiar o reerguimento de Portugal. A consolidação do 
poder estatal nacionalista, o crescimento do colonialismo e 
a aceleração de uma economia diversificada em solo 
português inserem a Era Pombalina no “Despotismo 
Esclarecido”. 
 
Resposta correta: (E) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 23 41 36 32 

 
 

  
 

INDÚSTRIA BRASILEIRA – C4-H18 
 
A partir da década de 70, ocorreu um processo econômico 
denominado de desconcentração industrial, onde parte do 
parque industrial brasileiro deixou o seu centro mais 
tradicional, (região Sudeste, em especial, o estado de São 
Paulo) e foi transferido para outras regiões do país como o 
Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste. Esse fenômeno deve-se à 
deseconomia de aglomerado e à guerra fiscal que estados e 
municípios passaram a travar como forma de obter 
desenvolvimento econômico, com base na expansão do 
parque industrial. A expansão dos meios de comunicação e 
transportes favoreceu a dispersão do parque industrial 
brasileiro. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 24 19 15 05 

 

 
 

  
 

REGIME MILITAR – MORTE DE VLADIMIR 
HERZOG – C3-H11,H12 

 

A iniciativa dos jornalistas junto ao Sindicato mencionado 
revela a busca de esclarecimentos sobre a morte de 
Vladimir Herzog; a expressão do texto “esperamos a 
realização de novas diligências” deixa clara a dúvida quanto 
à verdadeira causa-mortis do jornalista; por isso, pede-se a 
“completa elucidação”. Podemos acrescentar ainda que o 
fato contemporâneo à morte do sindicalista Manoel Fiel 
Filho foi cercado de uma série de dúvidas que não se 
limitaram aos grupos interessados ou envolvidos, mas 
respingaram, inclusive, de algum modo, na mentalidade 
pública comum, tornando-se instrumento a outros 
questionamentos sobre os procedimentos e o exercício da 
autoridade por parte do governo militar, compondo com 
outros fatores elemento para a iniciativa quanto à distensão 
segura, lenta e gradual do governo Geisel. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 25 20 16 06 
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CIVILIZAÇÃO ROMANA – C2-H6 E H7 
 

A ilustração apresenta uma diversificada representação dos 

aspectos típicos de diferentes regiões conquistadas pelos 

romanos ao longo do seu processo de expansionismo 

territorial. A figura foi encontrada em Israel, o que se 

configura em um outro elemento a reforçar a amplitude 

desse caráter expansionista. Além disso, a variedade de 

animais ilustrados na imagem insinuam as suas origens 

geográficas diversas. 

 

Resposta correta: (E) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 26 21 17 7 

 
 

  
 

BRASIL IMPÉRIO – I REINADO – C3-H15 
 

O episódio da Noite das Garrafadas reflete o desgaste 

político e social do imperador D. Pedro I no Brasil. Entre os 

fatores que contribuíram para a crise que culminou com 

abdicação do monarca em 1831, destacamos a sua postura 

excessivamente centralizadora e autoritária que se encontra 

presente no texto constitucional por ele outorgado em 1824 

que estabelecia a si a prerrogativa do uso exclusivo do 

poder moderador, sendo este um poder acima dos demais.   

 

Resposta correta: (E) 
 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 27 22 18 08 

 
 

  
 
RELAÇÃO HOMEM E MEIO AMBIENTE – C6-H26 

 
O ser humano precisa, para sobreviver e se desenvolver, se 
relacionar com o meio ambiente em busca de riquezas 
materiais. Esse relacionamento gera uma transformação da 
realidade tanto nos aspectos do mundo concreto, bem como 
do conceito que o homem possui sobre a própria realidade 
concreta. Esse intercâmbio entre o homem e o seu meio 
gera uma afetividade que provoca alegrias e tristezas, já que 
a plenitude humana não fica diluída no mundo geográfico. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 28 01 09 11 

 

  
 
TEORIA DO CONHECIMENTO (SOCIOLOGIA)  

C1-H3 
 
A posição que Habermas assume no debate sobre os 
direitos das minorias nas sociedades complexas, 
multiculturais, é determinada pela sua concepção 
democrático-procedimental dos direitos. Essa concepção 
toma os direitos subjetivos no arcabouço de um sistema de 
direitos, no qual são imprescindíveis instituições estatais 
destinadas a garantir o cumprimento do direito de cada um, 
por meio, exclusivamente, de procedimentos democráticos, 
que visam a todos. 
Habermas não menospreza, pois, o aspecto da vinculação 
identitária concreta entre indivíduos e grupos, senão que o 
limita, entendendo que este se complementa com o aspecto 
jurídico abstrato que regula as relações entre o indivíduo e 
o Estado. 
Habermas entende que as lutas por reconhecimento dentro 
da sociedade moderna foram pautadas por dois objetivos 
distintos: a igualdade das condições sociais de vida; e a 
integridade de formas de vida e tradições de grupos 
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discriminados. Ele afirma que a demanda de grupos por 
chances iguais de vida no meio social (movimento 
emancipatório burguês, movimento de trabalhadores 
europeus) foi atendida (pelo liberalismo, pela social-
democracia) por meio da luta pela universalização dos 
direitos do cidadão dentro do Estado de direito. 
Os problemas centrais das sociedades no contexto do século 
XXI referem-se ao multiculturalismo, ao respeito aos 
direitos humanos e, também, à inclusão social de minorias. 
O objetivo central de Habermas está em estabelecer direitos 
coletivos para assegurar as pretensões de reconhecimento 
das identidades coletivas e as demandas de igualdade 
formadas pelas referidas minorias culturais. 
O problema prático está justamente no modo de conceber 
uma estrutura política baseada em princípios universalistas 
com o reconhecimento do pluralismo cultural.  Para tal feito, 
haveria necessidade de se implementar formas de organização 
política que encarassem a diversidade cosmopolita.  
Habermas entende possível que os participantes se 
comprometam a assumir o direito moderno como um medium 
para regular sua convivência.  Pode-se dizer, inclusive, que 
Habermas resgata o conceito de autonomia elaborado por 
Kant, ao passo que não considera ninguém livre se não 
houver autonomia política, ficando o cidadão impedido de 
gozar de igual liberdade sob as leis que todos os cidadãos 
propuseram a si mesmos.   
Habermas afirma ainda, que o papel do Estado é garantir 
que esses universos de valores e tradições estejam presentes 
como possibilidades no espaço público. Mas cabe aos 
próprios membros de cada cultura, segundo ele, decidir-se 
pela continuidade ou não de sua forma de vida específica, 
através da adoção ou não de seus valores. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 29 02 10 12 

 

  
 
CONQUISTA E COLONIZAÇÃO ESPANHOLA NA 

AMÉRICA – C2-H7 
 
O processo de colonização espanhola na América se inseriu 
no contexto do Capitalismo Comercial ou Mercantilismo, 
caracterizado pela necessidade de acúmulo de capitais através 
da aquisição crescente de metais preciosos. Com esse intuito, 
práticas intervencionistas e protecionistas tornaram-se 
recorrentes, assim como o Colonialismo, baseado no 
monopólio ou exclusivismo da metrópole sobre suas colônias, 
alvos de exploração de metais preciosos e gêneros tropicais. 
A colônia deveria ainda servir de mercado para manufaturas e 
outros produtos oriundos da metrópole. 
No texto, fica clara a política de dominação e controle 
imposta pela metrópole espanhola voltada para o controle 
do comércio e exploração de metais na região do Panamá. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 30 03 11 13 

 
 

  
 

IDADE MODERNA – C2-H9 
 
A questão destaca um dos mais importantes documentos na 
história das revoluções burguesas, na Idade Moderna, 
conhecido como Declaração de Direitos (Bill of Rights). 
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A história do conflito de interesses entre o rei e o 
parlamento na Inglaterra remonta ao ano de 1215, 
com a criação da Magna Carta.  Nos períodos seguintes, 
especialmente com a estruturação de um Estado absolutista 
na Inglaterra, foram várias as ações do rei que se orientaram 
na direção de submeter o parlamento à sua vontade, por 
vezes, culminando com a dissolução daquela instituição. 
Observamos que a Inglaterra, no século XVII, superou o 
modelo absolutista por meio da chamada Revolução 
Gloriosa de 1689. Dessa forma, o poder do rei foi 
suprimido em função do parlamento encarregado de indicar 
o chefe de governo (1º Ministro) (Resposta B). 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 31 04 40 43 

 
 

  
 
BRASIL COLÔNIA – SOCIEDADE AÇUCAREIRA – 

C4-H18 
 
Todo o texto vem permeado pelo interesse do Padre Antônio 
Vieira em comparar o sacrifício de Cristo ao sacrifício dos 
negros nos engenhos como forma de justificar-lhes ou dar um 
sentido espiritual ao regime de trabalho escravo dos mesmos, 
talvez como forma de torná-los importantes e, ao mesmo 
tempo, resignados e obedientes, para que se identificassem 
com a vida de Jesus. 
 
Resposta correta: (E) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 32 05 41 44 

 
 

  
 

ERA VARGAS – C2-H10 
 
A questão da organização operária mais uma vez ganha 
destaque. Observamos que, por se tratar de um documento 
oficial, ele revela as intenções do governo em estabelecer 
os valores “desejáveis” no que se refere às relações entre o 
operariado e os patrões especialmente no período do Estado 
Novo, fase em que Vargas melhor demonstra sua 
perspectiva sobre como deveria se portar o operariado. 
Dessa forma, o Estado incentivava uma organização 
sindical que deveria afastar-se do ideário socialista 
fundamentado na luta de classes, propondo uma relação de 
consenso, que, na verdade, implicaria numa subordinação, 
dentro de uma proposta corporativista, do operariado aos 
interesses dos patrões, denunciando a influência dos valores 
fascistas europeus no Brasil. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 33 06 42 45 
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HIDROGRAFIA – C6-H29/H30 
 
A água potável do Planeta está atingindo níveis críticos, 
uma vez que apenas 2,5% da hidrosfera é doce. E, ainda, 
parte das reservas de água doce está sendo poluída: através 
dos esgotos domésticos e industrias não tratados, do uso 
indiscriminado de agrotóxicos na agricultura; desperdiçada 
através da irrigação de plantações, mau uso de água tratada; 
ocupação de áreas de mananciais, desertificação de regiões 
desmatadas. Mesmo países com grandes reservas hídricas, 
como é o caso do Brasil e EUA, enfrentam problemas com 
abastecimento de água em algumas regiões. Uma estratégia 
socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica da 
uso de água é a ampliação de sistemas de reutilização 
hídrica. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 34 15 22 22 

 

 
 

  
 

MAIO DE 68 – C3-H13 
 

A década de 60 do século XX foi essencial para a criação 
de uma sociedade, no mundo ocidental, possuidora de ares 
liberais, onde a nova geração promovia críticas políticas, 
culturais e ideologias ao conservadorismo do capitalismo, 
bem como do socialismo stalinista. 
A juventude universitária francesa passou a clamar  
“É proibido proibir” numa busca de uma sociedade onde 
não haveria exploração ou limitação de práticas humanas, 
por isso alguns autores inserem o maio de 68 numa 
concepção anarquista. A felicidade proposta pelo 
movimento estudantil possuía um radicalismo profundo que 
o aproximou ideologicamente do movimento hippie norte 
americano e da Primavera de Praga, por isso a juventude 
revolucionária francesa sofreu uma forte repressão por parte 
do governo conservador de Charles de Gaulle. 
 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 35 16 23 23 
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COSTUMES E ESTÉTICA – C1-H1 
 
O texto aborda o anacronismo da cultura do corpo, uma 
dicotomização que se desvela pela perda do discernimento 
quanto à representação física real do indivíduo. Defende 
ainda a necessidade de perceber o emagrecimento como 
consequência do esforço pessoal, na medida em que 
assevera que “é preciso fazer as pazes com a dita” 
(balança). Ressalte-se também que o autor do texto 
“Obesidade não pode ser pré-requisito” infere que o 
“pecado da gula” é que determina a relação do homem com 
a estética; o padrão de beleza... 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 36 29 43 33 

 
 

  
 

ANÁLISE SOCIOLÓGICA – C3-H11 
 
A canção A Vida de Viajante mostra a busca incessante, por 
toda a vida, do ser humano desejoso de um lugar feliz e 
bom, onde se estabeleça, ao final de sua jornada, por terras 
brasileiras e carregado de lembranças e saudades. 
O viajante procura um final feliz, após sua procura longa e 
incessante. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 37 30 44 34 

 
 

  
 
MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS NO PERÍODO 

COLONIAL – C1-H5 
 
O singular texto a respeito das festas no Brasil colonial 
revelam que a religiosidade tornou-se, nesses eventos, um 
elemento de convergência dos diversos segmentos sociais, 
independente das suas origens particulares; fossem negros 
ou brancos, homens ou mulheres, padres ou leigos. 
Comprova ainda que a referida festa a São Gonçalo do 
Amarante tornava a devoção uma atitude que transcendia 
quaisquer preconceitos ou status. 
 
Resposta correta: (D) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 38 31 45 35 

 
 

  
 
RELAÇÕES PRODUTIVAS NO CAMPO – C6-H28 

 
O problema da fome no mundo e no Brasil certamente não 
ocorre por falta de produção de alimentos, mas sim devido 
a causas socioeconômicas. A problemática da fome no 
Brasil está de forma mais direta relacionada à má 
distribuição de renda e a desequilibrada estrutura fundiária, 
na qual a maioria da população rural sobrevive em 
pequenas propriedades (minifúndios) onde se praticam uma 
agricultura de sobrevivência, enquanto os latifúndios, 
expansão das terras agricultável, são destinados à produção 
alimentar para o mercado externo, ou são improdutivos. 
 
Resposta correta: (A) 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branca 

Questão 39 32 24 38 

 
 

  
 

DEMOGRAFIA – C2-H48 
 
O censo ou recenseamento demográfico é um estudo 
estatístico referente a uma população que possibilita 
recolher várias informações, tais como o número de 
habitantes, a distribuição etária, a divisão por cor e sexo, 
profissão, entre outras coisas. 
O censo demográfico 2010, realizado pelo IBGE, constatou 
a redução do ritmo de crescimento da população que 
atualmente é de 1,2% ao ano. Nesse período, ocorreu a 
redução das taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade. 
Outras informações coletadas dizem respeito ao predomínio 
do sexo feminino, do elemento pardo e do envelhecimento 
da população brasileira. 
 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 40 33 25 39 

 
 

  
 

TEORIA DO CONHECIMENTO/FILOSOFIA 
ANTIGA (FILOSOFIA) – C1-H1 

 
Para Platão, o homem é constituído de três almas, uma pela 
qual compreendemos (racional), outra pela qual nos 
irritamos (irascível), e a outra pela qual desejamos os 
prazeres da comida, da reprodução e todos os outros da 
mesma família (concupiscível). O homem sábio é aquele 
que fortalece a razão, alma superior e não se deixa arrastar 
pela força das paixões. 
Portanto, para Platão, o conhecimento humano divide-se em 
dois graus: o conhecimento sensível, e o conhecimento 
intelectual (racional), que parte do primeiro conhecimento, 
mas que dele não se pode derivar.  
Platão parte do conhecimento empírico, sensível, para 
chegar ao conhecimento intelectual. A gnosiologia 
platônica tem o caráter científico, filosófico. O 
conhecimento sensível deve ser superado pelo 
conhecimento conceptual. O conhecimento sensível não 
pode explicar o conhecimento intelectual, que tem por sua 
característica a universalidade, e ainda menos pode o 
conhecimento sensível explicar o dever ser, os valores de 
beleza, verdade e bondade, que estão efetivamente 
presentes no espírito humano, e se distinguem totalmente da 
fealdade, erro e má posição. 

Platão não admite que da sensação se possa de algum modo 
tirar o conceito universal; diz que os conceitos são a priori, 
donde têm de ser tirados, e sustenta que as sensações 
correspondentes aos conceitos lhes constituem a ocasião 
para fazê-los reviver.  
Portanto, Platão admite que o mundo sensível, o mundo das 
aparências, do devir, está constantemente sujeito às 
mudanças. Platão infere que qualquer tentativa de um 
entendimento mais profundo sobre a realidade partindo de 
nossos sentidos jamais daria segurança o bastante para 
conhecermos a realidade em si mesma.  
Ao mundo das aparências, reserva-nos o terreno das doxas, 
das opiniões, sejam elas verdadeiras ou falsas, mas sem as 
justificativas necessárias e suficientes para que se 
imponham como uma leitura fidedigna daquilo que é além 
das aparências, do que muda. Logo, o conhecimento 
sensível não é o bastante para se chegar ao Ser de algo, ao 
seu ontos. 
 
Resposta correta: (D) 
 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 41 34 37 40 
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AGENTES INTERNOS DO RELEVO (GEOLOGIA)  
– C6-H27 

 
A estrutura geológica brasileira é constituída basicamente por: 
36% de Escudos Cristalinos, 64% de bacias sedimentares e 
não há existência de dobramentos modernos. 
A formação cristalina, ou crátons, é a área cuja superfície se 
constituiu no Pré-Cambriano (arqueozoica e proterozoica). 
Nesta estrutura geológica encontramos diversos tipos de 
rochas, merecendo destaque as magmáticas e metamórficas 
na qual é comum a ocorrência de minerais metálicos.  
As rochas magmáticas são subdivididas em intrusivas ou 
plutônicas e extrusivas ou vulcânicas. Nas rochas 
magmáticas intrusivas o material sofre um resfriamento no 
interior da terra. Podemos citar, como exemplo, o granito, 
diorito, sienito e gabro. Já nas magmáticas extrusivas ou 
vulcânicas o material é consolidado na porção externa da 
terra, onde merece destaque o basalto. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 42 35 38 41 

 
 

  
 

HIDROGRAFIA – C6-H27, 30 
 
Apenas 2,5% de água do planeta é doce e sua utilização varia 
de acordo com as diversas atividades humanas.  
O setor da atividade econômica que mais utiliza água é a 
agropecuária, que responde por 70% de toda água retirada dos 
rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. A atividade 
industrial consome 20% da água e o consumo humano, 10%. 
As utilizações de técnicas de irrigações agrícolas produzem 
impactos sociais, econômicos e ecológicos, uma vez que a 
água destinada à irrigação transporta resíduos de 
fertilizantes, de defensivos, de herbicidas e de outros 
elementos tóxicos de volta para os rios. 
 

Resposta correta: (B) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 43 36 39 42 
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GLOBALIZAÇÃO E SEUS EFEITOS – C4-H18/19/20 

 
A globalização ampliou o predomínio do novo modelo de 
desenvolvimento agropecuário e gerou a desorganização do 
modo tradicional de vida das populações locais. 
O êxodo rural provocou o gigantismo urbano e seus graves 
problemas, ao mesmo tempo levou populações  
latino-americanas a se deslocarem para outros países, onde 
se submeteram a trágicas condições de vida. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 44 17 26 36 

 
 

  
 
MEIO AMBIENTE – PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

C6-H26 
 
Questão interessante e bem elaborada por colocar um 
problema a ser solucionado pelo aluno na prova do Exame 
Nacional para as Universidades Federais. 

A humanidade se conscientizou, nos últimos tempos, da 
absoluta necessidade de buscar eficazes saídas para as 
crises ambientais. O transporte coletivo de boa qualidade, 
rápido e eficiente, constitui um item fundamental para a 
diminuição dos quadros negativos das agressões ao ambiente 
planetário. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 45 18 27 37 
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RELAÇÕES DE TRABALHO NA 
ZONA RURAL – C1-H1 

 
O processo de ocupação territorial do Brasil está na base 
dos conflitos, dialéticas e disputas existentes em torno da 
produção rural. Instrumentos de poder como a aplicação do 
Sistema de Capitanias; as Sesmarias e a Lei de Terras 
criaram uma configuração baseada na desigualdade imposta 
desde os primeiros momentos da colonização, mediante a 
diferenciação de gênero, de etnia, de sexo, enfim... Tais 
caracterizações se aplicam amplamente ao caso das 
mulheres quebradeiras de coco-babaçu dos Estados do 
Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins. As expressões do texto 
como: “se organizam em movimentos de resistência e de 
luta pela conquista da terra”; “pela autonomia do processo 
produtivo”; revelam a luta dessa mão de obra pela 
manutenção da sua fonte de abastecimento e sobrevivência 
a partir do coco-babaçu. 
 
Resposta correta: (E) 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E  

SUAS TECNOLOGIAS 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 46 71 56 67 

 

 
 

  
 

ECOLOGIA – C4-H15 
 
Observe que: 
 

 
 

Logo, o organismo P3 é um ser vivo onívoro, pois se 
alimenta tanto da planta (P1) como do herbívoro (P2). 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 47 72 57 68 

 
 

  
 

BOTÂNICA – C8-H28 
 
As plantas do cerrado possuem características que as 
adaptam às condições desse bioma. O caule apresenta 
abundância de súber (cortiça), sendo espessos e curvos com 
fendas chamadas lenticelas; As folhas possuem cutículas 
espessas, evitando a evaporação e não são membranáceas;  
As raízes são profundas e subterrâneas. A presença de 
tricomas (pilosidades) nas gemas apicais protege as células 
dos meristemas da desidratação. Logo, o item correto é o D.  
 
Resposta correta: (D) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 48 73 58 69 

 
 

  
 

REAÇÕES ORGÂNICAS – C7-H24 
 
A reação em questão é: 
 

 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 49 74 59 70 

 
 

  
 

ESTEQUIOMETRIA – C5-H17 
 

A ideia é produzir 1 kg de CO2 a menos. Devemos calcular 
a massa de butano que se deve deixar de queimar. 
A equação para a combustão completa é: 

4 10(g) 2(g) 2(g) 2 ( )
13

C H O 4CO 5H O
2

+ → + ℓ  

A massa de butano é calculada como segue: 

4 10
2 4 10

2

58 g C H
m 1 kg CO 0,33 kg  C H

4 · 44 g CO
= ⋅ =  

 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 50 65 71 71 

 
 

  
 

ENERGIA – C6-H23 
 

Tendo em vista que no pequeno país a região é plana, 
dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios 
de combustíveis, mas com ventos constantes, então, a 
matriz energética de menor impacto seria a eólica. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 51 66 72 72 
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O MOVIMENTO, O EQUILÍBRIO E  
A DESCOBERTA DE LEIS FÍSICAS −−−− C5-H19 

 
No primeiro trecho, caso seja realizado um movimento 
uniforme com a máxima velocidade possível, será gasto o 
tempo de: 

S 80km
t = = = 1h

V 80km / h

∆
∆  

No segundo trecho, nas mesmas condições, tem-se o 
seguinte intervalo de tempo: 

S 60km
t = = = 0,5h

V 120km / h

∆
∆  

Portando, o tempo total necessário, em horas, de acordo 
com as hipóteses sugeridas pelo enunciado da questão será: 
1h + 0,5 h = 1,5 h 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 52 67 73 73 

 

 
 

  
 

ELETRODINÂMICA – C2-H5 
 
Observem o circuito com interruptores abaixo. 
 

 

                       Posição 1                    Posição 2 
 
Observem que: 
1. Inicialmente, CH1 em A e CH2 em D, circuito aberto, 

lâmpada apagada. 
2. Passando CH1 para B, o circuito fecha e a lâmpada 

acende. 
3. Passando CH2 para C, o circuito abre e a lâmpada 

apaga. 
 
Logo, podemos controlar o acender e o apagar da lâmpada 
usando os dois interruptores. 
 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 53 75 87 74 

 
 

  
 
PROGRAMAS DE SAÚDE (PROTOZOONOSES) – 

C8-H28 
 
A destruição de matas nativas elimina os mamíferos 
hospedeiros da tripanossomíase, o que faz o hemíptero Triatoma 
infestans procurar o homem para obter seu alimento. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 54 76 88 75 

 
 

  
 

ONDAS – C1-H1 
 
A luz emitida pela lâmpada incandescente está na faixa do 
visível, cuja frequência está aquém da luz ultravioleta. 
 

Resposta correta: (B) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 55 77 89 76 

 
 

  
 

POLARIDADE MOLECULAR – C5-H18 
 

Os fosfolipídios apresentam uma extremidade polar 

(Hidrofílica) e outra apolar (Hidrofóbica). 
 

 
 

As estruturas moleculares que apresentam essa 

característica são denominadas Anfipáticas ou Anfifílicas. 

 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 56 78 90 77 

 

 
 

  
 

CÁLCULOS QUÍMICOS – C5-H17 
 
Como o índice diário aceitável é de 40 mg/kg de massa 
corpórea, tem-se: 
40 mg 1 kg

m
m 2,8 g de aspartame

70 kg
⇒ =  

 
Transformando em mol: 
294 g 1 mol
2,8 g

3n 9,52 10 mol
n

−⇒ = ⋅ . 

 
Resposta correta: (B) 

 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 57 53 60 66 
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O MOVIMENTO, O EQUILÍBRIO E A DESC. DAS 

LEIS FÍSICAS – C5-H17 
 
Inicialmente, tracemos o gráfico representando como varia 

o módulo da velocidade em função do tempo: 

 
 
Na construção do gráfico que representa a posição em 
função do tempo, é preciso considerar que o valor da 
velocidade está relacionado com a inclinação da curva do 
gráfico: 
 

 
 

Portanto, o item mais próximo dessa representação seria o C. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 58 54 50 46 

 

  
 

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – C6-H23 
 

No carrinho, temos a transformação de energia potencial 

elástica (armazenada na mola quando comprimida) em 

cinética, quando o carrinho entra em movimento. Tal 

transformação ocorre no estilingue, baladeira ou atiradeira 

que, quando deformada, armazena energia potencial 

elástica, a qual será transformada em cinética, geralmente 

quando no estilingue está ligada uma pedra ou algo do tipo. 

 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 59 55 51 47 

 
 

  
 

DESEQUILÍBRIOS ECOLÓGICOS/RECUPERAÇÃO 

DE AMBIENTES POLUÍDOS – C1-H4 
 

A biorremediação consiste na utilização de seres vivos ou 

seus componentes na recuperação de áreas contaminadas. 

Geralmente são processos que empregam micro-organismos 

ou suas enzimas para degradar compostos poluentes. Com 

tal processo, libera-se subprodutos menos tóxicos ou 

atóxicos, reduzindo os impactos para as cadeias alimentares 

locais. 

 
Resposta correta: (E) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 60 56 52 48 

 
 

  
 
PROGRAMAS DE SAÚDE (BACTERIOSE) – C8-H28 
 
O contágio da leptospirose (agente etiológico Leptospyra 
interrogans) ocorre pela ingestão de água contaminada pela 
urina do rato, ou pelo contato da água contaminada em 
ferimentos – eventos bastante comuns em enchentes. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 61 57 53 49 

 

 
 

  
 

QUÍMICA AMBIENTAL – C5-H18 

 

O uso dos hidrocarbonetos isobutano, butano e propano, em 

substituição ao CFC, é justificado, pois estes gases não 

reagem com o ozônio, preservando a camada de ozônio. 

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 62 49 54 60 

 
 

  
 

OSCILAÇÕES, ONDAS,  
ÓPTICA E RADIAÇÃO – C1-H1 

 
De acordo com o enunciado, inicialmente, “caíam duas 
gotas a cada segundo”. Dessa afirmação, pode-se concluir 
que a frequência de queda é: 
 

número de repetições 2
f 2 Hz

intervalo de tempo 1 s
= = =  

 
A frequência das ondas produzidas na superfície da água 
deveria ser equivalente à dessas quedas. Contudo, o 
enunciado se contradiz ao informar que “a distância entre 
duas cristas consecutivas era de 25 cm e cada uma delas se 
aproxima da borda da piscina com velocidade de 1,0 m/s.” 
Daí, seria possível obter que: 
 

v 1 m/s
f 4 Hz

0,25 m
= = =
λ

 esse resultado contradiz os 2 Hz 

anteriores, contudo a resposta oficial está de acordo com os 
4 Hz. 
 
O enunciado indica, a seguir, que “a chuva diminuiu e a 
goteira passou a cair uma vez por segundo”. Observe-se 
que, na verdade, as gotas da goteira passaram a cair uma 
vez por segundo. 
 
De qualquer forma, alterou-se a frequência: 

1
f ' 1 Hz

1 s
= =  

 
Considerando que a velocidade da onda é a mesma, porque 
é função das propriedades do meio de propagação e este 
não se altera: 

v' v 1 m/s= =  

' f ' 1 m/sλ ⋅ =  

' 1 Hz 1 m/sλ ⋅ =  

' 1 m   logo, 'λ = λ > λ  

Com isso, o item correto seria B. 
Contudo, caso o aluno desconsiderasse o valor da 
velocidade fornecido e utilizasse a frequência inicial: 

v' v
' f ' f
' 1 Hz 25 cm 2 Hz

=

λ ⋅ = λ ⋅

λ ⋅ = ⋅

 

' 50 cm  'λ = → λ > λ  

Caso calculasse v',  este seria v' ' f ' 50 cm 1 Hz= λ ⋅ = ⋅  

 v' 50 cm/s=  

Assim, v' 1 m/s<  

Logo, não haveria item correto. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 63 50 55 61 

 

  
 

O MOVIMENTO, O EQUILÍBRIO E A 
 DESCOBERTA DE LEIS FÍSICAS – C2-H6 

 
Observe a figura abaixo. 

 
Para que haja equilíbrio de 
translação na direção vertical, 

y yA BF F P .+ =
� � ��

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adotemos como eixo de rotação o ponto B. 
Com isso, vemos apenas a força peso (aplicada no centro de 
massa) produzindo torque no sentido horário. A fim de que 

a porta não gire, a componente x de AF
�

 deve gerar um 
torque no sentido anti-horário, tendo sentido para a 
esquerda. 
 

 
 
Para que haja equilíbrio de translação na direção x 
(horizontal), é necessário que haja uma força aplicada em B 
na direção horizontal, com sentido para a direita. 

Atenção 
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 x xA BF F=
� �

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Portanto, o item correto é o D. 
 
Resposta correta: (D) 
 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 64 51 77 85 

 
 
 
 
 
 

  
 

HIDROSTÁTICA – C2-H7 
 

 
 

i. Volume deslocado = volume imerso = 0,5ℓ de água, 

representando
2

3
do volume dos legumes. (VL) 

 Daí,  
2

3
VL = 0,5 × 10–3 m3 → VL = 0,75 × 10–3 m3. 

ii. Densidade dos legumes = 500 kg/m3. 

iii. Massa dos legumes = dL . VL 

 Massa dos legumes = 500 kg/m3 × 0,75 × 10–3 m3 

 Massa dos legumes = 0,375 kg 
   
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 65 52 78 86 
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O MOVIMENTO – C2-H6 
 
Quando o automóvel não é equipado com um sistema ABS 
(Antilock Breaking Sistem – Sistema de Freio  
Antitravamento), uma frenagem de emergência, quando se 
pressiona vigorosamente o pedal, desacelera a roda 
podendo travá-la, o que provoca o deslizamento dos pneus. 
A força de atrito sem deslizamento (ou força de atrito 
estática) tem seu valor variando de zero até o máximo 

E Nµ ⋅
���

, onde Eµ  é o coeficiente de atrito estético e N
���

 é 

o módulo do componente normal da força de contato. 
Quando ocorre o deslizamento, a força de atrito torna-se 
cinética, tendo valor aproximadamente constante e igual a 

C Nµ ⋅
���

, onde Cµ  corresponde ao coeficiente de atrito 

cinético. 

Verifica-se que C Eµ < µ . Portanto, com o início do 

deslizamento, há uma queda no valor da força de atrito. 
Assim, o gráfico do valor da força de atrito em função da 
pressão exercida no pedal de freio deve ser: 
 

 
 
Já no carro com tecnologia ABS, as rodas são liberadas 
quando há a iminência de deslizamento para manter sempre 
a força de atrito estática, obtendo uma maior eficiência de 
frenagem. Isso irá ocorrer enquanto estiver pressionado 
vigorosamente o pedal de freio, havendo características 
periódicas: solta e segura até o limite, solta e segura até o 
limite. 
 

 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 66 58 46 50 

 
 

  
 

QUÍMICA AMBIENTAL – C5-H19 
 
Reciclagem é diferente de reutilização. Na reciclagem, o 
material deve voltar ao estado original com as mesmas 
características que possuía antes. Assim, a reciclagem está 
expressa na transformação de latas de alumínio em lingotes 
(de alumínio). 
 
Resposta correta: (B) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 67 59 47 51 

 
 

  
 

HIDROSTÁTICA – C5-H19 
 

A compactação do solo se deve ao acréscimo da pressão 

exercida pelos pneus dos tratores. 

Como: 
F

P ,
A

=  (pressão e a área são grandezas 

inversamente proporcionais) 

 

Portanto: para reduzirmos a pressão sobre o solo, devemos 

aumentar a área de contato dos pneus com o solo, ou seja, 

trocar os pneus por outros mais largos. 

 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 68 60 48 52 

 
 
 

  
 

BIOTECNOLOGIA (GENÉTICA MOLECULAR) – C3-H11 

 

Ao incorporar um gene exógeno, o fragmento incorporado 

irá produzir um RNAm, que traduzirá no polipeptídio de 

interesse. 

 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 69 61 49 53 
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FUNÇÕES ORGÂNICAS – C7-H24 
 
Está presente nas duas estruturas a função éster, cujo grupo 
funcional é representado por 

O

O  
e também a função cetona, representada pelo grupo funcional 

O

 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 70 46 61 54 

 
 

  
 

ELETRICIDADE: POTÊNCIA E CONSUMO DE 
ENERGIA EM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS – C2-H5 

 
I. Eficiência da lâmpada 

 Incandescente = 
600  m 15 m

.
40  W W

=
ℓ ℓ

 

II. Eficiência da lâmpada 

 Fluorescente = 
3000 m 75 m

.
40 W W

=
ℓ ℓ

 

III. Uma lâmpada fluorescente de 8 w produz uma quantidade 

de luz igual a 
1

5
 de 3000 ℓm, que é igual a 600 ℓm. 

 
Ante o exposto, a eficiência da lâmpada incandescente é sempre 
menor que a eficiência da lâmpada fluorescente.  
Note no entanto que a lâmpada fluorescente de 8 W produz a 

mesma quantidade de luz da incandescente, no caso 600 ℓm. 

 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 71 47 62 55 

 
 

  
 

ECOLOGIA – C3-H12 
 
O híbrido fora gerado artificialmente, logo, em condições 
naturais, as espécies parentais não podem interagir e formar 
híbridos nessas condições.  
Uma vez no ambiente natural, o híbrido pode apresentar-se 
mais adaptado do que a espécie natural, podendo vir a 
substituí-la geneticamente. 
Mesmo que o híbrido se reproduza, o código genético não 
se alterará, visto que o mesmo é universal. 
O primeiro nível trófico será sempre ocupado por 
produtores. A poliploidia será comum em plantas e não em 
vertebrados. 
 
Resposta correta: (B) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 72 48 63 56 

 
 

  
 

REAÇÕES ORGÂNICAS – C7-H24 
 
A fermentação da massa que forma o pão gera gás 
carbônico (CO2), que proporciona o seu crescimento. 
Reação da fermentação alcoólica de forma simplificada: 

6 12 6 2 6 2C H O 2C H O 2CO→ +  
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 73 62 64 57 

 

  
 

REFRAÇÃO DA LUZ – C6-H22 

 

Observem: 

 

 

 
Os indígenas, devido à refração, passam a ver o peixe 
acima de sua posição real, logo, deverão arremessar a lança 
abaixo da posição vista. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 74 63 65 58 
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ADAPTAÇÃO/EXPRESSÃO GÊNICA 
DIFERENCIADA – C8-H28 

 
As variações qualitativas e quantitativas na produção dessas 
substâncias pelo vegetal ocorrem devido a uma expressão 
gênica diferenciada, isto ocorre, pois, como o material 
genético do organismo se mantém constante ao longo do 
ano, este será expresso de acordo com os estímulos 
ambientais diversos, reagindo aos mesmos através de 
substâncias químicas protetoras. Podemos também afirmar 
que não ocorrem recombinações e mutações devido a tais 
fatores do meio, ou seja, o meio não modifica o genoma da 
planta, objetivando adaptação. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 75 64 66 59 

 

 
 

  
 

REAÇÕES ORGÂNICAS – C7-H24 
 
Na presença do catalisador, o Br2 sofre uma cisão 
heterolítica: 
 

 
 
Em seguida, o cátion Br+ ataca eletrofilicamente o anel 
benzênico: 
 

 
 

Essa etapa define o processo como eletrofílico, visto que é a 
etapa lenta. 
Após isso, dois processos podem ocorrer: 
a) O carbocátion é atacado pelo íon Br –, completando a adição: 
 

 
 
 ou 
b) O carbocátion perde H+, completando a substituição: 
 

 
 

Devido ao caráter aromático, a estrutura III é mais estável 
que a II, portanto possui menor energia, como mostrado no 
gráfico. 
 
Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 76 87 67 62 

 
 

  
 

HIDROSTÁTICA – C2-H6 
 

De acordo com a Lei de Stevin, dois pontos de um mesmo 
líquido estão submetidos à mesma pressão. A altura da água 
que gera a pressão na ducha, isto é, no mesmo nível da 
ducha é a altura h3. 
 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 77 88 68 63 

 

 
 

  
 

ECOLOGIA – C4 – H14 
 
A descrição do hábito alimentar, reprodução, 
desenvolvimento e nutrição do animal e de seu filhote  
caracteriza o Nicho Ecológico. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 78 89 69 64 

 
 

  
 

EQUILÍBRIOS IÔNICOS – pH e pOH – C5-H19 
 
O equilíbrio ácido-base das aminas é expresso por: 

2 2 3R NH H O R NH OH+ −− + − +⇌  
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A espécie R – NH2 causa o odor característico do peixe. 
Para reduzir sua concentração, o equilíbrio deve ser 
deslocado para a direita com a adição de substâncias de 
caráter ácido, como suco de limão ou vinagre (onde a 
[H3O

+] é maior que 10–7 M). 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 79 90 70 65 

 
 

  
 

PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS  
ORGÂNICOS – C5-H18 

 
O para - dodecil - benzenossulfonato de sódio é um detergente 
cuja estrutura é: 

SO3 Na
+

H25C12

 

O composto possui uma parte polar ( )3
+SO Na−− capaz de 

interagir com a água, além de uma longa cadeia carbônica 
apolar que pode solubilizar o hidrocarboneto, também 
apolar. 
 
Resposta correta: (D) 
 
 
 
 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 80 68 74 78 

 
 

  
 

GRAVITAÇÃO – C6-H20 
 
Marte, na verdade, não faz movimento reverso na direção 
da sua órbita. Esse movimento aparente retrógado é, na 
verdade, resultado do movimento da própria Terra.  
O movimento retrógado pode ser visto cada vez que a Terra 
ultrapassa os planetas que estão orbitando o Sol, a uma 
distância maior que a Terra. 
 
Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 81 69 75 79 

 
 

  
 

ORIGEM DA VIDA – C4-H13 
 

A partir dos experimentos de Pasteur, a crença na Teoria da 
Abiogênese enfraqueceu e tornou-se cientificamente 
refutada. Por outro lado, a Teoria da Biogênese, que afirma 
que os seres vivos originam-se a partir de outro, fortificou-se 
e tornou-se a ideia vigente desde então. Logo, o item 
correto é C.  
 
Resposta correta: (C) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 82 70 76 80 

 
 

  
 

REAÇÕES INORGÂNICAS – C3-H8 
 
A incineração do PVC gera, entre outras substâncias, o 

cloreto de hidrogênio (HCℓ(g)), que apresenta propriedades 

ácidas. Dessa forma, borbulhar esse gás em uma solução 
alcalina, por exemplo, água de cal (Ca(OH)2(aq)), permite 
sua neutralização. 

2HCℓ(g) + Ca(OH)2(aq) → CaCℓ2(aq) + 2H2O(ℓ) 

Resposta correta: (B) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 83 85 79 89 

 



  
   

 OSG.: 65980/12 
42 

 
 

 
 

LIGAÇÕES QUÍMICAS – C5-H18 
 
A maior suplementação diária deve-se à necessidade de reposição da vitamina de maior solubilidade em água. Como a água é 
um solvente polar e capaz de formar ligações de hidrogênio, a estrutura III, por possuir mais grupos polares (–OH) capazes de 
formar ligações de hidrogênio com a água, deve ser a de maior solubilidade (hidrossolúvel). 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 84 86 80 90 

 
 

 
 

TECIDO ADIPOSO/FISIOLOGIA ENDÓCRINA – C4-H14 
 
A obesidade constitui uma epidemia mundial, estando diretamente relacionada com a maior ingestão de carboidratos, o 
sedentarismo, o excesso de trabalho e falta de consciência em saúde. Tal patologia apresenta-se como uma síndrome 
metabólica e leva a consequências a médio e longo prazo como a hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Vale 
ressaltar que a diabetes, em questão, representa a mellitus do tipo II ou do adulto, associada à resistência dos receptores à 
ação da insulina. 
 
Resposta correta: (C) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 85 83 81 87 

 
 

  
 

EVOLUÇÃO – C4-H16 
 

A queda do asteroide no Golfo do México formou uma 
cratera de, aproximadamente, 300 km, levantando 
partículas na atmosfera – o que provocou uma sensível 
redução na passagem de luz, atrapalhando a atividade 
fotossintética, reduzindo o fluxo de energia, interferindo 
nas teias tróficas. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 86 84 82 88 

 

 
 

  
 

ELETROQUÍMICA – C5-H18 

 

O metal cuja função é proteger o alumínio deve sofrer 

oxidação em seu lugar. Para isso, deve ter um potencial de 

oxidação maior, ou seja, um potencial de redução menor 

que o do alumínio. Assim, além do magnésio, o lítio e o 

potássio atendem a esse critério. 

No entanto, lítio e potássio reagem explosivamente com a 

água à temperatura ambiente, o que torna inviável a sua 

utilização. 

 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 87 79 83 81 

 
 

  
  
O CALOR E OS FENÔMENOS TÉRMICOS – C5-H18 

 
As máquinas térmicas são equipamentos que operam em 
ciclos, em que o fluido operante recebe da vizinhança 
energia através de calor e cede a ela energia através de 
realização de trabalho. Contudo, a segunda Lei da 
Termodinâmica corresponde ao princípio da degradação da 
energia, indicando que é impossível que o valor do trabalho 
realizado seja equivalente à energia recebida através de 
calor, sendo sempre uma parcela rejeitada à vizinhança da 
máquina, na forma térmica. O máximo rendimento possível 
para qualquer máquina térmica operando entre duas 
temperaturas corresponde ao do ciclo de Carnot, 
independente do fluido operante. 
Assim, é impossível atingir um rendimento de 100% numa 
máquina térmica, não por causa de uma limitação técnica, 
mas por causa de uma limitação da natureza. 
 
Resposta correta: (B) 
 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 88 80 84 82 

 
 

  
 

QUÍMICA NUCLEAR – C5-H18 
 

As propriedades radioativas, como a emissão de partículas 
α ou β, são inerentes aos átomos que constituem uma 
amostra. O decaimento radioativo ocorre devido à baixa 
estabilidade dos núcleos atômicos dos elementos 
radioativos. A simples irradiação de uma amostra não torna 
seus átomos radioativos. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 89 81 85 83 
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FISIOLOGIA VEGETAL – C4-H13 
 

A diversidade genética representa um processo que 

aumenta o sucesso reprodutivo e adaptativo ao meio 

ecológico, sendo conseguida, nas plantas, através da 

fecundação cruzada. Esta, por sua vez, ocorre pela 

polinização cruzada de responsabilidade do grão de pólen, 

sendo este representado como uma novidade evolutiva no 

cladograma em questão.  O transporte desse pólen até o 

estigma denomina-se de polinização, podendo ser realizado 

por diversos agentes polinizadores: vento, insetos, pássaros, 

morcegos, água ou por ação antrópica. Vale ressaltar que, 

os grãos de pólen garantem a polinização cruzada, mas não 

somente esta, responsabilizam-se também pela 

autopolinização, apesar de ser muitas vezes impedida por 

mecanismos específicos:  dicogamia, protandria, protoginia, 

hercogamia e dioicia. 

 

Resposta correta: (C) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 90 82 86 84 

 

  
 

MEMBRANA PLASMÁTICA FISIOLOGIA DA 
MEMBRANA – C8-H29 

 
De acordo com o enunciado, a concentração da célula 
humana é 0,15 mol/L, logo, caso esta seja imergida numa 
solução de 0,20 mol/L, ocorrerá perda de água da célula 
para o interior da solução, e a célula ficará mais 
concentrada. 
 
Resposta correta: (E) 
 
 

����ANOTAÇÕES 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E 

SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO 
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MOVIMENTO IMIGRATÓRIO PARA O BRASIL NO SÉCULO XXI 
 
 A prova de Produção Textual da 12ª edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) abordou um tema 
extremamente curioso, pois exigia,  inicialmente, do candidato a segurança no significado do termo “imigratório”, tendo em 
vista que se trata de um adjetivo de uso recente, ausente, inclusive, em alguns dicionários, como o do Aurélio, mas já 
presente no dicionário do Houaiss. 
 Após processar bem a ideia de que deveria falar sobre “imigração”, e não “migração”, o candidato deveria destacar as 
palavras – chave do tema: Movimento imigratório/Brasil/século XXI. A partir daí, já poderia iniciar o seu texto, levando 
em consideração a estrutura fornecida pelo MEC/INEP, no Guia do Participante, página 5: apresentar tema + tese. 
 Um modelo (nossa sugestão) seria iniciar o texto com um advérbio, assim: 
 

 No século XXI, a sociedade brasileira assiste, de forma bastante interativa, à chegada em massa de estrangeiros1, 
oriundos de vários continentes. Esse acontecimento de natureza social implica consequências políticas afirmativas e 
inclusivas2, concretizando a prestação de serviços pelo Estado, a fim de garantir os direitos individuais desses povos.  
 
1 – Tema (relacionar história/política) 
2 – Tese (por quê?) intervenção (Governo Federal) 

 
 Após explorar bem a introdução, buscando localizar estes quatro aspectos (tema / tese / área de relação / quem deverá 
participar da intervenção, no exemplo anterior, o Governo Federal), faz-se a indagação “Por quê?” à tese. Dessa forma:  
Por que penso isso acerca da tese? As cinco primeiras respostas que vierem à sua mente anote-as para ter um repertório bom 
de juízos de valor para, em seguida, selecionar onde cada ideia deve ficar nos parágrafos do desenvolvimento. 
 Veja tal procedimento desenvolvido agora: Por que acho que a chegada em massa de estrangeiros ao Brasil implica 
consequências políticas afirmativas e inclusivas? 
 Possíveis respostas – por que: 
 → O Brasil tem boas perspectivas de trabalho (2º parágrafo). 
 → O brasileiro é muito hospitaleiro (2º parágrafo). 
 → Leis precisam ser estabelecidas, a fim de a sociedade tornar-se mais organizada (3º parágrafo). 
 → A ocupação de espaços urbanos brasileiros por estrangeiros deve ser repensada (3º parágrafo). 
 → Os imigrantes  precisam  ser  locados e  ocupados  em  regiões  que  apresentem  qualidade  de  vida  para  eles 
(3º parágrafo). 
 
 Como você pode perceber, anteriormente, está o mapa do desenvolvimento do texto. Neste momento, cabe argumentar, 
de forma bem consistente, nos dois ou três parágrafos elaborados, sobre as causas e as consequências desse processo 
imigratório no Brasil. 
 Os cuidados nessa parte do texto são essenciais no sentido de que o avaliador não quer ler uma explicação histórica, ou 
seja, uma exposição informativa, mas quer conhecer sua opinião, seguida dos devidos argumentos sobre o movimento 
imigratório para o Brasil, detalhe! No século XXI. Aqui, não cabem exposições extensas e circulares. A temática está bem 
clara: seus pontos de vista acerca do movimento imigratório para o Brasil neste século; você considera que ele é positivo ou 
negativo e por quê? 
 Suas ideias podem ser fundamentadas com as nações exemplificadas nos textos motivadores, mas sem cópia de 
passagens. 
 Pensa-se, agora, na conclusão, na intervenção. Conforme, inicialmente, está destacado (modelo de introdução anterior), 
que quem deverá intervir competitivamente é o Governo Federal. Aqui, pode-se pensar nesta possibilidade: 
 

 É necessário, portanto, que o Governo Federal sancione novas leis para legalizar a permanência de estrangeiros que 
buscam melhores condições de vida no País. Tais leis devem exigir que todos se insiram no mercado de trabalho para a 
área  que demonstrar habilidade, caso contrário, após o período de um ano, esses imigrantes devem ficar em situação 
ilegal, tendo, necessariamente, que voltar a sua nação. 

 
 Após demonstração concreta de como o seu texto ficaria, é relevante ser ressaltado que, basicamente no século XXI, há 
dois tipos de imigrantes que chegam ao Brasil: os que vêm com a certeza de um trabalho, em condições de legalidade 
administrativa, como os chilenos e os japoneses, e os que vêm sem, ao menos, um local fixo para ficar, como os haitianos, 
peruanos e bolivianos. 
 Uma comprovação fiel dessa divergência está no trabalho realizado por estrangeiros latinos nas areias da Praia de 
Copacabana. Com suas calejadas mãos, elaboram impressionantes trabalhos com areia e sobrevivem das simplórias gorjetas 
que os transeuntes põem em um recipiente em demonstração de reconhecimento de sua arte, e podem, com todo interesse, 
registrar e imortalizar o momento por meio de uma foto.  
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INGLÊS 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 91 93 93 92 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H7 
 
O texto mostra uma frase atribuída ao Primeiro Ministro 
britânico, David Cameron, sobre uma onda de protestos 
violentos que aconteceu na Inglaterra, em agosto de 2011, 
em que ele cita que há, provavelmente, uma falta não só de 
respeito e de limites, mas também de amor para com os 
jovens envolvidos, mas que se precisa ser firme quando eles 
infringem as leis, sendo obrigado a ser duros como uma 
forma de educá-los. 
Isso posto, a alternativa que afirma que os jovens precisam 
de amor, mas também de firmeza, é a adequada para a 
questão. 
 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 92 94 95 91 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS – C2-H5 
 

A frase de Jimmy Hendrix proposta na questão diz que 
“quando o poder do amor derrotar o amor pelo poder, o 
mundo conhecerá a paz”, o que sinaliza a intenção do 
músico de dizer que o amor pelo poder deve ser menor do 
que o poder do amor. 
 

Resposta correta: (B) 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 93 95 94 93 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H6/H7 
 

A charge demonstra a dificuldade dos personagens em 
reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem, já 
que o primeiro sugere de forma radical e intransigente que 
não há forma de o outro estar ali se ele não consegue falar 
realmente um “bom inglês”, mas o faz de forma coloquial, 
enquanto o segundo demonstra uma certa aceitação, uma 
concordância parcial e até irônica do exposto pelo outro, 
mas fazendo uso da linguagem formal para sugerir 
correções gramaticais na maneira de falar do primeiro 
personagem. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 94 91 91 94 

 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H8 
 

O poema apresentado demonstra a coragem do autor negro 
quando ele diz que, no futuro, ninguém ousará mandá-lo 
comer na cozinha, quando outras pessoas chegarem a casa, 
o que tipifica a verdadeira definição de bravura, e, ao 
mesmo tempo, a superação demonstrada por ele ao rir de 
uma situação que não o abala totalmente, mas sim o faz 
comer bem e fortalecer-se. 
 

Resposta correta: (A) 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 95 92 92 95 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS – C2-H8 
 
A intenção do texto é a de divulgar que a escritora  
J. K. Rowling, autora dos livros sobre o bruxo Harry Potter, 
tem planos de escrever para o público adulto, mas que, por 
enquanto, nenhuma data nem o título do romance foram 
anunciados. 
 
Resposta correta: (D) 
 

ESPANHOL 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 91 92 92 93 

 

 
 

  
 

COMPREENSÃO TEXTUAL – C2-H6 
 
Pelo que se percebe no texto em análise, o qual informa 
sobre as escavações em um sítio arqueológico peruano, 
podemos inferir que o mesmo possui um pátio que, segundo 
as investigações, serviu há uns 1500 anos como palco de 
estranhos rituais. O termo huaca, na cultura andina do Peru, 
pode ser tanto uma divindade como o lugar onde uma 
divindade é cultuada. É também o local em que se 
depositavam oferendas. Por isso, foram vítimas de saques 
durante os primeiros anos da invasão espanhola no Peru. 
Havia indícios de que tesouros eram depositados ali. Tais 
construções eram feitas de argila, e possuíam escombros 
deixados pelo saqueio colonial espanhol. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 92 93 93 92 
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COMPREENSÃO DE TEXTO – C2-H6 
 

A leitura do texto de Eduardo Galeano, jornalista e escritor 

uruguaio, nos leva a inferir que, ao longo da história da 

América Latina, suas relações com as nações exploradoras 

sempre se caracterizaram por uma rede de dependências, 

em que o modo de produção e a estrutura de classes de cada 

lugar têm sido determinados, desde fora, por sua 

incorporação à engrenagem universal do capitalismo. 

 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 93 91 91 91 

 

 
 

  
 

COMPREENSÃO DE TEXTO – C2-H7 
 
Luiz Rogelio Rodríguez Nogueras, poeta, ator e diretor de 
cinema, era cubano. Em sua poesia “Obituário”, 
parafraseando um famoso texto norte-americano, faz uma 
crítica contundente à dependência de produtos estrangeiros 
por uma nação, tais como: um caixão de Ohio; pregos de 
Pittsburg; tecido do caixão de Califórnia; roupa de Nova 
Iorque; sapatos de Boston, camisa de Cincinatti e meias de 
Chicago. 
Apenas o cadáver era de Guatemala. 
Assim, dá-se a crítica de Obituarios. 
 
Resposta correta: (A) 

 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 94 95 94 95 
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COMPREENSÃO DE TEXTO – C2-H5 
 

A personagem de Quino, Susanita, de 6 anos, cuja primeira aparição se deu em 6 de junho de 1965, é um personagem que 

aspira a ser dona de casa, amiga inseparável de Mafalda, embora controversa. Sempre reprova os pensamentos de Mafalda. 

Para ela tudo ronda em torno ao casamento e aos filhos que virão. Não se importa com os movimentos de liberação das 

mulheres, que tanto preocupam Mafalda. 

Na tirinha, a palavra mujerez, cujo sufixo EZ nos dá uma ideia de qualidade, faz referência à valorização das mulheres que 

realizam todas as tarefas domésticas, como sendo algo natural da condição feminina, sem ser isto algo inferior. 

 

Resposta correta: (B) 

 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 95 94 95 94 
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COMPREENSÃO DE TEXTO – C2-H6 
 
O autor dessa opinião apoia a reclamação argentina do 
arquipélago, argumentando que o princípio da 
autodeterminação  
não é de aplicação quando afeta a integridade territorial de 
um país; assim, tal princípio carece de aplicabilidade no 
caso das Ilhas Malvinas. 
 

Vale ressaltar que, o princípio da autodeterminação dos 
povos é aquele que garante ao povo de qualquer país, o 
direito de se autogovernar e escolher o seu próprio destino 
sem interferências externas. 
 
Resposta correta: (C) 
 

PORTUGUÊS 

 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 96 123 103 105 

 
 

  
 

LINGUAGEM: RECURSOS EXPRESSIVOS – C1-H1 

 

A questão trata dos vários recursos expressivos da 

linguagem na charge: visuais e linguísticos. O sentido da 

charge, que lhe confere um tom de piada, de sarcasmo, é 

expresso pela polifonia da expressão “rede social”, que 

tanto agrega a significação de “rede social” como “rede 

coletiva para descanso” (aqui se localiza a piada); como o 

sentido pelo qual, hoje, é conhecido: “rede social” como 

espaço virtual de interação coletiva. 

 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 97 124 104 106 
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AS NOVAS TECNOLOGIAS  
DE COMUNICAÇÃO – C9-H30 

 

A relação entre o saber e as novas tecnologias é o ponto 
central desta questão. Universalizar e interagir: estas são 
palavras-chave, para entender as novas relações entre  
o conhecimento acumulado e as novas tecnologias. 
Universalizar é “propiciar acesso”; interagir pode ter o 
sentido de “intercambiar julgamentos”. 
A alternativa “B” está incorreta, porque globalizar pode ter 
o sentido de democratizar; o conceito de interatividade não 
está colocado nesta alternativa. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 98 125 105 107 

 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C8-H27 
 
O princípio de que trata o comando da questão é o da 
“igualdade de tratamento”. É uma questão de 
metalinguagem, portanto. Se o tratamento utilizado era 
“você”, é natural que o autor tenha-se incomodado – ele 
sentiu-se velho. A palavra que desencadeou todo esse 
processo foi “senhor”: a metalinguagem está na alternativa 
A, portanto. Nas demais alternativas, há o sentimento dele: 
é consequência; não é causa. 
 
Resposta correta: (A) 
 

 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 99 100 106 103 
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PROCEDIMENTOS ARGUMENTATIVOS – C7-H23 
 
O conhecimento de um público – qualquer que seja ele (coletivo ou particular) – é o fim da argumentação. Na charge desta 
questão, a princesa só aceitou a oferta porque o vendedor “induziu” a personagem, ou seja, ele descobriu o caminho para 
vender o produto que o comprador queria comprar. Essa é a estratégica básica da publicidade. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 100 101 107 104 

 
 

 
 

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – C7-H24 
 
Para defender a sua tese, o autor fez uso de estratégias argumentativas para persuadir o leitor, convencendo-o de que “não 
somos tão especiais”. Para esse fim, o enunciador estabeleceu um processo de comparação entre o homem e o animal a partir 
de temas (inteligência, amor, consciência e cultura). Nesse processo de construção, observa-se que, para cada situação, ele 
estabelece uma associação, buscando ideias que demonstrem similaridade entre o homem e o animal. 
 
Resposta correta: (B) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 101 105 117 108 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE POESIA – C5-H17 
 

O poema de Sonia Queiroz insinua a função da mulher como 
objeto de valor comercial que o casamento subentende. 
Mantém-se, assim, uma tradição que se cultiva até hoje nas 
famílias, especialmente no interior, onde o modelo patriarcal é 
mais arraigado. O poema em exame, Das irmãs, refere-se às 
diferenças da criação tradicional do homem e da mulher, 
cabendo ao homem (representado pelos irmãos do eu lírico) 
os prazeres da vida e à mulher (aqui representada pelo eu 
lírico) os trabalhos domésticos, a submissão, a servidão, o 
que se pode concluir, dessa contraposição, que os papéis 
sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de 
autorrealizações desiguais. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 102 106 118 109 

 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE POESIA – C7-H22 
 
O grande Luís Fernando Veríssimo escreveu excelentes 
textos poéticos, sempre de veia crítica, como O sedutor 

pobre, O sedutor médio e O sedutor rico.  No poema em 
exame, O sedutor médio,  ele ironiza, como nos demais, os 
valores sociais, especialmente os da classe média (daí o 
adjetivo médio qualificando o termo sedutor), convidando a 
amada a juntar as rendas e as expectativas de vida (quebra 
de paralelismo semântico) para casarem-se e terem filhos 
(2,3), mas certos de que a felicidade não será plena, pois 
serão apenas meio felizes, condizente com a classe social 
a que pertencem (neste caso meio = não totalmente é 
advérbio de intensidade). 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 103 107 119 110 
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PROCEDIMENTOS DA ARGUMENTAÇÃO – C7-H23 

 
A questão trata da intencionalidade da argumentação. 
Deve-se perceber que, apesar de o autor falar em “dicas”, 
ele não as quer dar: ele sugere que suas ideias podem ajudar 
mais o leitor de revista, se o advogado tratasse delas. 
Na edição anterior, os advogados trataram das “grandes 
separações”: o motivo da carta do leitor foi exatamente tirar 
tal enfoque e haver concentração nos casos mais comuns – 
esta é a sua intenção. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa                                                                               

Questão 104 108 120 111 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C7-H23 
 
O advento das novas tecnologias da informação e da 
comunicação tem produzido profundas transformações na 
sociedade contemporânea. No mundo digital, as novas 
demandas tecnológicas abrigam uma série de novos gêneros 
textuais no processo de comunicação através do meio 
eletrônico. Dentre essas novas formas de interagir no mundo 
digital, identificamos o e-mail (eletronic mail), recurso de 
mensagem eletrônica mediada por um ou mais provedores 
de Internet. Vale ressaltar que esse gênero trabalha com o 
processo de comunicação assíncrona. 
No texto em questão, o autor destaca um produto cuja 
finalidade é ampliar a funcionalidade do gênero e-mail, 
fazendo as devidas ressalvas sobre essa ferramenta 
denominada SendLater. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 105 132 132 129 

 
 

  
 

APRESENTAÇÃO DE PONTOS DE VISTA – 
 FUNÇÃO SOCIOCOMUNICATIVA DO TEXTO 

 C7-H23 
 
Torna-se relativamente fácil adotar a resposta no item A, 
visto que a intenção do autor seria “demonstrar que a 
situação das mulheres mudou na sociedade 
contemporânea”, com a inclusão da mulher em diversas 
áreas do mercado de trabalho (veja o efeito da palavra 
também). Tal fato se reforça com a exemplificação e a 
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enumeração de várias atividades. 
Não há, em B, defesa; tampouco se percebe comparação em C. 
O texto não tem interesse de criticar a presença de mulheres 
nas oficinas nem de distorcer o sentido do dito popular 
“lugar de mulher é na cozinha”, embora mantenha uma 
relação de contraste com ele. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 106 133 133 130 

 
 

  
 

O TEXTO PUBLICITÁRIO – C7-H23 
 
A argumentação é explorada na prova de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias e atende à competência 7.  
É preciso entender que há centenas de gêneros textuais em 
que essa sequência textual se destaca, como o artigo, o 
editorial, a carta, o anúncio... Na peça publicitária usada 
nesta questão, é fácil perceber que o objetivo de seu autor é 
convencer o consumidor a se tornar ecologicamente 
responsável, o que justifica o uso de frases apelativas – 
Garanta sua sacola retornável e Sem sua ajuda, o mundo é 

insustentável – e de imagens comoventes. Por isso, acerta 
quem marca a alternativa E. 
 
Resposta correta: (E) 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 107 134 134 131 

 
 

  
 
PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO TEXTO 

LITERÁRIO – C5-H16 
 
Tendo adotado outros vícios: “Bebia paisagens, músicas de 
Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de 
Segall.”, o personagem teve sua causa mortis garantida 
também pelo hábito de beber, tomado agora semanticamente 
pela conjunção de metáforas feitas com esse verbo. 
A expressão etilismo abstrato corrobora essa ideia. 
Os demais itens não são pertinentes ao comando do quesito.  
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 108 135 135 132 
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INTERPRETAÇÃO DE POEMA – C4-H15 
 
A identidade nacional foi uma das grandes temáticas do 
Modernismo brasileiro. Tudo estava por se fazer: que 
identidade teríamos, se fomos, até então, imitadores? Como 
conviver com nossas raízes (tupi) e com os que nos 
colonizaram (alaúde aqui representando o europeu 
colonizador)? 
No poema “O Trovador”, Mário de Andrade busca tal 
identidade, que está exatamente no conflito entre a tradição 
local (o tupi) e o colonizador europeu (alaúde). É, portanto, 
ainda, uma identidade cultural instável. A proposta para 
resolver essa tensão sairá do Antropofagismo, que elaborará 
uma receita por isso. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 109 129 100 96 

 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C5-H17 
 
As perguntas que o autor faz a si mesmo, em torno do ser e 
do ter (ter um corpo, um jeito, um nome), revelam a 
inquietação existencial dele em face das obrigações ou 
injunções sociais que se lhe impõem em decorrência de seu 
crescimento e convívio no meio social. Perguntas como 
“Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso 
escolher?” traduzem essa inquietação do espírito em face 
dos padrões sociais inexoráveis, que excluem a identidade 
do indivíduo, impondo-lhe um modelo comum, sem 
identidade. Essa é a origem de toda a problemática humana 
vivenciada pelo poeta. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 110 130 101 97 
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COMPREENSÃO TEXTUAL – C1-H4 
 
O conto leva o leitor a reconhecer uma crítica, mesmo que 
velada, à personagem central da narrativa. É importante 
entender que a imagem do narrador revela-se eivada de 
jocosidade, uma vez que o “títere” no qual o narrador se 
transforma é visto pelo autor como sendo uma pessoa que 
se deixa manipular, uma marionete, um bufão. Por isso, 
acerta quem entende que a crítica recai sobre a associação 
que é feita entre o narrador e o fantoche (marionete). 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 111 131 102 98 

 

 
 

  
 

RELAÇÕES DE CONTIGUIDADE SEMÂNTICA – 

C7-H22 

 

As relações semânticas podem se dar de diferentes formas. 

A questão do tempo é aquela que mais se destaca nos dois 

textos. 

O de 1912 afirma o desconhecimento de um autor; o de 

1919 reafirma tal desconhecimento. Assim, as partes 

articulam-se por uma temporalidade, cuja temática é uma 

só: o desconhecimento de um grande autor. 

 

Resposta correta: (B) 

 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 112 102 114 112 
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TEXTO PUBLICITÁRIO – C7-H21 
 

Observando a função desse tipo de cartaz, cuja finalidade 
de comunicação do gênero, que não é apenas informativo, 
mas o cartaz afixado, relacionando o cumprimento de prazo 
com uma obra-prima, no caso, um quadro de Salvador Dali 
– Persistência na memória – aludindo a preocupação com a 
passagem do tempo e a responsabilidade sobre esse tempo 
no cumprimento dos prazos na devolução de livros à 
Biblioteca, portanto, a terminalidade é educativa, orientando 
o comportamento de usuários de um serviço. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 113 103 115 113 

 
 

  
 

COMPREENSÃO TEXTUAL – C3-H9 
 
Na letra da canção “Aqui é o país do futebol”, de Wilson 
Simonal, quando, logo no início, ele afirma que o Brasil 
está vazio na tarde de domingo, já demonstra o interesse de 
refletir, de forma crítica, sobre como a cultura corporal do 
futebol para o brasileiro pode ser alienante. 
Veja, no próprio texto, passagens como: 
“Salário fica lá fora” 
“A fome fica lá fora” 
“A vida fica lá fora” 
 

Resposta correta: (D) 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 114 104 116 114 

 
 

  
 
DIVERSIDADE ARTÍSTICA – INTER-RELAÇÃO 

C4-H14 
 
A inter-relação entre obras artísticas é uma habilidade que 
deve ser desenvolvida pelo leitor. Nesta questão, o 
elaborador objetivou essa relação, que se fez entre a 
Literatura e a Pintura. O contexto social e cultural das obras 
apresentadas é o Renascimento, período em que o retorno 
aos valores da cultura greco-romana ganha destaque. 
É importante ressaltar que tanto Luís de Camões quanto 
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Rafael Sânzio são exímios representantes da arte 
renascentista. Naquela época, os artistas plásticos 
costumavam retratar a mulher ideal (sóbria, serena, suave...) 
e destacava o busto feminino (este revelava o colo à mostra, 
como ocorre na Monalisa e na obra A mulher com o 
unicórnio). Atente para a falta de tensão na obra de Sânzio, 
que pode ser percebida na forma como as mãos estão 
postas. Já o poema de Camões abusa da adjetivação – doce, 
moderada, graciosa... –, o que leva o candidato a optar pela 
alternativa C, que é a opção que melhor relaciona o soneto 
com a tela. 
 

Observações: 
1) O retrato é figurativo, e a estética, renascentista; 
2) Não há variação de atitudes da mulher, pois ela está 
 serena, o que garante equilíbrio; 
3) A emotividade e o conflito interior não são explorados, 
 pelo menos de forma explícita, na pintura. 
 

Resposta correta: (C) 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 115 109 108 118 

 

 
 

  
 

IMPORTÂNCIA DO PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO – 

C6-H20 
 

Tem-se um quesito que põe em exposição, no texto de 

Drummond, alguns arcaísmos, tão praticados em épocas de 

outrora. Sabe-se, contudo, que o tempo fez com que esse 

léxico se tornasse desusado e que se pudesse adotar um 

conjunto de palavras que representem uma realidade 

linguística variável e diversificada, com o interesse de 

refletir a região, o momento histórico, as condições 

socioculturais. 

 

Resposta correta: (E) 

 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 116 110 109 119 
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ORGANIZAÇÃO SEMÂNTICA ENTRE IDEIAS –  

C6-H18 
 
A expressão “é como se” faz surgir a noção de 
possibilidade, da mesma forma que se diria “talvez eles 
soubessem que algo mais aconteceria”. 
Fica patente a coincidência da proximidade dos tubarões 
com o aparente choque que a embarcação dos homens 
sofreria. Assim sendo, eles possivelmente seriam 
capturados e devorados pelos tubarões. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 117 111 110 120 

 
 

  
 

GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA – C08-H26 
 
O autor do texto “Cabeludinho” chama a atenção para a 
funcionalidade artística no uso da Língua Portuguesa, como 
mostra a seguinte passagem: “Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas”, 
estabelecendo uma reflexão sobre a versatilidade do idioma 

e o seu coloquialismo, inclusive, com a criação de 
vocábulos, facilitada pelo contexto, valorizando a dimensão 
criativa e poética nos usos coloquiais da linguagem. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 118 112 124 121 
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COMPREENSÃO DO TEXTO LITERÁRIO – C7-H15 
 
Ao longo da narrativa do romance Triste Fim de Policarpo 

Quaresma, de Lima Barreto, nota-se que através de 
Policarpo, o autor tematiza o embate entre o real e o ideal, 
fazendo com que o leitor perceba, ao acompanhar os 
infortúnios da personagem, o que acontece com os 
idealistas em nossa sociedade. Em Policarpo, o patriotismo 
é um ideal. Ele assume ares de um visionário. 
O “triste fim” de Policarpo é a perda de todos os ideais 
(como mostra o texto), quando percebe que dedicou sua 
vida a uma causa inútil. 
Nesse fragmento da obra percebe-se o quanto Policarpo 
está frustrado por ter dedicado toda sua juventude à pátria, 
mitificando-a. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 119 113 125 122 

 

 
 

  
 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO – C1-H4 

 

A inserção das novas tecnologias da informação e da 

comunicação provocou impactos profundos e praticamente 

irreversíveis na sociedade. Proporcionou avanços e 

mudanças benéficas nas relações humanas em geral. 

Segundo o texto, essa “marcha galopante das tecnologias 

teve por primeiro resultado multiplicar em enormes 

proporções tanto a massa das notícias que circulam quanto 

as ocasiões de sermos solicitados por elas.” Ainda de 

acordo com o texto, há uma tendência de os profissionais 

considerarem essa explosão como favorável ao público. 

Entretanto, os argumentos seguintes defendem a tese que 

“os leitores, ouvintes, telespectadores, mesmo se se 

abandonam a sua bulimia, não são realmente nutridos por 

esta indigesta sopa de informação e sua busca finaliza em 

frustração”. Nesse sentido, é coerente considerar que o 

verdadeiro entrave da sociedade pós-industrial “não é a 

penúria, mas a abundância”. Esse fenômeno gera uma 

dicotomia entre o bombardeio de informação e o tempo 

disponível para digeri-la, “uma vez que o homem 

contemporâneo, apressado, desorientado, busca uma linha 

diretriz, uma classificação mais clara, um condensado do 

que é realmente importante”. 

 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 120 114 111 115 

 
 

  
 

A LINGUAGEM RADIOFÔNICA – C1-H3 
 
No rádio, é a voz, a oralidade, conjugada a outros signos 
sonoros (ruído, música) e ao silêncio que carregam e 
organizam o conteúdo transmitido. Esses elementos 
oferecem ao ouvinte a sensorialidade. Vale destacar que 
todo esse processo de construção da mensagem transmitida 
está assentada no fator da oralidade do texto verbal.  
O fundamento da oralidade radiofônica reside na 
simplicidade da linguagem, no sentido da escolha lexical, a 
coerência e a concisão que o traduzem em um texto curto, 
em linguagem coloquial, produzindo uma comunicação 
direta pelo locutor, que, por sua vez, deve ser o mais natural 
na dinâmica de locução. Nesse sentido, ao analisarmos os 
dois textos, é coerente inferir que a canção dá corpo à tese 
do autor do texto I. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 121 115 112 116 
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COMPREENSÃO DO TEXTO LITERÁRIO – C5-H15 

 
Cecília Meireles, utilizando o recurso da metalinguagem, 
fazendo referência ao período histórico da Inconfidência 
Mineira, em uma linguagem bastante poética, a autora 
consegue atribuir novas dimensões à história de um povo e 
seu país na obra O Romanceiro da Inconfidência, inclusive, 
no fragmento citado na questão, Cecília evidencia o poder 
das palavras, de equilibrar as relações humanas, em 
diversas formas, como se vê nos seguintes versos: “Reis, 
impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam”. 

Cecília Meireles, demonstrando a sua veia intimista  
(“A liberdade das almas”, ai! Com letras se elabora...), 
universaliza a relação entre o homem e a linguagem, 
mostrando como a palavra pode ser frágil como vidro, 
assim como pode ser forte como aço, de acordo com a sua 
esfera de atuação: poder, povo (hierarquia social), que pode 
ter equilíbrio, dependendo da força da palavra. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 122 116 113 117 

 
 

  
 

LITERATURA – INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 
LITERÁRIO – C5-H16 

 
Se “Pote Cru é meu pastor”, o percurso poético do eu lírico 
será marcado pela liberdade total do ato de criar. Essa 
imagem emerge da condição de um ser – “Pote Cru” – 
produto da imaginação, que, assim como a palavra, não 
possui limites, é livre, e o poeta o elege como guia, como a 
consciência que o induz a criar a poesia do chão. Nesse 

sentido, “Pote Cru” é a consciência livre, que segundo o 
poeta “deambula no azedal”. E a liberdade de criar a poesia 
a partir do ínfimo. 
Outro aspecto interessante do texto é a sua identidade 
metalinguística. Se cabe ao pastor cuidar do bem-estar do 
objeto pelo qual se responsabiliza, conforme nos atesta o 
Salmo 23 da Bíblia, na poética o objeto é a palavra cuja 
responsabilidade por zelar por ela compete ao poeta. 
Como “Pote Cru”, Barros fez das insignificâncias o seu 
projeto poético. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 123 117 121 126 

 
 

  
 

CUBISMO – C4-H12 
 
O quadro Les Demoiselles d’Avignon é considerado um 
divisor de águas na História da Arte. Ele inaugura o 
movimento artístico denominado Cubismo, corrente 
estética que recusa a ideia de arte como imitação da 
natureza, afastando noções como perspectiva e modelagem. 
Cubos, volumes e planos geométricos entrecortados 
reconstroem formas que se apresentam, simultaneamente, 
em vários ângulos nas telas. Nesse sentido, é lícito afirmar 
que o motivo da tela em análise, as senhoritas de um bordel 
na Calle Avinyó, em Barcelona, está reconstituído de modo 
geométrico, distante do efeito naturalista. 
 
Resposta correta: (A) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 124 118 122 127 

 
 

  
 
CULTURA BRASILEIRA DOS ANOS DE 1960 – C4-H12 
 
O movimento da contracultura, liderado pelos tropicalistas 
(Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé e Torquato Neto), 
tinha como objetivo o questionamento dos padrões estéticos 
tradicionais. Em 1967, no Festival da Canção promovido 
pela TV Record, as canções Alegria, Alegria, de Caetano 
Veloso, e Domingo no Parque, de Gilberto Gil, lançam o 
movimento Tropicalista na música. 
O envolvimento dos Mutantes com o Tropicalismo 
aconteceu nesse mesmo festival a partir de um convite para 
acompanhar Gilberto Gil na apresentação da canção 
Domingo no Parque (classificada em segundo lugar). 
A verve, a guitarra e o baixo elétrico dos Mutantes 
emprestaram à célebre apresentação da música, um efeito 
experimental inovador, tornando-se decisivo na construção 
de uma nova proposta para a estética da música popular 
brasileira. Surgia de forma criativa e revolucionária o 
Tropicalismo, movimento que veio arejar a elitista e 
nacionalista cena cultural brasileira, tornando nossa música 
mais universal e próxima dos jovens. 
 
Resposta correta: (C) 
 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 125 119 123 128 
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IMPORTÂNCIA DO PATRIMÔNIO 
LINGUÍSTICO – C6-H2 

 
Rubem Alves, em sua interessante crônica metalinguística,  
comenta um fato que lhe ocorreu relativo aos usos da 
linguagem. Um amigo censurou o uso da grafia varreção, 
usada pelo autor em determinado texto e corrente entre 
mineiros do interior, em face da grafia oficial varrição, 
dicionarizada. A atitude do cronista, após receber a carta  
do amigo e ler a crítica ou corretivo,  reconhece o deslize 
gráfico cometido e  a necessidade de se utilizar a norma 
padrão numa situação formal de comunicação, como num 
vestibular, por exemplo, situação diversa da que ele usou tal 
vocábulo. Entenda-se ainda que o experiente cronista faz 
uma sutil crítica ao amigo purista quando afirma que  
“De fato, trata-se de um equívoco que, num vestibular, 
poderia me valer uma reprovação.” O que daí se pode 
entender é que, noutra situação comunicativa, o uso de 
varreção em vez da forma canônica varrição teria perfeita 
cabida, como fazem os bons mineiros interioranos, que se 
entendem muito bem, usando a forma condenada ou não 
dicionarizada. Trata-se de uma mera questão de adequação 
da linguagem ao contexto imediato de comunicação. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 126 120 126 123 

 
 

  
 

COMPREENSÃO TEXTUAL – C5-H15 
 
Analisando o texto e o contexto, em que foi produzido, 
percebe-se como o escritor ainda tinha que ter o cuidado e 
“frear” a mão no papel, quando houvesse o interesse de 
referir-se à realidade político-social da época, visto que 
continuava a censura e a repressão sobre os artistas, 
portanto o escritor, na década de 70, vivia um período 
delicado, veja, por exemplo, a citação: “a vida anoitece 
provisória”, metaforizando o sofrimento das pessoas que 
viveram aquele tempo difícil, logo, o poeta caracteriza o 
momento de opressão através de alegorias de forte poder de 
impacto. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 127 121 127 124 

 
 

  
 
ANÁLISE DAS FUNÇÕES DA LINGUAGEM – C6-H19 

 
É bem simples notar que ocorre exemplo de texto cuja 
função é a emotiva, uma vez que temos um texto que se 
produz em 1ª pessoa, sobretudo mostrando um aspecto 
sentimental do cronista. Veja o fim do texto “Estou nervoso. 
Estou zangado.” 
O sentido metalinguístico destaca-se nas primeiras intenções, 
mas não segue rigidamente o comando de questão. 
Não há função conativa, em C. Tampouco se percebe 
função referencial ou fática, respectivamente em D e E. 
 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 128 122 128 125 

 
 

  
 

VARIANTES DE LINGUAGEM – C8-H26 
 
As variantes de linguagem representam o uso da língua de 
acordo com as condições sociais, culturais, regionais e 
históricas em que é praticada. A língua não apresenta 
uniformidade. Ela está sujeita à necessidade de 
comunicação do usuário em seus respectivos contextos. 
No texto “Entrevista com Marcos Bagno”, o autor defende 
o uso de formas linguísticas coloquiais, no entanto faz uso 
da variante formal de linguagem na construção do texto. 
Esse fato linguístico deve-se à situação comunicativa, pois 
o gênero entrevista requer o uso desse tipo de variante. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 129 126 129 133 
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PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO – C06-H20 
 

O texto “O léxico e a cultura”, utilizado na questão 129, 
aborda o potencial que todas as línguas têm para expressar 
qualquer conteúdo. Segundo seu autor, não há diferença 
qualitativa entre os idiomas, por isso qualquer idioma, 
mesmo os já considerados extintos, são capazes de 
expressar qualquer assunto, embora essa tarefa demandasse 
muito tempo. Dentre as alternativas, aquela que melhor 
complementa o sentido do verbo “enfatizar” é a D, que 
afirma existir diferentes vocabulares entre os idiomas. 
Considera-se, também, a especificidade de cada cultura em 
diferentes comunidades. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 130 127 130 134 

 
 

  
 

PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO – C6-H20 
 
O texto desta questão destaca uma discussão que envolve 
conceitos sobre a língua e sobre o que viria a ser a norma 

padrão. Na chamada sintaxe histórica, assunto do texto, a 
autora demonstra, por meio de exemplos, como, em épocas 
diferentes, as palavras podem ser usadas com valores 
semânticos distintos. Ao final, a reflexão da autora, fazendo 
uso da oratória discursiva, leva o leitor a entender que agir 
de forma purista em relação ao uso da língua é inadequado 
e prejudicial ao desenvolvimento dos estudos linguísticos. 
Portanto, acerta a questão quem marcou a alternativa E. 
 
Observações: 
1) O estabelecimento de uma norma não dispensa 
 (prescinde) uma pesquisa histórica; 
2) A sintaxe histórica pode enfatizar variações, mas a 
 língua, embora dinâmica, é a “mesma” no Brasil; 
3) A definição de norma depende de estudos linguísticos 
 que garantam a distribuição de variações; 
4) Para a autora, não se pode estabelecer uma única norma, 
 já que as variações é que regem a língua. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 131 128 131 135 
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A ESCULTURA BARROCA NO BRASIL – C4-H12 

 
A produção artística de Aleijadinho é representativa do 
Barroco no Brasil. Ao lado dele, destaca-se também mestre 
Ataíde, que fez uso da técnica do ilusionismo no teto de 
muitas igrejas construídas no Período Colonial. Como se 
sabe, Aleijadinho produziu esculturas em padrão-sabão e 
valorizou, sobretudo, o tema religioso, como exemplifica o 
Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG). 
De sua produção, é correto entender que explorou as vestes, 
as feições, os olhares amendoados, o queixo em forma de 
“V”... Por tudo isso, acertará o candidato que afirmar que 
Aleijadinho apresenta personalidade, já que criou um estilo 
próprio e mesclou as feições comuns ao tema sacro. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 132 96 96 99 

 
 

  
 

EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE – C3-H10 
 
A atividade física aumenta a espessura do músculo cardíaco 
(maior massa muscular do coração), o que promove uma 

elevação da ejeção de sangue por batida do coração, 
aumentando a oxigenação do sangue, o que, consequentemente, 
reduzirá a frequência cardíaca em repouso ou durante o 
exercício físico (bradicardia), já que tal órgão melhorará sua 
eficiência fisiológica. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 133 97 97 100 

 
 

  
 
TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E IMPACTO 

SOCIAL – C9-H28 
 

É bem certo dizer que, com o advento da Internet, houve 
mudanças no paradigma de consumo e na oferta de revistas 
e livros. Não se incentiva a desvalorização de revistas e 
livros impressos. 
Fica, assim, declarado que revistas e livros se adaptaram às 
novas tecnologias. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 134 98 98 101 
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FUNÇÃO SOCIAL DAS NOVAS TECNOLOGIAS – 

C9-H28 
 
Fica perfeitamente evidente que a digitalização dos textos 
de José de Alencar vão dar à obra, construída no século 
XIX, um caráter ainda mais perene. Vale ressaltar que o 
escritor cearense terá, dessa forma, alargado seu mérito de 
criador; não fica, pois, circunscrito ao tempo do 
Romantismo, quando teve repercussão nacional. 
Preservação da memória e identidade nacional são atingidas 
com a divulgação expandida desses textos em nível, agora, 
mundial, através do recurso digital. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 135 99 99 102 

 

  
 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA – C8-H26 
 

A comunicação depende do reconhecimento das estruturas 
linguísticas pelos interlocutores do discurso. No relato 
pessoal de A. P. S., nota-se o uso da modalidade oral 
devido ao predomínio da informalidade. No relato 
exemplificativo, essa característica vem acrescida de pausas 
entrecortadas, o que reforça a oralidade discursiva. Acertará 
a questão quem optar pelo item A, então. 
Observações: 
1. As frases do texto são exemplos da oralidade sim, mas 

isso não significa dizer incompreensíveis; 
2. Há sim alguns elementos de coesão textual, como a 

conjunção “quando”; 
3. O plural no texto atende à norma padrão; 
4. Não se pode afirmar que o vocabulário regional é 

desconhecido, pois é de fácil entendimento. 
 

Resposta correta: (A) 
 

MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS 

 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 136 145 144 157 

 
 

  
 

ANÁLISE COMBINATÓRIA – C1-H2 
 
(I) Número de alunos convidados: 
 

280 alunos 
 

(II) Número de possíveis respostas distintas. 
 

Objeto Personagem Cômodo  
     5        ×          6           ×        9 = 270 respostas distintas 
 
                        P.F.C 
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Logo: 
 

10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 

 

Resposta correta: (A) 

 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 137 146 145 158 

 

 

  

 

ESCALAS – C3-H11 

 

Temos que: 

• Árvore I  → 1
1

1 9
H 900 u.c.

100 H
= → =  

• Árvore II  → 2
2

2 9
H 450 u.c.

100 H
= → =  

• Árvore III  → 3
3

2 6
H 900 u.c.

300 H
= → =  

• Árvore IV  → 4
4

1 4,5
H 1350 u.c.

300 H
= → =  

• Árvore V  → 5
5

2 4,5
H 675 u.c.

300 H
= → =  

Logo, a árvore que apresenta a maior altura real é a IV. 

 

Resposta correta: (D) 

 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 138 147 146 159 

 
 

  
 

PROBABILIDADE – C7-H28 
 

Cor 
escolhida 

Vem da 
urna 1 a  

cor 
escolhida 

ou 

Não vem da 
urna 1 a  

cor 
escolhida 

Probabilidade 

Amarela 
4 1

10 11
⋅    + 

6 0

10 11
⋅  

4

110
 

Azul 
3 2

10 11
⋅  + 

7 1

10 11
⋅  

13

110
 

Branca 
2 3

10 11
⋅  + 

8 2

10 11
⋅  

22

110
 

Verde 
1 4

10 11
⋅  + 

9 3

10 11
⋅  

31

110
 

Vermelha 
0 4

10 11
⋅  + 

10 4

10 11
⋅  

40

110
 

 
Portanto, a cor a ser escolhida pelo jogador para que ele 
tenha maior probabilidade de ganhar é a vermelha. 
 
Resposta correta: (E) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 139 148 147 160 

 
 

  
 

MEDIDAS DE GRANDEZAS – C1-H3 
 

A parte inteira da leitura, em m3, é: 
                        3534 m3 

Isso equivale a 3534000 litros. 
 

Os dois dígitos finais representam: 

8 centenas = 800 litros e 5 dezenas = 50 litros 
 
Os dois relógios de ponteiro representam: 

                         9,35 litros 
 
Assim, a leitura total foi: 
 

3534000,00 
800,00 
50,00 

+               9,35 
______________  

3534859,35 
 

Resposta correta: (D) 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 140 136 148 144 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS – C5-H20 
 
Analisando o gráfico, verificamos que o ponto mais alto e o 
mais baixo representando a maior venda e a menor venda, 
respectivamente, ocorrem nos meses de junho e agosto. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 141 137 149 145 
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CARACTERÍSTICAS DAS FIGURAS 
GEOMÉTRICAS PLANAS E ESPACIAIS – C2-H7 

 
Na figura 1, os dois círculos são as bases e o retângulo 
representa a superfície lateral de um cilindro. 
 

 
 
Na figura 2, os dois pentágonos são as bases e os cinco 
retângulos são as faces laterais de um prisma. 
Veja: 
 

 
 
Na figura 3, temos a planificação de um tetraedro (pirâmide 
de base triangular). 
 

 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 142 138 150 146 

 

 
 

  
 

SEQUÊNCIAS – C1-H2 
 
Temos que: 

i) nº de cartas utilizadas: 
 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 = 28 
 
ii) nº de cartas não utilizadas: 
 52 – 28 = 24 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 143 139 151 147 
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ANÁLISE DE GRÁFICOS – C6-H24 
 
Devemos observar que uma análise cuidadosa do gráfico 
fornecido pelo enunciado, nos leva a concluir uma redução 
na extensão de gelo marítimo em todos os anos, porém de 
forma mais acentuada no ano de 2007, sendo assim possível 
concluir que em 2007 houve maior aquecimento global. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 144 140 155 151 

 
 

  
 
REPRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS – C6-H25 
 
Tempo gasto, com atividades escolares: 
1º caso: Durante a semana 

 

5 5 25

5 dias na 5 horas
semana diárias

× =
↑ ↑  

 
2º caso: Durante o fim de semana 

 

2 1 2

2 dias no 1 hora
fim de diária
semana

× =
↑ ↑

 

 
Tempo semanal total: 25 + 2 = 27 horas. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 145 141 156 152 
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FUNÇÕES – C5-H20  
 

Temos que: 

( )
( )

3x 750; 0 x 100
f x

1050 9 x 100 x 100;

+ ≤ ≤
=

+ ⋅ − >





 

Então: 

( )
( )
( ) ( )

f 0 3 0 750 750

f 100 3 100 750 1050

f 200 1050 9 200 100 1950

= ⋅ + =

= ⋅ + =

= + − =

 

 

 
 

Resposta correta: (E) 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 146 149 157 136 

 
 

  
 
OPERAÇÃO NO CONJUNTO DOS INTEIROS – C1-H2 

 
Observe que o motorista viaja nos dias do ano múltiplos  
de 4 mais 1. Ou seja, ele viajaria nos dias: 
 
0 · 4 + 1 = 1 
1 · 4 + 1 = 5 
2 · 4 + 1 = 9 
3 · 4 + 1 = 13 
––––––––––––– 

91 · 4 + 1 = 365 
 
No entanto, de 1º a 10 de junho, ele não pode viajar. 
Contando os dias do ano, temos: 
 
Janeiro: 31 dias 
Fevereiro: 28 dias (ano não bissexto) 
Março: 31 dias 
Abril: 30 dias 
Maio: 31 dias 
–––––––––––––– 
Total = 151 dias 
 
Assim, o motorista não poderá viajar do dia (151 + 1) = 152 
(1º de junho) até (151 + 10) = 161 (10 de junho), inclusives. 
 
Logo, os dias (38 · 4 + 1) = 153, (39 · 4 + 1) = 157 e  
(40 · 4 + 1) = 161 devem ser desconsiderados. 
Portanto, no máximo, o motorista poderá fazer (92 – 3) = 89 
viagens. 
 
Resposta correta: (D) 
 
 
 
 
 

⇒ 92 dias 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 147 150 158 137 

 
 

  
 

VOLUMES – C2-H8 
 
Ao colocar o objeto no tanque o nível da água subirá x cm, 
de modo que: 

40 · 30 · x = 2400 (volume) 
x = 2 cm 

 
Portanto, a nova altura da água no tanque será igual a 22 cm. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 148 151 159 138 

 

 
 

  
 

ÁREAS E VOLUMES – C2-H8 
 

 
 

Região I: Área = 5 m · 8 m = 40 m2 (Modelo B) 

Região II: Área = 6 m · 5 m = 30 m2 (Modelo A) 

Região III: Área = 6 m · 4 m = 24 m2 (Modelo A) 

Região IV: Área = 
( ) 27 m4 m 6 m 35 m

2

⋅+ =  (Modelo B) 

 

Resposta correta: (C) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 149 152 160 139 

 
 

  
 

ÁREA – C3-H14 
 

 
 

[ ] [ ]2 2 2x·2x 1
i) BQC x branca 4x m

2 4
= = → = =  

[ ] [ ]2 2 23
ii) LMNO 4x·4x 16x escura 12x m

4
= = → = =  

( ) 3 1 140
iii) Custo vitral 30· 50· 35 reais

4 4 4
   = + = =   
   

 

 
Resposta correta: (B) 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 150 169 140 153 

 
 

  
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA (JUROS 
COMPOSTOS) – C1-H5 

 
Opção 1: 
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Opção 2: 
 

•••• 1° momento 
 

 
 
•••• 2° momento 

 
 
•••• 3° momento 

 
 

Opção 3: 
 
•••• 1° momento 
 

 
 
•••• 2° momento 

 

•••• 3° momento 

 

 

Opção 4: 

 

•••• 1° momento 

 

 

•••• 2° momento 

 

 

•••• 3° momento 
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Opção 5: 
 

•••• 1° momento 

 
 

•••• 2° momento 

 
 
 

Conclusão 
Opção 1: VF1 = zero 
Opção 2: VF2 = 1.650,00 
Opção 3: VF3 = 2.350,00 
Opção 4: VF4 = 9.400,00   ← melhor opção 
Opção 5: VF5 = 6.550,00 

 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 151 170 141 154 

 

  
 

FUNÇÕES POLINOMIAIS – C5-H19 
 
Considerando as medidas indicadas numa mesma unidade 
de comprimento (uc), temos: 
i)   Área antes da lavagem: AI = 5 ⋅ 3 = 15 
ii) Área após a lavagem: AF = (5 – x) ⋅ (3 – y), onde  
      0 < x < 5 e 0 < y < 3. 
 
Assim, a área perdida (AP) será: 
AP = AI – AF 
AP = 15 – (5 – x) (3 – y) 
AP = 15 – (15 – 5y – 3x + xy) 
AP = 3x + 5y – xy 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 152 171 142 155 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS NUMÉRICOS: 
OPERAÇÕES – C1-H3 

 
Capacidade em BTU/h: 
 

( )
�

�

2 pessoas
Área a mais

AcrescentarAcrescentar 600 BTU / hAté 2 pessoas 600 BTU / hpara cada pessoa adicional.
para cada

aparelho eletrônico.

600 4m 5m 2 600 1 600 13800 BTU / h⋅ × + ⋅ + ⋅ =
�����

����	
������	

 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 153 172 143 156 

 
 

  
 

GRANDEZAS – C3-H10 
 

As grandezas diretamente proporcionais apresentam a razão 
dos seus respectivos valores numéricos constantes; as 
grandezas inversamente proporcionais apresentam o 
produto de seus respectivos valores numéricos constantes. 
Sabemos também que, se uma grandeza é proporcional a 
duas ou mais outras grandezas, ela será proporcional ao 
produto dessas grandezas. Daí, devemos ter: 

2

2

S · x
k

b · d
= , onde k é constante. 

Daí: 

2

2

k · b · d
S

x
=  

 
Resposta correta: (A) 
 
 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 154 142 165 161 
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CARACTERÍSTICAS DAS FIGURAS 
GEOMÉTRICAS PLANAS E ESPACIAIS – C2-

H6 
 
Temos que: 

 

 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 155 143 166 162 

 

  
 

FUNÇÃO ALGÉBRICA DO 1ª GRAU – C21-H5 
 
O preço de equilíbrio ocorre quando Q0 = QD assim:  

|
20 4p 46 2p
| 6p 66

p 11

←
− + = −

→ =

=

 

 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 156 144 167 163 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS NUMÉRICOS – C1-H3 
 
1º) Número de períodos necessários para adquirir a 

bicicleta: 
 

9200 tíquetes
460períodos

20 tíquetes / período
=  

 
2º) Valor gasto para adquirir a bicicleta: 
 

(R$ 3,00 / período) 460 períodos R$ 1380,00⋅ =  

 
Resposta correta: (D) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 157 177 161 140 

 
 

  
 

SISTEMA DECIMAL DE NUMERAÇÃO – C1-H1 
 
Claramente, temos: 
 

 
 

Logo, o algarismo da 6ª ordem corresponde à posição 
(centena de milhar). 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 158 178 162 141 

 

 

 
 

  
 

GRÁFICOS E TABELAS – C6-H26 
 
Temos os seguintes lucros para os respectivos investidores; 
sendo x o número de ações negociadas: 
 

Lucro = (Valor de venda) − (Valor de compra) 
 

Lucro1 = x ⋅ 460 − x ⋅ 150 = 310 x (maior) 
Lucro2 = x ⋅ 200 − x ⋅ 150 = 50 x  
Lucro3 = x ⋅ 460 − x ⋅ 380 = 80 x  
Lucro4 = x ⋅ 100 − x ⋅ 460 = − 360 x (prejuízo) 
Lucro5 = x ⋅ 200 − x ⋅ 100 = 100 x  
 

Logo, o investidor 1 obteve maior lucro, fez melhor negócio. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 159 179 163 142 
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GRÁFICOS – C6-H24 
 
Observe que os dias da semana em que a linha contínua 
aparece acima da linha tracejada são terça e quarta. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 160 180 164 143 

 
 

  
 

PROPORÇÃO – C1-H3 
 
Devemos ter, para cada 8 horas: 
 

Número de gotas 5 30 5
x 12 kg

massa em kg 2 x 2
= → = → =  

 
Resposta correta: (A) 
 
 
 
 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 161 153 136 164 

 
 

  
 

ESCALAS – C3-H11 
 
O americano percorreu 10 · (42 km) = 420 km que serão 
representados no desenho por 60 cm. Daí, temos: 

Distância no desenho
Escala

Distância real
60 cm

Escala
420 km
1 cm

Escala
7 km

1 cm
Escala

7 (1000) (100 cm)
1

Escala 1: 700000
700000

=

=

=

=
⋅ ⋅

= =

 

 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 162 154 137 165 
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CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS – C2-H8 
 

 

       
 

 Figura 1 Figura 2 
 Perímetro = 8 R Perímetro = 12 R 

 
 
Assim: 

8 R 100%
12 R x

x 8 12 100%
1200%

x 150%
8

x 150%

 →
 →

⋅ = ⋅

= =

=

 

 
Logo, aumento de 50% 
 
 
Resposta correta: (E) 
 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 163 155 138 166 

 
 

  
 

RAZÃO E PROPORÇÃO – C1-H3 
 
Como a divisão do total T de laranjas no 1º trajeto foi de 
6 : 5 : 4, podemos escrever que José, Carlos e Paulo levaram: 
6K, 5K, 4K laranjas cada um. Assim, o total foi T = 15K. 
Esse total T = 15K deverá ser dividido agora na proporção 
4 : 4 : 2. 
Veja que isto significa dividir o total 15K em 10 partes 
(4 + 4 + 2). Logo, as quantidades transportadas no 2º trajeto 
serão: 

José: 
4

10
⋅ 15K = 6K 

Carlos: 
4

10
⋅ 15K = 6K 

Paulo: 
2

10
⋅ 15K = 3K 

Fazendo um comparativo do 1º com o 2º trajeto teremos: 
 

 José Carlos Paulo 
1º trajeto 6K 5K 4K 
2º trajeto 6K 6K 3K 

 
Note que Carlos foi o único a carregar mais laranjas. 
Assim: 6K − 5K = 50 ∴ K = 50 
Daí no 2º trajeto, temos: 
José transporta: 6 ⋅ 50 = 300 
Carlos transporta: 6 ⋅ 50 = 300 
Paulo transporta: 3 ⋅ 50 = 150 
 
Resposta correta: (B) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 164 156 139 167 

 
 

  
 

PROBABILIDADE – C7-H28 
 

Probabilidade de escolher ao acaso uma pessoa “entre as 

que opinaram” e ela ter assinalado que o conto “Contos de 

Halloween” é “chato” é dada por: 

 

12% 12% 12
P P 0,15

12% 15% 52% 79% 79
= ⇒ = = ≅

+ +
 

 

Resposta correta: (D) 

 
 
 
 
 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 165 162 152 148 

 
 

  
 

ÁREAS – C2-H7 
 

Temos que: 

 

 
 

Aplicando Pitágoras, temos: 

L2 = R2 + R2 → L = R 2 → 
L

R
2

=  

Então: 
L

R
2

≥  

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 166 163 153 149 

 
 

  
 

GEOMETRIA – C2-H6 
 
De acordo com o enunciado, temos a representação a seguir: 

 
 
Para cada ponto do meridiano destacado, muito próximo do 
ponto B, teremos um ponto (imagem) correspondente na 
reta (r) muito distante de A. 
Assim sendo, escolhendo um ponto qualquer do meridiano, 
existirá um ponto correspondente na reta (r), de modo que a 
imagem do trajeto do motoqueiro deve ser representada por 
uma reta. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 167 164 154 150 
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CONHECIMENTOS NUMÉRICOS– C1-H5 
 

As tomadas e os interruptores deverão ficar a uma distância 
do piso, entre 0,40 m e  1,35 m. 

(mínimo) (máximo) 
A única opção em que esse intervalo é respeitado para os 
dois elementos é a do item E. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 168 173 172 177 

 
 

  
 

OPERAÇÕES NO CONJUNTO  
DOS RACIONAIS – C1-H1 

 
A menor distância que o asteroide passou da Terra foi: 
325 mil km = 325 · 103 km 

= 3,25 · 102 · 103 km 
= 3,25 · 105 km 

 
Resposta correta: (D) 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 169 174 173 178 

 
 

  
 

RAZÃO E PROPORÇÃO – C1-H3 
 

O número de descargas efetuadas com 60 litros, sendo a 
bacia não ecológica, é: 

nº de descargas = 
60 litros

4
15 litros

=  

 
A quantidade de litros de água utilizada em 4 descargas 
com a bacia ecológica será: 

4 · (6 litros) = 24 litros 
 
Portanto, a economia será de (60 – 24) = 36 litros. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 170 175 174 179 
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MÉDIA – C7-H27 
 

Temos que: 

Alfinetes V = 
200 220 240

220
3

+ +
=  

Balas W = 
200 230 200

210
3

+ +
=  

Chocolates X = 
250 210 215

225
3

+ +
=  

Pizzaria Y = 
230 230 230

230
3

+ +
=  

Tecelagem Z = 
160 210 245

205
3

+ +
=  

Portanto, as empresas escolhidas devem ser: Pizzaria Y e 
Chocolates X. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 171 176 175 180 

 

  
 

PORCENTAGEM – C1-H3 

 

1ª Redução: 30% de 300 mg/dL = 90 mg/dL 

 Valor final: 300 – 90 = 210 mg/dL 

 

2ª Redução: 10% de 210 mg/dL = 21 mg/dL 

 Valor final: 210 – 21 = 189 mg/dL 

 

O valor 189 mg/dL é, de acordo com a tabela, compatível 

com quem possui Diabetes Melito. 

 

Resposta correta: (D) 

 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 172 157 176 168 

 
 

  
 

VARIÂNCIA – C7-H27 

 

Temos que: 

2 2

2 2

2

90 kg 30 kg 0,5 sacas
S

30000 m 10000 m hectares

0,5 sacas sacas
V S 0,25

hectare hectare

= = =

   = = =   
   

 

Note: 30 kg = 
1

2
sacas = 0,5 sacas 

 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 173 158 177 169 

 
 

  
 

PRINCÍPIO DE CONTAGEM – C1-H2 
 
Considere as cores primárias: 

Azul = 1
Amarela = 2
Vermelho = 3





 

 
Considere também: 

{Preto:
Branco:

 

 
Daí, temos as combinações: 
{1, 2} = verde 
{1, 3} 
{2, 3} 
 
Cada uma das seis cores 1; 2; 3; {1, 2}; {1, 3} e {2, 3} pode 
aparecer na sua cor natural, ou associada ao preto ou 
associada ao branco. 
 
Exemplos: 
1 = azul escuro 
1  = azul claro 
{1, 2}  = verde escuro 
{1, 2}  = verde claro 
 

     preto ou branco      

    ↓  
Daí, temos: 6 × 3 + 2 = 20 cores diferentes. 
 
Resposta correta: (C) 
 
 

Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 174 159 178 170 

 
 

  
 

PROBABILIDADE – C7-H28 
 

Para uma melhor visualização, vamos construir o espaço 

amostral. 

 

 
 

( )

( )

( )

6
P(José) P soma igual a 7

36

3
P(Paulo) P soma igual a 4

36

5
P(Antônio) P soma igual a 8

36

• = =

• = =

• = =

 

 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 175 160 179 171 

 
 

  
 

ESTATÍSTICA – C7-H28 
 
Escrevendo o “rol” com os dados obtidos, temos: 
181419, 181796, 204804, 209425, 212952, 246875, 266415, 
298041, 299415, 305068 
Observamos que existem dois valores centrais, a saber, 
212952 e 246875. 
Assim, calculando-se a mediana, temos: 

PARTE
INTEIRA

212952 +246875
229913,5

2
=
����	

 

 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 176 161 180 172 

 

 
 

  
 

VOLUME – C3-H13 
 

Sendo a a medida da aresta do cubo antes da contração e b 

a medida da aresta após a contração, devemos ter: 

 

i) 
20

b a a b a (1 0,2) b 0,8a
100

= − ⋅ → = ⋅ − → =  

ii) Volume inicial = V = a3 

iii) Volume final = V’ = (0,8a)3 

 Daí, V’ = 0,512a3 

  V’ = 0,512·V 

  V’ = (1 – 0,488)·V 

  V’ = V – 0,488 · V 

 

     0,488 = 48,8% 

 

Resposta correta: (C) 

 

 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 177 165 168 173 
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FUNÇÃO – C5-H21 
 
Temos que: 

A = k ⋅ 
2

3m  
 
Então: 

A' = k ⋅ 
2

3(8m) (nova área da superfície corporal) 

A' = 
2 2

3 3k 8 m⋅ ⋅  

A' = ( )
22

3 332 k m⋅ ⋅   

A' = 22 ⋅ A 
 
A' = 4 ⋅ A → fator = 4. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 178 166 169 174 

 

  
 

MATRIZES (MULTIPLICAÇÃO ENTRE 

MATRIZES) – C5-H19 
 

Com o objetivo de encontrar as médias anuais, o aluno deve 

observar que tal resultado é a soma dos 4 bimestres 

dividido por 4, ou seja: 

15,9 6,2 4,5 5,5
4
1

6,6 7,1 6,5 8,4
4
1

8,6 6,8 7,8 9,0
4
1

6,2 5,6 5,9 7,7
4

             ⋅                

 

 

 

5,9 6,2 4,5 5,5

4 4 4 4

6,6 7,1 6,5 8,4

4 4 4 4

8,6 6,8 7,8 9,0

4 4 4 4

6,2 5,6 5,9 7,7

4 4 4 4

 
+ + + 

 
 

+ + + 
 =
 

+ + + 
 
 

+ + + 
 

= 

5,9 6,2 4,5 5,5

4
6,6 7,1 6,5 8,4

4
8,6 6,8 7,8 9,0

4
6,2 5,6 5,9 7,7

4

+ + + 
 
 + + + 
 
 + + +
 
 + + + 
  

 

 

 

 

 

Resposta correta: (E) 

 
Obs.:  O conteúdo cobrado no quesito não está contemplado 

  na matriz oficial de conhecimentos. 
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FUNÇÕES ALGÉBRICAS DO 2º GRAU – C5-H22 
 

Pelo enunciado, temos que: 

P = R · i2; 

2

E K P
ou  onde K é uma constante positiva.
E K Ri

= ⋅ 


= ⋅ 

 

 

Assim, o gráfico de E = f(i) é uma função do 2º grau 

estritamente crescente uma vez que, para i > 0 e f(i) > 0 

temos i1 > i2 ⇔ f(i1) > f(i2) ∀i. 

 

Eis o gráfico: 

 
 

Resposta correta: (D) 
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CONHECIMENTOS NUMÉRICOS – C1-H1 
 

60’ 1º

3’ x

60’ x 1º 3’

3º
x 0, 05’

60

⋅ = ⋅

= =

 

 
Assim, a medida é 124,05º 
 
Resposta correta: (B) 
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