
SIMULADO 1º DIA – 13/04/2019 – GABARITO COMENTADO – 1º ANO 

PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 – D  
O texto I fornece informações sobre a língua ticuna que, embora falada por populações indígenas em amplas 
regiões como Brasil, Peru e Colômbia, é considerada isolada face à predominância de outras línguas na mesma 
região. O texto II compara a expansão da língua inglesa na economia linguística mundial com a previsão de 
desaparecimento de mais 500 línguas nos próximos 100 anos. Assim, ambos os textos tratam de línguas cujas 
realidades se aproximam em função do predomínio de uma relativamente a outras,  
como se afirma em [D].   
 

Resposta da questão 2 – C  
No texto, vemos uma exposição sobre o uso da própria língua: usa-se a língua para falar dela mesma, ou seja, há 
um processo metalinguístico. Assim, o foco recai sobre o código, o que torna a alternativa [C] correta.   
 

Resposta da questão 3 – E  
O texto que reproduz parte de uma entrevista apresenta marcas de oralidade e interrupções do discurso que 
demonstram hesitação para relatar a sequência de fatos da forma verossímil e representativa das emoções do 
enunciador. Essa estrutura fragmentada não impede o leitor de entender o ocorrido e perceber as sensações 
vivenciadas pelo enunciador, já que isso acontece devido à sobreposição do planejamento e execução simultânea do 
discurso. Assim, é correta a opção [E].   
 

Resposta da questão 4 – B    
É correta a opção [B], pois os termos “Tarvez” e “sorto”, característicos da linguagem coloquial em algumas 
regiões rurais do Brasil, sofreram processo de rotacismo (fenômeno linguístico de troca do R pelo L ou vice-versa) 
das formas cultas equivalentes “talvez” e “solto”.   
 
Resposta da questão 5 – C  
Ao contrário do que afirma em I e II, o autor admite que as variantes linguísticas são representativas da vitalidade 
de uma língua (“as línguas são vivas e, se não mudassem, ainda estaríamos falando latim.”) e rejeita a submissão 
passiva a regras exigidas pela norma culta que, muitas vezes, dificultam a comunicação (“Não é necessário seguir 
receituários abstrusos sobre colocação de pronomes e fazer ginásticas verbais para empregar regras 
semicabalísticas, que só têm como efeito emperrar o discurso”). No entanto, o cronista incomoda-se com certas 
construções linguísticas que, de modismos, transformam-se em regras, como o caso do uso do anacoluto em 
situações dispensáveis ou a quase ausência do pronome relativo “cujo” na comunicação atual, o que pode ocasionar 
supressão futura definitiva.   
 

Resposta da questão 6 – C  
A primeira imagem é um anúncio publicitário, que tem por objetivo convencer o interlocutor a adquirir o produto 
anunciado, linguagem voltada para o recebedor e uso de imperativo, o que caracteriza a função conativa/apelativa 
da linguagem. A segunda imagem apresenta uma tira com o autor da mesma apresentando-se e apresentando o 
personagem da tira, caracterizando a metalinguagem. A terceira imagem apresenta o personagem Calvin  
expressando seus sentimentos diante do acontecido e usando a 1ª pessoa, marca de subjetividade, portanto, temos a 
função emotiva/expressiva. Já a última imagem é de um jornal, onde estão expostas manchetes de notícias, que tem 
por objetivo primordial informar, o que caracteriza a função referencial/denotativa. 
 
Resposta da questão 7 – D  
Ao propor uma discussão sobre o ensino da língua e a prática de análise sintática, o texto adquire uma função 
metalinguística, já que temos a língua utilizada para discutir a própria língua (o código linguístico).   
 
Resposta da questão 8 – B  
O próprio título “Desabafo” já antecipa a predominância da 1ª pessoa e a intenção de expressar sentimentos do 
emissor, ideia expressa na alternativa [B] : a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.  
 
Resposta da questão 9 – B   
3a afirmativa: Falsa: a função expressiva apresenta justamente as expressões e emoções do emissor. No trecho 
destacado, não há nenhuma referência ao estado de ânimo do emissor, o foco fica mais no referente, caracterizando 
uma função referencial. 



4a afirmativa: Falsa: a função fática é caracterizada por testar o canal de comunicação. Assim, não preocupa-se 
com o conteúdo da mensagem transmitida, e sim apenas com a possibilidade dessa transmissão. Na frase destacada, 
há bastante foco para as informações e, portanto, para o referente, caracterizando a função referencial.   
 
Resposta da questão 10 – A    
Nesse excerto podemos observar um foco em informações sobre os judeus no período nazista. Assim, ao invés de a 
dona do diário restringir-se a abordar os seus sentimentos e a sua vida, ela engloba todos os judeus (o que a inclui 
também, mas ultrapassa as fronteiras de uma linguagem centrada somente nela). Assim, perde-se a centralidade no 
emissor e, consequentemente, a manifestação da função emotiva da linguagem (que é justamente aquela 
relacionada ao emissor), e ganha-se uma preponderância de uma linguagem mais referencial, atrelada à informação.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÍSICA 
 
Resposta da questão 11 – C 
 

 

 
A ordem de grandeza é de 105 cigarros. 
 
 
Resposta da questão 12 – E 
 
Para encontrarmos a unidade de energia, basta substituirmos a unidade de cada grandeza em qualquer uma das 
equações. 

 

 
 
 

Resposta da questão 13 – A 
  

 , como 1000L = 1m3, são 20 m3 por dia. 

 
Então, . A ordem de grandeza é 101. 

 
 

Resposta da questão 14 – B 
 

A velocidade média é calculada a partir da distância total percorrida pelo corpo, em relação ao tempo total gasto 
para percorrer tal distância.  Pelo gráfico temos que o corpo percorreu 50 m em 40 s. 
Logo, 

 
 
Resposta da questão 15 – C 

 
Proposição I – O corpo só atingirá o repouso se houver uma força resultante não nula atuante sobre ele. 
(Verdadeira) 
Proposição II – O corpo só atingirá o repouso se houver uma força resultante não nula atuante sobre ele. (Falsa) 
Proposição III – O corpo só entra em movimento caso uma força resultante não nula atue sobre ele. (Falsa) 

 
Somente a proposição I é verdadeira. 
 

Resposta da questão 16 – C 
 

Para resolver problemas desse tipo, precisamos encontrar a equação horária de cada corpo. 
Esfera 1: s = so + v.t → s1 = 10 cm + 5cm/s . t 
Esfera 2: s = so + v.t → s2 = 14 cm + 3cm/s . t 

 



No momento da colisão, a posição das duas esferas será a mesma, logo s1=s2. 
10 cm + 5cm/s . t = 14 cm + 3cm/s . t 
5cm/s . t - 3cm/s . t = 14 cm – 10 cm 
2 cm/s . t = 4 cm 
t = 4 cm / 2cm/s =  2 s 
t = 2s. 
Após 2 segundos as esferas colidirão, então a posição ocupada por elas é dada por qualquer uma das equações 
horárias. 
s1 = 10 cm + 5 cm/s . 2s = 20 cm 
s2 = 14 cm + 3cm/s . 2 s = 20 cm. 

 
 

Resposta da questão 17 – D 
 

A ultrapassagem dos trens ocorrerá quando um trem ultrapassar completamente o outro, ou seja, quando a sua 
traseira emparelhar com a frente do outro trem. Podemos calcular o tempo de ultrapassagem pela velocidade 
relativa entre os trens. E a distância total percorrida durante a ultrapassagem é o comprimento de um dos trens, ou 
seja, 50m. 

 
Vrelativa = 54 km/h – 36 km/h = 18 km/h = 5 m/s. 

 
 
Resposta da questão 18 – C 

 
Para não se mover, a resultante das forças atuantes no corpo tem que ser nula. A alternativa que descreve tal fato é 
a C. 
 
Resposta da questão 19 – A 

 
Proposição I – Verdadeira. 
Proposição II – Verdadeira. 
Um corpo só estará em repouso ou movimento uniforme, caso a resultante das forças atuantes sobre o corpo for 
nula. 
Proposição III – Verdadeira. 
F = m . a 
Proposição IV – Verdadeira.  
Quanto maior a massa de um corpo, maior terá que ser a força para tirá-lo de sua inércia ( movimento ou repouso ). 
 
Resposta da questão 20 – E 

 
Podemos encontrar o tempo de ultrapassagem através da velocidade relativa dos dois móveis. 
Vrelativa = 54,0 km/h – 36,0 km/h = 18,0 km/h = 5 m/s. 
Para uma completa ultrapassagem, o móvel deve percorrer todo seu comprimento e o comprimento do carro a ser 
ultrapassado. No caso do presente problema 12,0 m + 4,0 m = 16,0 m. 

 

 
 

 
 
 
 



Resposta da questão 21 – A 
 
Proposição I – Verdadeira 

 

 

 
Proposição II – Falsa. Como o gráfico é posição x tempo, a inclinação da reta nos dá a maior velocidade. A maior 
velocidade foi desenvolvida por Pedro entre os instantes t = 0s e t = 100s . 
 
Proposição III – Falsa. Para verificar o tempo que ficaram parados, basta olhar no gráfico entre quais instantes a 
posição dos dois não mudou.  
Pedro: entre 100s e 250s. 
Paulo: entre 250 s e 350s. 

 
 

Resposta da questão 22 – C 
 

 
 

Resposta da questão 23 – D 
 
 

Afirmação 1: relacionada à 2ª Lei de Newton (Lei Fundamental da Dinâmica), pois a resultante das forças 
aplicadas sobre o carrinho no seu lançamento faz com que ele adquira aceleração. 
Afirmação 2: relacionada à 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação). A pessoa bate no chão, o chão reage e bate 
na pessoa. 
Afirmação 3: relacionada à 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia). Há uma imprecisão nessa afirmação, pois o garoto 
não é lançado, mas, sim, continua em movimento, por Inércia. 

 
Assim, a correspondência correta é: 

 

(  2  ) 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação). 
(  3  ) 1ª Lei de Newton (Lei da Inércia). 

(  1  ) 2ª Lei de Newton (F m a).= ⋅    
 
 

Resposta da questão 24 – D 
 

Proposição I. – Falsa.  Quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage sobre o primeiro com uma força de 
mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. (sentido oposto)  
 

Proposição  II. – Verdadeira. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à 
aceleração que este corpo adquire.  
 

Proposição  III. – Verdadeira. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo 
uniforme, a menos que uma força resultante, agindo sobre ele, altere a sua velocidade.  
 

Proposição  IV. – Falsa. A intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo em um corpo são iguais à 
intensidade ( PROPORCIONAIS), à direção e ao sentido da aceleração que este corpo adquire. 



Resposta da questão 25 – E 
 

O maior valor possível para a aceleração desse corpo acontece quando as forças tem mesma direção e sentido. 
Logo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUÍMICA 
 
Resposta da questão 26 – E 

A água, cuja fórmula química é H2O, é uma substância composta ou um composto químico formado por dois 
elementos químicos distintos: hidrogênio e oxigênio. 

 

Resposta da questão 27 – D 

Uma transformação química é aquela que envolve a formação de novas substâncias, o que não ocorre na fusão do 
gelo, que corresponde apenas à mudança de estado físico da água, nem no reflexo da luz nas águas onduladas, 
processo no qual ocorre apenas a reflexão da luz. Na passagem 2 observa-se transformação química, uma vez que a 
queima da vela envolve a reação da parafina com oxigênio, a qual libera, principalmente, gás carbônico (CO2), 
monóxido de carbono (CO), fuligem (C) e água (H2O). Na passagem 4, também ocorre transformação 
química, pois ocorre reação química entre o metal constituinte da tesoura com o oxigênio e a água do ar, dando 
origem a substâncias diferentes daquelas inicialmente presentes. 

 

Resposta da questão 28 – B 

A mistura de álcool etílico e água destilada forma uma solução homogênea, uma vez que os dois líquidos são 
miscíveis em qualquer proporção. 

 

Resposta da questão 29 – D 

I. Incorreta. Calefação é o processo de vaporização realizado sob aquecimento excessivo. Nesse processo, a 
temperatura do líquido é superior à temperatura de ebulição. 
II. Correta. Fusão é o nome dado à passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Pode 
ocorrer com absorção de calor, sendo, portanto, a energia final dos produtos maior que a energia dos reagentes. 
Disso conclui-se que o processo é endotérmico. 
III. Correta. Liquefação é o processo de transformação do estado gás para o estado líquido, que ocorre com 
liberação de energia. 
IV. Incorreta. Vaporização é o nome dado à transformação de uma substância do estado líquido para o estado 
gasoso. Esse processo pode ser classificado em evaporação, ebulição e calefação. 
V. Incorreta. A sublimação é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, que 
também pode ser chamada de ressublimação. 

 

Resposta da questão 30 – A 

1. A água encontra-se no estado sólido, ou seja, nesse sistema, a temperatura deve ser inferior a 0 ºC, já que, sob 
condições normais de pressão, essa é a temperatura de fusão da água. 

2. A água encontra-se no estado líquido, ou seja, nesse sistema a temperatura deve ser superior a 0 ºC, que é a 
temperatura de fusão, e inferior a 100 ºC, que é a temperatura de ebulição. 

3. Durante o processo de mudança de fase, sabemos que, em condições normais de temperatura e pressão, a água 
entra em ebulição a 100 ºC. Logo, o sistema 3 representa o inicio da ebulição da água. 

 

Resposta da questão 31 – C 

1. Mercúrio. O mercúrio encontra-se no estado líquido à temperatura de 30 ºC, uma vez que apresenta ponto de 
fusão igual a –38,87 ºC e ponto de ebulição igual a 356,9 ºC. 
2. Amônia. A amônia encontra-se no estado gasoso à temperatura de 30 ºC, uma vez que apresenta ponto de 
ebulição igual a –33,4 ºC. 
3. Benzeno. O benzeno encontra-se no estado líquido à temperatura de 30 ºC uma vez que apresenta ponto de fusão 
igual a 5,5 ºC e ponto de ebulição igual a 80,1 ºC. 
4. Naftaleno. O naftaleno encontra-se no estado sólido à temperatura de 30 ºC uma vez que apresenta ponto de 
fusão igual a 80 ºC.  



Resposta da questão 32 – E  

Água e gasolina mistura heterogênea, álcool substância composta, hidrogênio substância simples e água e álcool 
solução 

 
Resposta da questão 33 – B  
Temperatura de ebulição constante à pressão atmosférica e composição química constante; são características s de 
substância pura já formada por moléculas idênticas entre si; formada por dois elementos químicos diferentes. São 
características de substância composta  
 
 
Resposta da questão 34 – A 
I. Correta. No modelo atômico de Rutherford, o átomo é constituído de um núcleo central, pequeno, muito denso e 
carregado positivamente, enquanto os elétrons, carregados negativamente, encontram-se espalhados ao redor do 
núcleo num espaço denominado eletrosfera.  
II. Correta. Böhr propôs em seu modelo atômico que o átomo, diferentemente do modelo de Rutherford, 
apresentaria seus elétrons distribuídos em apenas algumas órbitas circulares concêntricas, em torno do núcleo 
central, de energia definidas. 
III. Correta. Uma órbita mais próxima do núcleo é menos energética que uma órbita mais afastada. Assim, quando 
um elétron passa de uma órbita para outra mais afastada  do núcleo, ou seja, de uma órbita menos energética para 
outra mais energética, ele deve absorver energia. 
 
 
Resposta da questão 35 – E 
 O modelo se aplicava com êxito aos outros átomos também, não somente ao hidrogênio.   
 
 
Resposta da questão 36 – D 
 AX = Z + n ⇒ 52 = 25 + n ⇒ n = 27 

O átomo T tem 26 nêutrons; logo, o seu número de massa é dado por 

AT = Z + n ⇒ 25 + 26 ⇒ AT = 51 

Os átomos T e W são isóbaros; logo, o número de massa de W também é 51. 

 

Como os átomos X e W possuem o mesmo número de nêutrons, ou seja, são isótonos, podemos calcular o número 
atômico de W: 

AW = Z + n ⇒ 51 = Z + 27 ⇒ Z = 24 

Quando um átomo é eletricamente neutro, o seu número de prótons é igual ao de elétrons; assim, o número de 
elétrons do átomo W é 24. 

 

Resposta da questão 37 – B 

( x + 3 )   +  ( 6x + 2 )   = ( 6x – 8 )   +   ( 3x   +  3 ) 
 
                7x   +   5     =    9x   -    5 
                                  X =  5 
 
H2O    3x   +  3  sendo x = 5 substituindo temos  3 . 5    +    3   =  18 
 
 



Resposta da questão 38 – C 

Carbono      +       hidrogênio              metano 
    6g                          2g                         m 
     X                           Y                         100 
 
Lavosier  m =  6 + 2 = 8 
Proust         6 / X     =      8 / 100 
 
8X = 600     X = 600 : 8   =  75%  de carbono 
 
 
2 / y     =     8/100 
 
8y  = 200       y = 200 : 8  = 25% de hidrogênio 
 
 
Resposta da questão 39 – E 
 
              24g ____________6,02 x 1023 átomos 

                 X g_____________  1 átomo 

                              X = 4 x 10 -23 

 

Resposta da questão 40 – A 

              27 ______________6,02 x 10 23 

               100_______________ X 

                     X = 2,2 x 1024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
 
Resposta da questão 41 – A  
I. (F) A Linha do Equador é extremamente importante para a localização, pois é a partir dela que se medem as 
latitudes. IV. (F) O Brasil encontra-se em três hemisférios: quase todo ao sul, uma pequena parte no norte e todo o 
território a oeste. 
 
Resposta da questão 42 – D  
II.  Incorreto – O movimento responsável pela sucessão dos dias e das noites é o de rotação, aquele que a Terra 
realiza em torno de seu próprio eixo. 
 
Resposta da questão 43 – C  
O horário de verão possibilita a ampliação do período de maior consumo, reduzindo o volume de carga de energia 
nas linhas de transmissão, nas subestações e nos sistemas de distribuição num mesmo momento, o que reduz os 
riscos de apagões. 
 
Resposta da questão 44 – C  
A solução da questão está em encontrar a distância real entre os pontos. 
D=?                                                           D = E x d 
D = 12.000.000 (cm) x 6 (cm) 
D = 72.000.000 (cm) 
Agora, é só convertermos 72.000.000 de centímetros em quilômetros. 
É só cortar 5 zeros: 
Veja: 72.000.000 cm 
Fica: 720km 
 
Resposta da questão 45 – B  
A projeção que se caracteriza por envolver o mundo em um cilindro em apresentá-lo em um plano, distorcendo 
mais os polos e menos o Equador é a projeção cilíndrica. 
 
Resposta da questão 46 – B   
Somente através do processo de sedimentação é possível a formação dos fósseis que, ao serem soterrados pela 
deposição de sedimentos, passam – ao longo de milhares de anos – pelos processos 
de diagênese, compactação e cimentação, que só ocorrem em rochas sedimentares, em função do fato de estas 
serem formadas a partir da decomposição do solo e de outras formações rochosas. 
 
Resposta da questão 47 – C   
A Deriva Continental é uma teoria elaborada por Alfred Wegener que preconizava que todos os continentes atuais 
encontram-se em constante movimento e que teriam se originado de uma única massa terrestre, denominada 
Pangeia. 
 
Resposta da questão 48 – A   
A crosta terrestre não é uma camada única, mas constituída por inúmeros blocos, chamados de placas tectônicas. 
Muitas dessas placas estão em constante colisão, assumindo direções opostas. É nessa zona de contato que ocorre a 
maior parte dos terremotos do mundo. 
 
Resposta da questão 49 – D   
Se considerarmos o gráfico da transição demográfica, podemos incluir o Brasil na fase 03, pois, atualmente, o 
crescimento demográfico do país é bastante reduzido graças aos baixos índices de natalidade e mortalidade 
atualmente registrados. 
 
Resposta da questão 50 – C   
A teoria que se preocupa com o crescimento populacional frente à disponibilidade de alimentos é a malthusiana. 
Thomas R. Malthus defendia que o crescimento da população obedeceria aos termos de uma progressão 
geométrica, enquanto os alimentos evoluiriam conforme uma progressão aritmética. 
 
 
 
 



INGLÊS 
 
Resposta da questão 51 – D  
O raio-X foi desnecessário, pois não trouxe nenhuma informação nova ao médico, conforme indicado na alternativa 
D. Como a alegoria da morte é comumente representada por um esqueleto segurando uma foice, bastaria olhar para 
ela para ver seus ossos. Quando o médico afirma que o raio-X foi uma perda de tempo, em momento algum faz 
alusão a ele ter sido demorado, esclarecedor, dispendioso ou inconclusivo como sugerem as demais alternativas. 
 
 
Resposta da questão 52 – C 
A mãe perguntou ao filho o que as siglas representavam, e ele respondeu correta e objetivamente à dúvida da mãe. 
No entanto, coincidentemente, a resposta dele, com a explicação das respectivas siglas, criou um novo contexto de 
sentido (a saber: “eu não sei, te amo, falo com você mais tarde”),que foi, por sua vez, interpretado literalmente pela 
mãe. Ela não percebeu que ele estava dando a resposta para sua pergunta. 
  
 
Resposta da questão 53 – C  
Para resolver essa questão, é preciso entender a mensagem que a peça publicitária busca transmitir. A legenda, que 
pode ser traduzida como “Quando você fuma em casa, sua casa fuma também”, e a imagem do sofá com as cores 
de um cigarro comum passam a ideia dos riscos do tabagismo. Assim, a única alternativa adequada é a C. 
 
 
Resposta da questão 54 – C  
O cartum mostra uma situação conhecida como generation gap, expressão usada para designar o conflito de 
gerações resultante das diferenças entre pessoas mais jovens e mais velhas. Vamos analisar cada proposição: 
I. True. A garota usa, na fala, abreviaturas utilizadas em conversas na Internet, devido à semelhança entre a escrita 
e a pronúncia: C = see; U = you; txt = text; L&R = later. 
II. True. Os jovens não diferenciam a modalidade escrita, no caso, a usada em conversas na Internet, da modalidade 
falada. 
III. True. O homem não entende que, na verdade, o que os jovens fazem é brincar com o som das palavras, 
utilizando, assim, abreviaturas que reproduzem exatamente o som da palavra pretendida. 
IV. True. A fala da garota mostra que os jovens adaptam sua fala às facilidades do teclado usado para conversas na 
Internet. 
V. True. É possível perceber que há uma mudança na linguagem de uma geração para a outra, já que o homem, 
notadamente mais velho, não consegue entender a fala da jovem. Portanto, a alternativa correta é a C. 
 
 
Resposta da questão 55 – D 
A alternativa D está correta, pois a pergunta pode ser entendida como: “O que você faz o dia todo que te deixa tão 
ocupado?”.   
 
 
Resposta da questão 56 – D 
Verbos irregulares são aqueles que não seguem a regra da terminação -d, -ed ou -ied quando estão no passado, ou 
seja, possuem forma própria, que deve ser memorizada. A única alternativa que apresenta somente verbos 
irregulares é a D, cujas formas, no passado, são as seguintes: made, cut, ate, got. As demais alternativas apresentam 
uma mescla de regulares e irregulares. Portanto, a alternativa correta é a D. 
 
 
Resposta da questão 57 – A 
A questão pressupõe o uso do Simple Past, já que se trata de um tempo definido no passado, o que se percebe pela 
expressão last year. Assim, a lacuna deve ser completada com o passado do verbo to start, que é started. Portanto, 
a alternativa correta é a A. 
 
 
Resposta da questão 58 – A  
Na primeira lacuna, emprega-se an devido ao h- mudo da palavra honor, ou seja, há um som vocálico. Na segunda, 
emprega-se a por se tratar do som consonantal da letra y em young. Já na terceira, não se emprega artigo diante do 
nome do país. Portanto, a alternativa correta é a A. 



Resposta da questão 59 – C 
O artigo indefinido an é utilizado antes de palavras que começam com som de vogal ou palavras que começam com 
H não audível, como em honest. 
 
 
Resposta da questão 60 – C 
A alternativa correta é a [C], pois ela afirma que “o Esperanto é uma língua artificial criada por cientistas”. O 
texto afirma que “Scientists have already tried to create an artificial language that isn't too difficult and doesn't 

include any one group's culture. It is called Esperanto” (cientistas já tentaram criar uma língua artificial que não 

é muito difícil e que não inclui o grupo cultural de nenhum povo).   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIOLOGIA 
 
Resposta da questão 61 – D 
 
O surgimento da sociologia esteve relacionado ao desenvolvimento de uma física social de ordem positivista, 
calcada em ideais como o cientificismo, a ordem e o progresso. 
 
Resposta da questão 62 – A 
 
A ideia de uma ciência voltada para o estudo das sociedades e os fenômenos sociais surgiu por meio das 
observações dos intelectuais interessados pelo estudo dos novos fenômenos que surgiam nos meios urbanos 
crescentes. No entanto, essa nova área do conhecimento só se estabeleceu de fato como Sociologia com os 
trabalhos de Émile Durkheim. 
 
Resposta da questão 63 – A 
O conceito de instituição social está caracterizado por corresponder à ação de instituir ou determinar padrões de 
comportamento, padrões que são construídos historicamente e possuem um poder de coerção em determinado 
contexto. Essa corresponde a uma definição abrangente de instituições, o que pode incluir desde a linguagem até 
formas de instituições fechadas, como conventos, quartéis e prisões. Vale ressaltar que instituições, para a 
sociologia, não podem ser confundidas com organizações filantrópicas.  
 
Resposta da questão 64 – A 
 
Socialização pode ser compreendida como o processo pelo qual os indivíduos, ao estarem em contato com as 
instituições sociais, e por meio de relações sociais, incorporam as normas, valores, comportamentos, símbolos e 
linguagens da sociedade em que são inseridos. 
 
Resposta da questão 65 – E 
 
Pode-se dizer que existem dois processos de socialização principais na vida de um indivíduo: a socialização 
primária e a secundária. A primária acontece nos primeiros anos de vida da pessoa. É neste período que ela aprende 
e internaliza os principais valores e símbolos dominantes na sociedade em que é inserida. Na sociedade moderna, 
tal socialização ocorre no seio da família, considerada a primeira instituição social que exerce atuação sobre o 
indivíduo. A socialização secundária, por sua vez, relaciona-se com a divisão dos papéis ao interno da sociedade. É 
quando o indivíduo entra em contato com outras instituições, tais como o Estado, por exemplo. As novas 
abordagens sociológicas são interessantes por serem capazes de pensar tais processos levando em conta as 
diferenças de classes e as relações de poder ao interno da sociedade.     
 
Resposta da questão 66 – A 
 
Segundo a corrente interacionista da sociologia, no processo de socialização ocorre uma relação dialética entre a 
cultura e a personalidade. A sociedade (ou cultura), construída pelo sujeito, o condiciona e determina qual a matriz 
sobre a qual o indivíduo pode construir sua personalidade pessoal. Nesse sentido, podemos dizer que a 
individualidade é socialmente condicionada.    
 
Resposta da questão 67 – C 
 
O desenvolvimento das redes imateriais possibilitou a separação entre a gerência e a produção. Com a maior 
celebridade dos meios de comunicação, tornaram-se mais eficazes as ações de controle da produção, mesmo 
quando esta se dissemina no espaço. 
 
Resposta da questão 68 – E 
 
A Revolução Industrial instaurou um novo modelo de produção que acentuou ainda mais as desigualdades, 
promovendo grandes riquezas para alguns poucos à custa do trabalho degradante de muitos. O caso inglês é 
paradigmático por ser o primeiro país onde ocorreu tal revolução do modo de produção, que ocasionou o 
fechamento dos campos – utilizados até então pelos camponeses – para a produção de insumos a serem utilizados 
na produção industrial. Isso fez com que muitos trabalhadores rurais tivessem que migrar para as cidades em busca 
de emprego nas fábricas, gerando uma massa de trabalhadores que ajudava a pressionar o valor dos salários para 



baixo. Não por acaso, uma das mais aguçadas análises sociológicas deste modelo de produção, qual seja, o 
capitalismo industrial, se dá na Inglaterra do século XIX, com base nos trabalhos de Friedrich Engels (ele próprio 
filho de industrial) e de Karl Marx. Nestes estudos já está presente a denúncia da exploração, ela própria inerente à 
lógica capitalista, que tira da força de trabalho vendida pelo operário a fonte da mais-valia, que é a base do lucro 
para o dono do capital. 
 
Resposta da questão 69 – E 
 
As classes sociais são entendidas como um grupo de indivíduos que possuem em comum uma mesma situação 
material e sua situação em relação aos modos de produção, isto é, se são ou não detentores dos “meios de 
produção” da sociedade. Esses “meios de produção” estão relacionados com as formas de produção de bens de 
consumo, ou seja, fábricas e grandes porções de terra dedicadas à produção de matérias-primas para produção de 
bens industrializados, por exemplo. 
 
Resposta da questão 70 – B 
 
Para Marx, o capital refere-se a qualquer bem, como dinheiro, máquinas e fábricas, que possa ser investido no 
intuito de gerar uma maior quantidade de lucro. 
 
 
 
 


