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PORTUGUÊS 
 
 
Resposta da questão 1 – D 
 
Para a compreensão da questão, deve-se considerar o significado do termo “onipresença” destacado no enunciado. 
Onipresença é característica daquilo que se encontra em todos ou muitos lugares. Assim, a expressão “onipresença 
da miséria humana” retrata que tal miséria é encontrada em muitos lugares, ou em todos os lugares. A alternativa D 
está correta em tal definição. As demais alternativas não retratam exatamente esse significado, como em B, em que 
se fala que há mais pessoas felizes que infelizes no mundo, ideia que é contraditória à noção de onipresença da 
miséria. 
 
 
Resposta da questão 2 – A 
 
O pensamento de Cícero é um questionamento à ideia da compaixão com o sofrimento alheio. Para o pensador, 
sentir piedade seria pouco útil, quando poderíamos ajudar mais sendo caridosos, auxiliando os outros em suas 
dores. Dessa forma, a alternativa A retrata exatamente a ideia de Cícero citada pelo autor do texto. As demais 
alternativas não retratam uma interpretação do pensamento destacado e nem mesmo podem ser comprovadas pelo 
texto de modo global. 
 
 
Resposta da questão 3 – B 
 
Para compreender o que representa a ilustração colocada após o título, é necessário que o próprio texto seja lido e 
entendido de modo total. O autor reflete acerca do papel da virtude de compaixão no mundo e a necessidade de 
saber senti-la de modo a não apenas multiplicar o sofrimento. Na sua reflexão, o autor traz o questionamento do 
pensador Cícero sobre a necessidade de saber ser caridoso com o outros, e é exatamente a isso que se refere a 
ilustração. Ela simboliza uma pessoa que sofre – atente ao desenho que possui um “semblante” voltado para baixo, 
indicando tristeza – sendo acolhida por alguém em um abraço. A imagem representa o ato de acolher e ajudar ao 
outro no seu sofrimento. 
 
 
Resposta da questão 4 – C 
 
Para que funcionem como subordinadas adjetivas, ou seja, como expansões adjetivas de “Estados Unidos”, as 
orações reduzidas de gerúndio devem ocorrer na forma: “que constroem muros e que fortalecem a repressão”, o que 
valida a alternativa C. Todas as demais alternativas estão incorretas porque alteram o sentido do período, como 
demonstrado a seguir: 
A) Em “[...] Estados Unidos ainda que construam muros e que fortaleçam a repressão [...]”, a conjunção “ainda 
que” estabelece relação de concessão entre as ideias. 
B) Em “[...] Estados Unidos, onde se constroem muros e se fortalecem a repressão [...]”, há um erro de 
concordância entre o sujeito paciente “repressão” e a forma verbal “se fortalecem” (VTD + pronome apassivador). 
D) Em “[...] Estados Unidos logo que constroem muros e fortalecem a repressão [...]”, a conjunção “logo que” 
estabelece relação temporal entre as ideias. 
E) Em “[...] Estados Unidos no qual constroem muros que fortalecem a repressão [...]”, “que fortalecem a 
repressão” estaria subordinada a “no qual constroem muros”. Nesse caso, o antecedente de “que” e sujeito de 
“fortalecem” seria “muros”, e não “Estados Unidos”. 
 
 
Resposta da questão 5 – A 
 
Para responder a essa questão, é necessário saber que somente as orações subordinadas adjetivas têm valor adjetivo. 
Sendo assim, a resposta correta é a alternativa A, pois, nesse caso, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva 
reduzida de particípio, que tem como função caracterizar um termo antecedente, no caso, a palavra “sistema”. Já 
nas alternativas restantes, não há nenhuma oração adjetiva destacada. 



Resposta da questão 6 – A 
 
O pronome relativo “cuja” equivale a “da qual” e precede um substantivo sem artigo. Assim, a sequência “cujas as 
vagas são definidas pelos líderes partidários”, apresentada em A, está incorreta, uma vez que o uso do artigo “as” é 
dispensável. 
 
 
Resposta da questão 7 – B 
 
A frase “Guardo saudoso aquele olhar em tons verdes-claros” não exemplifica a regra descrita em II, o que torna 
incorreta a alternativa B. Segundo a regra descrita em II, somente o segundo elemento do adjetivo composto 
deveria ser flexionado em gênero e número, mas, no caso citado, ambos os elementos do adjetivo composto 
flexionam-se. Adequando a frase, teríamos “tons verde-claros” e não “tons verdes-claros”. A frase da alternativa A 
exemplifica a regra I, já que “fresca” concorda em gênero e número com a palavra mais próxima, “alface”. A 
alternativa C exemplifica a regra III, porque “vamos” está no plural para concordar com a palavra “gente”, que 
expressa noção de grupo. A alternativa D exemplifica a regra IV, porque “deve ser protegida” concorda com o 
segundo elemento da frase, “nossa segunda casa”, que equivale à “escola”. A alternativa E exemplifica a regra IV, 
porque “deverão ser presos” concorda com o último elemento, “autores”, por uma questão de retificação de número 
gramatical. 
 
 
Resposta da questão 8 – E 
 
O fato de a palavra “entrada” aparecer determinada com o artigo definido “a” exige que a expressão verbal 
concorde com ele. Assim, a frase da alternativa E não observou as regras da norma padrão e deveria ser substituída 
por “É proibida” para ser considerada correta. 
 
 
Resposta da questão 9 – A 
 
Segundo Cegalla, quando o sujeito de uma oração for a expressão “um e outro” ou “nem um nem outro”, o verbo 
deve permanecer, preferencialmente, no plural (significa que também é admitido o seu uso no singular). Assim, as 
concordâncias I (no plural) e II (no singular) são adequadas. Ainda de acordo com o gramático, quando o sujeito de 
uma oração é composto por pronomes interrogativos ou indefinidos seguidos de pronomes pessoais, há duas 
possibilidades de concordância verbal: o verbo pode concordar com os pronomes pessoais (caso das orações IV e 
V) ou pode ser flexionado na 3ª pessoa do plural (caso da oração III). Logo, está correta a alternativa A. 
 
 
Resposta da questão 10 – B 
 
Como temos um caso de voz passiva sintética, o verbo deve concordar com o sujeito. Assim, seria correto 
“Reformam-se estofados”, uma vez que “estofados” é o sujeito que sofre a ação de ser plastificado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



FÍSICA 
 
 

Resposta da questão 11 – D 
 
Quando a geladeira é aberta, ocorre entrada de ar quente e saída de ar frio. Após fechar a porta, esse ar quente, 
inicialmente à temperatura 0T  e à pressão atmosférica 0p ,  é resfriado a volume constante, à temperatura T.  
 
Da equação geral dos gases: 

0 0 0

0 0

p V pp V p
  .

T T T T
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Se 0 0T T     p p ,< ⇒ <  a pressão do ar no interior da geladeira é menor que a pressão externa, dificultando a 
abertura da porta.   
 
 
Resposta da questão 12 – E 
 
Como a expansão é isotérmica, pela lei geral dos gases: 
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Resposta da questão 13 – D 

  
 

a) Incorreta.  
Para  ser uma transformação isotérmica, o processo deve seguir através de uma isoterma, como mostrado 
na figura abaixo. 

 
 

b) Incorreta. 
 
Para calcularmos estes valores de temperatura, lançamos mão da equação de estados dos Gases Ideais 
pV nRT=  
 
Onde  

p =  pressão do gás em Pascal 2(Pa N m )=  

V =  volume do gás 3(m )  
n =  número de mols do gás (mol) 
R =  constante universal dos gases ideais (fornecido no problema) 
T =  temperatura absoluta (K)  
 
 



Isolando T  e calculando as temperaturas para os pontos A e B, temos: 
 

e , dividindo ambas equações, o termo n.R se cancelam, sobrando: 

 

 
 

c) Incorreta. A transformação é isovolumétrica. 
d) Correta. Seguindo mesmo raciocínio da letra B, obtemos: 

 

 
 

e) Incorreta. Quanto mais longe da origem, maior a temperatura. 

 
 
 
Resposta da questão 14 – A 
 
I. Se P é proporcional a T, o volume é constante → evolução isométrica, isovolumétrica ou isocórica. 
II. Se P é constante → evolução isobárica. 
III. Se T é constante → evolução isotérmica.   
 
 
Resposta da questão 15 – E 
 
Dados: T1 = 200 K; T2 = 400 K; n1 = 2 mols; n2 = 2 n1 = 4 mols. 
Da equação geral dos gases: 

( ) ( )
1 1 2 2 1 2

2 1
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        V 4 V .
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= ⇒ = ⇒ =

    
 
 
Resposta da questão 16 – E 
 
O calor em questão é latente. 

3Q mL 3 10 80 2.400 cal   Q 2,4 10  cal.= = × × = ⇒ = ×    

 
 
Resposta da questão 17 – D 
 
[V] A temperatura é diretamente proporcional à energia cinética média das partículas. 
[F] Calor: energia térmica que passa, de forma espontânea, do corpo de maior temperatura para o de menor 

temperatura. 
[F] Fusão: mudança de estado físico sofrida por um sólido ao absorver uma certa quantidade de calor. 
[V] Evaporação: passagem do estado líquido para o estado gasoso que ocorre de forma lenta, à temperatura inferior 

à de ebulição. 



[V] Equilíbrio térmico: condição física na qual as trocas de calor entre dois ou mais corpos deixam de existir. 
[V] Convecção: processo de transmissão de calor que ocorre devido à movimentação de massas, em especial, nos 

líquidos e nos gases. 
[F] Caloria: quantidade de calor necessária para que 1g  de água tenha sua temperatura alterada em 1 C,°  de 
14,5 C°  para 14,5 C.°    
 
 
Resposta da questão 18 – D 
 
O gráfico abaixo esclarece a questão 

   
 
 
Resposta da questão 19 – A 
 
Para esta questão, vale lembrar que existem dois tipos de calor: sensível e latente. O calor sensível é aquele 
fornecido a algum material de forma a variar a sua temperatura. Já o calor latente é o calor fornecido a um material 
para que ocorra a mudança de estado físico do material. Durante esta etapa de mudança de estado, não há variação 
de temperatura.  
 
Diante disto, fica fácil observar que a resposta correta é o gráfico mostrado na alternativa [A].  
 
No primeiro momento, a água é resfriada até uma temperatura de 0 C.°  Após isto, passa pela etapa de solidificação, 
onde a temperatura permanece constante. Por fim, o gelo continua a resfriar até que atinja o equilíbrio térmico com 
a temperatura do freezer ( 18 C).− °    
 
 
Resposta da questão 20 – D 
 
Análise das afirmativas: 
[I] Falsa. A água, por exemplo, possui uma dilatação anômala, ou seja, na faixa de 0 C°  a 4 C°  a água se contrai 

ao invés de se expandir como a maioria dos materiais quando aquecidos. 
[II] Verdadeira. A temperatura de ebulição de um líquido varia diretamente com a pressão, isto é, quanto maior a 

pressão, maior a temperatura de ebulição e vice-versa. 
[III] Verdadeira. O calor latente de vaporização da água é a energia necessária para vaporizar uma unidade de sua 
massa. Esse valor é de 540 cal g.    
 
 
Resposta da questão 21 – C 
 
Análise das afirmativas: 
[I] Verdadeira. O aquecimento começa no estado sólido, representado pelo trecho “a”, sendo que na primeira 

mudança de inclinação da curva, temos atingido a temperatura de fusão que registra 30 C°  no gráfico. 
 



[II] Verdadeira. O calor específico da substância no estado sólido pode ser calculado no trecho “a”, sendo o 
mesmo constante neste intervalo, correspondendo a: 

Q 1200 J J
c c c 400

m T 0,1 kg 30ºC kg ºCΔ
= ⇒ = ∴ =

⋅ ⋅ ⋅
  

 
[III] Falsa. No trecho “b” temos a mudança de fase chamada fusão, que representa a mistura dos estados físicos 
sólido e líquido juntos em todo o trecho, desde o aparecimento da primeira gota de líquido até a fusão do último 
pedaço de sólido.   
 
 
Resposta da questão 22 – A 
 
O módulo da aceleração é máximo nos pontos onde a força elástica tem intensidade máxima, ou seja, onde a mola 
apresenta deformação máxima, o que corresponde aos pontos A  e E.  
O módulo da velocidade é máximo no ponto central C,  onde toda energia potencial elástica transforma -se em 
energia cinética.   
 
 
Resposta da questão 23 – C 
 
A velocidade da massa nos pontos correspondentes à amplitude máxima do sistema massa-mola sem atrito é nula, 
pois representam os pontos em que há mudança de direção de movimento e a aceleração e força elástica são 
máximas apontando no sentido contrário ao sentido do movimento imediatamente anterior. Na figura abaixo estão 
representados os sentidos da força e aceleração para esses pontos em que as posições da massa são: x A=  e 
x A.= −   
Nota-se na figura, que em x A,= −  a força elástica aponta para a direita. 
 

   
 
 
 



Resposta da questão 24 – E 
 
Na posição de máxima aceleração, o sistema chega na mínima ou na máxima amplitude de oscilação, na qual toda 
energia mecânica do sistema está na forma da energia potencial elástica. Isso implica que a energia cinética é zero 
e, portanto, a velocidade do corpo. 

 
 
Resposta da questão 25 – C 
 
O período de um pêndulo simples, quando oscilando com pequenas amplitudes não depende da massa. Calculando 
o período de oscilação: 

L 1,6
T 2   T 2 2 0,16 2 0,4  

g 10

T 0,8 s.  

π π π π

π

= ⇒ = = = × ⇒

=

   

 



QUÍMICA 

 
Resposta da questão 26 – C 
 
II aumentando a pressão desloca o equilíbrio para a direita favorecendo a formação do OF2 
III aumentando a pressão desloca o equilíbrio para a direita f aumentando o numerador e diminuindo o 
denominador aumentando consequentemento a constante de equilíbrio 
 
 
Resposta da questão 27 – C 
 
Pelo gráfico observamos que as três curvas a partir do tempo X entram em equilíbrio 
 
 
Resposta da questão 28 – C 
 
Para calcular o Kp do processo, devemos realizar as seguintes etapas: 
 
1a etapa: determinar os valores das pressões parciais de cada participante da equação, que são obtidos no gráfico. 
 

pA = 0,4 atm 
pB = 0,1 atm 
pC = 0,8 atm 

 
2a etapa: determinar a expressão do Kp dividindo a pressão do produto elevada a 4 pela multiplicação das pressões 
parciais dos reagentes elevadas a 2 e 1, respectivamente. 
 

Kp =     (pC)4      
       (pA)2.(pB)1 
Kp =     (0,8)4      
       (0,4)2.(0,1)1 
Kp =    0,64     
       0,16.0,1 
Kp = 0,64 

       1,6 
Kp = 0,4 atm 

 
 
Resposta da questão 29 – B 
 
Dados fornecidos pelo exercício: 

• número de mol do PCl5 = 0,120 
• número de mol do PCl3 = 0,600 
• número de mol do Cl2 = 0,0120 

 
1o Passo: Determinar a concentração em mol/L de cada um dos participantes pela divisão do número de mol pelo 
volume fornecido. 
 

• PCl5 = 0,120 = 0,04 molL 
              3 

• PCl3 = 0,600 = 0,2 mol/L 
              3 

• Cl2 = 0,0120 = 0,004 mol/L 
             3 

 
2o Passo: Montar a expressão do Kc: 

Kc =       [PCl5]
1           

       [PCl3]
1.[Cl2]

1 



3o Passo: Utilizar os valores encontrados na expressão do Kc: 
 

Kc =       [PCl5]
1                 

       [PCl3]
1.[Cl2]

1 
Kc =        (0,04)1            
         (0,2)1.(0,004)1 
Kc =      0,04        

        0,2.0,004 
Kc =       0,04        

       0,2.0,004 
Kc =     0,04      

       0,0008 
Kc= 50 mol/L-1 

 
Resposta da questão 30 – A 
 
Aumentando a concentração do dióxido de enxofre o equilíbrio desloca para o lado oposto ou seja para a direita 
aumentando assim as concentração do trióxido de enxofre  e diminuindo a concentração do oxigênio 
 
 
Resposta da questão 31 – E 
 
Aumentando a concentração de H2 o equilíbrio desloca para o lado oposto ou seja para a direita aumentando a 
concentração do HCl 
 
 
Resposta da questão 32 – A 
 
 A equação global do processo pode ser obtida somando-se a segunda semiequação com o inverso da primeira. 

 

A partir das semirreações dadas, a reação global da pilha, bem como as espécies químicas que sofrem oxidação e 
redução são: 

 

NOx do manganês variou de +4 no dióxido de manganês, MnO2, para +3 no trióxido de dimanganês, Mn2O3. O 
dióxido de manganês é o composto que contém a espécie que sofreu redução; logo, é a espécie química que reage 
na superfície do eletrodo inerte de grafite, considerado o cátodo da pilha. 

 

Resposta da questão 33 – C 

Para a resolução dessa questão, analisaremos cada uma das afirmativas. 
01. Correta. De acordo com a tabela fornecida, os potenciais-padrão apresentados correspondem aos potenciais de 
oxidação de cada metal. Dessa forma, como o zinco metálico possui o maior potencial de oxidação se comparado a 
outras espécies e, portanto, ele possui maior tendência a doar elétrons. 
02. Incorreta. A pilha Cd / Cd2+ // Ag+ / Ag possui d.d.p. igual a 1,20 V enquanto a d.d.p. da pilha de Fe / Fe2+ // 
Ag+ / Ag é igual a 1,24 V. Assim a d.d.p. da primeira pilha é menor que a da segunda pilha. 
04. Incorreta. Agente redutor corresponde a espécie que sofrerá oxidação em um precesso eletroquímico. Entre as 
espécies apresentadas, o pior agente redutor corresponde à espécie que apresenta menor tendência a oxidar, ou seja, 
menor potencial de oxidação, que é Ag(s). 



08. Correta. A d.d.p. da pilha Zn / Zn2+ // Ag+ / Ag pode ser calculada da seguinte forma: 
∆ E° = E°redutor – E°oxidante 
∆ E° = 0,76 – (–0,80) 
∆ E° = 1,56 V 

16. Incorreta. Como o ferro metálico possui maior potencial de oxidação que o cobre metálico, a pilha formada 
entre essas espécies terá como ânodo o eletrodo de ferro, que sofrerá oxidação, e como cátodo teremos o cobre, que 
sofrerá redução. 
 
 
Resposta da questão 34 – D 
 
O metal mais indicado é o de maior potencial de oxidação (ou menor potencial de redução), ou seja, o Magnésio. 
A equação química é dada por: 
3 Mg + 2 Al3+

→ 3 Mg2+ + 2 Al 
 
 
Resposta da questão 35 – A 
 

• Maior potencial de redução: cobre (Cu), pois seu valor é maior, logo, ele sofre redução; 
• Menor potencial de redução: ferro (Fe), pois seu valor é menor, logo, ele sofre oxidação. 

∆E = 0,34 - (-0,44) 
∆E = 0,34 + 0,44 
∆E = 0,78 V. 

 
Resposta da questão 36 – D 

• Maior potencial de redução: prata (Ag), pois seu valor é maior, logo, sofre redução; 
• Menor potencial de redução: lítio (Li), pois seu valor é menor, logo, sofre oxidação. 

 
No ânodo de uma pilha, ocorre sempre uma reação de oxidação com o material de menor potencial de redução. 
Como o material que sofre oxidação é o lítio, basta inverter a equação de redução fornecida para que ela se 
converta na equação de oxidação. 

Li(s) → Li+
(aq) + e– 

∆E = 0,80 - (-3,05) 
∆E = 0,80 + 3,05 
∆E = 3,85 V. 

 
Resposta da questão 37 – D 
 
Nas eletrólises, os cátions sofrem redução, e não oxidação. Além disso, em soluções aquosas, a H2O descarrega 
primeiro que os cátions metálicos, porque ele é menos reativo. 
 
 
Resposta da questão 38 – D 
 
 
Zn(2+) + 2e --> Zn 
1 mol de Zn --> 2 mols de elétrons 
 
1 mol de elétrons --> 96.500 C 
2 mols de elétrons --> x 
x = 193.000 C 
 
65 --> 193.000 
x ---> 1930 C 
 
x = 1930 * 65 / 193.000 
x = 0,65 g 
 



Resposta da questão 39 – A 
 

• Massa atômica da prata = 108 u 
• Quantidade de energia utilizada = 0,8 F (faraday) 
• Quantidade de energia por mol = 1 F 

Assim, para determinar a massa depositada, basta montar uma regra de três abrangendo os dados fornecidos: 
 

1 mol-------108 g de Ag ---------1 F 
xg ------------ 0,8 F 

1.x = 108.0,8 
x = 86,4 de Ag 

 
 
Resposta da questão 40 – D 

• Massa atômica do alumínio = 27u 
• Quantidade de mol de elétrons para reduzir o alumínio em mol = 3 mol 
• Massa de alumínio produzida = 675 g 

Assim, para determinar a massa de alumínio obtida, basta montar uma regra de três abrangendo os dados 
fornecidos: 

1 mol-------27 g de Al ---------3 mol de elétrons 
675 g de Al ------------ x mol de elétrons 

27.x = 675.3 
27.x = 540400 

x = 2025 
     27 

x = 75 mol de elétrons 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Resposta da questão 41 – B 
 
A política do filho único implantada na China no final dos anos 1970 constituiu uma rígida política de controle de 
natalidade. Embora essa medida tenha freado o crescimento populacional, também contribuiu para distorções na 
composição sexual da população chinesa, tendo em conta que essa sociedade tem preferência por filhos homens. 
Essa tradição tem origem camponesa e, apesar da crescente urbanização na China, esse traço cultural faz com que 
os casais cheguem a praticar o aborto caso os exames identifiquem o bebê como menina. Assim, há um deficit de 
mulheres na população chinesa. 
 
 
Resposta da questão 42 – E 
 
O modelo econômico chinês atual baseia-se no socialismo de mercado, em que a economia vivencia uma certa 
abertura, como nas Zonas Econômicas Especiais (ZEE's), e a política permanece fechada e centralizada nas mãos 
do Partido Comunista Chinês. Apesar de esse modelo ter gerado um significativo crescimento econômico, ele criou 
uma diferenciação social e econômica, não só nas ZEE’s como também entre elas e o restante do país. Dessa forma, 
essa estruturação de classes sociais vai contra os princípios do socialismo, que prega a igualdade social e não uma 
polarização da sociedade. 
 
 
Resposta da questão 43 – B 
 
A terceira afirmativa é falsa, porque embora tenha extensas reservas de petróleo, o Sudão do Sul já nasceu como 
um dos países mais pobres do mundo e não faz parte do Magreb, no norte da África. 
 
 
Resposta da questão 44 – E  
 
A questão aborda as relações entre a China e o continente africano. Nos últimos anos, os chineses têm intensificado 
sua atuação em países como o Sudão. Porém, são bastante questionados pela comunidade internacional em função 
da cooperação com governos ditatoriais, da venda de armamento a regiões de conflitos e, principalmente, da não 
exigência do respeito aos Direitos Humanos aos países africanos nos quais investem. A assertiva 02 está incorreta, 
pois, após o término da Segunda Grande Guerra, a Europa estava arrasada e EUA e URSS fortalecidos, assim 
delineou-se a Guerra Fria que se caracterizou por um embate político-ideológico entre essas duas nações. Dessa 
forma, aproveitando-se do enfraquecimento das potências europeias, americanos e russos começaram a estimular 
movimentos de independência pelo continente africano, com o objetivo de conquistar novas áreas de influência na 
região. A assertiva 04 está incorreta, pois os chineses que investem na África procuram obter mais vantagens para a 
economia de seu país, não estando preocupados com o desenvolvimento dos países africanos. A assertiva 08 está 
incorreta, pois a política de imigração adotada pela União Europeia tem restringido cada vez mais a entrada de 
africanos na Europa, o que se traduz na construção de barreiras físicas como o Muro de Ceuta, no Marrocos, e o de 
Mellila, no entrave espanhol. A assertiva 16 está incorreta, pois a China não impõe nenhum tipo de retaliação em 
função de desrespeito aos Direitos Humanos, já que a sua própria política interna não é pautada em princípios 
democráticos. 
 
 
Resposta da questão 45 – D 
 
A questão exige o conhecimento sobre uma das regionalizações utilizadas no estudo da África. A questão aborda 
especificamente o chifre africano, região do nordeste africano compreendida pela Somália, Etiópia, Djibuti e 
Eritreia, países marcados por grande pobreza e miséria. A região é também palco de tensões em razão de disputas 
fronteiriças, como ocorre entre Etiópia e Eritreia. Já na Somália, a tensão se estabeleceu em razão dos impasses 
entre o governo e a milícia islâmica que controla boa parte do país. A Etiópia, em 2006, mandou tropas para conter 
o avanço dessa milícia na Somália. Em 2009, tropas etíopes, munidas de armamento pesado e veículos blindados, 
voltaram a invadir a Somália, quando os insurgentes islâmicos lançaram uma grande ofensiva contra o governo 
somali. Além disso, o sequestro de embarcações estrangeiras na costa somali também tem atraído a atenção de 
países como os EUA. 
 



Resposta da questão 46 – B 
 
Um dos pilares do desenvolvimento regional é a diversificação da economia. Qualquer país, estado ou cidade 
dependente de poucas formas de geração de recursos se torna refém de sua baixa diversidade econômica em 
momentos de crise. Na África, a internacionalização gerada pelo neocolonialismo dos séculos XIX e XX provocou 
graves consequências para as estruturas produtivas do território, que foi alvo de exploração de recursos naturais; e 
as obras de logística necessárias para a dinamização da economia não foram suficientes para manter uma produção 
extrativista e industrial consolidadada. Sem logística e infraestrutura adequada não há desenvolvimento econômico 
e, pela falta de mercado consumidor, não há motivos para a diversidade produtiva. Somada a isso, a desagregação 
étnica gerada com a partilha do continente na divisão atual de países trouxe consigo uma instabilidade social 
generalizada, o que influencia negativamente nas trocas comerciais intra-regionais. 
 
 
Resposta da questão 47 – E 
 
Apesar da União Europeia apresentar uma total liberdade para a circulação de mercadorias, a circulação de pessoas 
ainda é muito restritiva para países fora do bloco. Devido ao padrão de migrantes em direção à Europa, é esse 
continente que tem apresentado a maior parte dos casos extremos de xenofobia, principalmente após a crise 
econômica. 
 
 
Resposta da questão 48 – D 
 
A assertiva A está incorreta, pois a Caxemira é uma região situada nas proximidades da Cordilheira do Himalaia e 
que não desfruta de uma diversidade de recursos energéticos. A assertiva B está incorreta, pois o sistema de castas 
foi abolido por lei em 1950. A assertiva C está incorreta, pois a população da região da Caxemira é 
predominantemente muçulmana, um dos motivos que fazem com que o Paquistão reivindique a posse da região. A 
assertiva E está incorreta, pois os sikhs, grupo étnico e religioso, formam uma organização pela independência do 
Punjab, estado localizado ao norte do país. 
 
 
Resposta da questão 49 – D 
 
Na divisão dos complexos regionais há uma melhor distinção das regiões quanto à economia e os sistemas naturais 
que identificam os diversos meios naturais existentes no Brasil. O norte de Minas Gerais se assemelha ao semiárido 
nordestino, apesar de estar inserido no Sudeste quando se leva em conta a regionalização do IBGE. As porções sul 
dos estados do Tocantins e do Mato Grosso possuem uma economia de base agrícola exportadora de grande 
importância para o agronegócio brasileiro. Tais estados pertencem ao Norte e Centro- Oeste, respectivamente, na 
divisão do IBGE. Contudo, o nível elevado de produção certamente está inserido no contexto agroindustrial do 
Sudeste e do Sul. O respeito aos limites estaduais da divisão regional do IBGE favorece políticas direcionadas e 
ações públicas nas grandes regiões, mas encobre situações locais específicas que podem ser melhor visualizadas no 
mapa dos complexos geoeconômicos. 
 
 
Resposta da questão 50 – A 
 
Existe uma teoria latino-americana (CEPAL) que basicamente divide a economia em dois tipos de regiões 
econômicas: o centro e a periferia. Essa tese atribui o baixo crescimento dos países periféricos (subdesenvolvidos) 
à exploração exercida pelos países de centro (desenvolvidos). Essa divisão fica explícita no texto de apoio, que 
evidencia diferenças gigantescas entre alguns municípios brasileiros, quando comparados ao Rio de Janeiro e a São 
Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÊS 
 
Resposta da questão 51 – C 
A resposta encontra-se na última linha to texto: I have not been able to get past this and think it will not have a 

positive effect on the younger generation.   
 
 
Resposta da questão 52 – D 
Ao perguntar sobre as mentiras na Internet (quantas e quais são aceitáveis, por exemplo), a autora do texto convida 
o leitor a assumir uma posição em relação ao hábito de mentir na Internet.   
 
 
Resposta da questão 53 – D 
A prática comum é a de mentir pela Internet e a resposta é encontrada nos trechos: I haven't been able to come to 

terms with all of the lying that happens on the internet… because everyone lied a little on MySpace… this constant 

acceptance of lying over the internet.   
 
 
Resposta da questão 54 – B 
A resposta encontra-se no penúltimo parágrafo do texto: It seems like this constant acceptance of lying over the 

internet can desensitize one, to the point that lying in general, is more acceptable in one's daily life.   
 
 
Resposta da questão 55 – C 
A alternativa [C] está correta, pois o trecho fica com a seguinte tradução: "Paul sente-se muito doente e tonto. Eu 
acho que ele voltou a beber todas as noites. Ele não consegue sair da cama hoje de manhã".   
 
 
Resposta da questão 56 – C 
O modal verb can está sendo usado com a ideia de pedido. A criança fala para sua mãe: "Ao invés de ler um livro, 
podemos ler tweets?".   
 
 
Resposta da questão 57 – D 
A alternativa [D] é a correta, pois o efeito de humor da tirinha é proveniente do fato de se usar muitos recursos 
naturais (grande quantidade de papel para os panfletos) justamente para conscientizar as pessoas sobre a 
importância da preservação da natureza.   
 

Resposta da questão 58 – A 
A alternativa [A] está correta, pois um dos rapazes fala no primeiro quadrinho: “esse deve ser o último lote que nós 
levaremos para o centro de reciclagem”.   
 
 
Resposta da questão 59 – E 
A tradução do primeiro quadrinho é: “esse deve ser o último lote que nós levaremos para o centro de reciclagem”. 
No contexto da tirinha, o modal should transmite a ideia de expectativa, pois ambos os rapazes esperam que seu 
trabalho esteja no fim, possivelmente devido ao peso dos folhetos (um dos rapazes demonstra cansaço no segundo 
quadrinho).   
 
 
Resposta da questão 60 – A 
O verbo modal MAY expressa possibilidade. 
 
 
 
 

 



SOCIOLOGIA 
 
Resposta da questão 61– A  
 
Essa transformação só foi possível porque a noção de cidadania foi estendida aos homossexuais. O texto não fala 
de valores religiosos e, foi justamente a queda de ideologias conservadoras que propiciou a ampliação da cidadania. 
Ainda, o texto trata de cotas e, não houve alteração étnica da população. 
 
 
Resposta da questão 62 – D 
 
A presença de aparato policial é perfeitamente compatível e é justamente ela que deve garantir a segurança da 
democracia. Segundos os textos, o motivo da violência urbana é a ausência do Estado e não suas práticas 
repressivas. O texto trata do povo brasileiro e não de outros povos. De fato, o Brasil ao longo de sua história tem 
tido dificuldade de dar aos seus cidadãos a tranquilidade e segurança que deveriam ser característicos de um país 
democrático. Isso ocorre porque o Estado não consegue se fazer presente em todas as áreas. 
 
 
Resposta da questão 63 – B 
 
Orientar as compras dos cidadãos não é nenhum serviço prestado à democracia. De fato, as informações veiculadas 
que ampliam os conhecimentos da população, e assim fomentam o debate político, são serviços prestados à 
democracia. A principal função democrática dos meios de comunicação não é uma simples apresentação dos fatos. 
Da mesma forma, o entretenimento não é um aspecto relevante para conscientização política e, a união cultural 
propiciada pelas transmissões esportivas não é uma contribuição à democracia. 
 
 
Resposta da questão 64 – A 
 
Essa política tem por fundamento fortalecer a valorização identitária. Por outro lado, não visa nenhum tipo de 
compensação, reconhecimento cultural ou, ainda qualificação profissional ou está vinculada à modernização 
jurídica. 
 
 
Resposta da questão 65 – A 
 
A igualdade que as minorias devem alcançar não está vinculada à distribuição espacial. Habermas nunca defendeu 
a unificação de todas as culturas em uma cultura nacional única. Nesse sentido, segundo Habermas, uma sociedade 
em pleno exercício da cidadania deve saber conviver com as diferenças e respeitar a voz de todos os grupos. Para 
Habermas, ninguém precisa abandonar suas tradições em nome de uma cultura nacional. A nação é que quem deve 
saber conciliar todas as culturas em seu interior e as peculiaridades de cada grupo social devem ser mantidas e 
respeitadas. 
 
 
Resposta da questão 66 – D 
 
Os movimentos sociais produzem ações concretas visando dar visibilidade às suas reinvidicações. A figura 
apresenta uma ação coletiva com base em uma determinada visão de mundo, objetivando a mudança ou a 
manutenção das relações sociais numa dada sociedade.  
 
 
Resposta da questão 67 – A 
 
Os movimentos sociais representam contrapartidas que colocam num outro patamar de dignidade e respeito setores 
excluídos da sociedade, rompendo as fronteiras dos espaços onde têm sido confinados. Neste sentido, apresentam 
como tarefa ampliar a tolerância, o respeito democrático pelo diferente, eliminar as segregações raciais, de gênero, 
de opção sexual, entre outras. Os movimentos sociais integram um caráter cidadão da vivência na sociedade e 
indicam caminhos para o aprendizado da negociação democrática e afirmação da importância do controle social 
sobre o Estado. 



Resposta da questão 68 – C 
 
De acordo com Touraine, um movimento social, mais do que reagir a uma determinada situação, busca, 
principalmente, interferir  no desenvolvimento histórico de uma sociedade e, ao atuar diretamente nas 
representações sociais dos indivíduos, influi diretamente na formação de valores. Nesse sentido é tarefa aceita na 
sociedade moderna instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas consequências. 
  
 
Resposta da questão 69 – A 
 
Sumariando, pode-se dizer que a reforma agrária propugnada pelo MST visa derrubar três barreiras: a do latifúndio, 
a seu ver, a mais fácil, pois é só ocupar as terras; a do capital mais difícil, porque depende da correlação de forças 
no âmbito do Estado; e a do analfabetismo (STÉDILE, 1997) 
 
 
Resposta da questão 70 – C 
 
As teorias sociológicas buscam compreender como são elaborados os conteúdos das ações presentes nos 
movimentos sociais. Para isso, a Sociologia parte do pressuposto de que as sociedades, de modo geral, são 
permeadas por tensões e conflitos entre grupos distintos, e são tais tensões e conflitos que induzem a 
transformações sociais. Tendo em vista essas considerações, vamos definir os movimentos sociais como ações 
sociais pautadas por valores comuns que apresentam formas definidas de ação, que, por sua vez, buscam gerar 
resultados concretos no plano político a partir de seus atos. 
 
 


