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PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 – B 
O argumento do autor apresentado no texto é de que a responsabilidade acerca do estatuto atual de falência do 
ensino público é dos gestores públicos, uma vez que esses desconsideram os saberes daqueles envolvidos 
diretamente no processo educacional na gestão dos projetos em educação. Nesse sentido, a falência do ensino é 
somente a falência da qualidade dos seus gestores. 
 
 
Resposta da questão 2 – A 
Cortella deixa claro que os valores tradicionais (autoridade docente, atenção ao conteúdo e formação de 
personalidade ética) devem ser preservados, pois valem em qualquer tempo, em qualquer geração – ou seja, sem 
eles não se faz educação. 
 
 
Resposta da questão 3 – C 
No primeiro parágrafo, o articulista recorre ao argumento do Banco Mundial de que as universidades públicas 
investem por aluno uma quantia maior do que os alunos gastam com o financiamento de seus estudos nas 
universidades privadas. Segundo ele, essa constatação é óbvia, afinal, as universidades públicas “são responsáveis 
por quase toda a pesquisa científica realizada no país”, ou seja, além de se dedicarem ao ensino (função primária de 
qualquer instituição de ensino superior), também abarcam a pesquisa. Se o setor público produz quase toda 
pesquisa, infere-se que a menor parte das tecnologias advém de outras instituições, o que pode incluir as 
universidades particulares, que, por princípio, se dedicam majoritariamente ao ensino. 
 
 
Resposta da questão 4 – B 
O modo como os alunos têm utilizado o aparelho celular em sala de aula faz com que  processo ensino-
aprendizagem seja alterado.  
 
 
Resposta da questão 5 – C 
A alternativa correta é a “c”. A primeira alternativa é falsa pois o sujeito de “fazem” não tem a mesma 
classificação. Por exemplo, no excerto I, o sujeito é simples (bons filmes); a segunda alternativa está correta; a 
terceira alternativa está incorreta, pois a na frase o “se” classifica-se como pronome apassivador e o verbo precisa 
concordar com o sujeito “bons filmes”, flexionando-se, por isso, no plural; a quarta alternativa está correta; a quinta 
alternativa, o sujeito é indeterminado, com o verbo flexionado na terceira pessoa do plural, sem indicação do agente 
da ação verbal. Caso fosse incluído o “se”, ele funcionaria como pronome apassivador, tendo como sujeito simples 
“espelhos”.  
 
 
Resposta da questão 6 – E 
Está incorreto o que se afirma na alternativa “e”, pois o predicativo do sujeito “superiores aos homens” está em 
elipse, portanto o verbo “são” funciona, sim, como de ligação.  
 
 
Resposta da questão 7 – E 
No terceiro verso, foi introduzida uma preposição ao termo “nobre” para evitar dúvidas no seu significado. Sem a 
preposição, não ficaria claro quem decepa quem com a sua língua. Com o emprego da preposição, o sentido fica 
claro: o vil decepa ao nobre com sua língua. O verbo “decepar” é VTD, portando “ao nobre” funciona como objeto 
direto preposicionado.  
 
 
Resposta da questão 8 – C 
A alternativa correta é a “c”, pois “ao próximo” está completando o sentido de um substantivo abstrato “amor”. Nas 
demais alternativas, os termos destacados exercem as seguintes funções: a) adjunto adnominal; b) adjunto 
adnominal; d) sujeito; e) objeto direto. 



 
 
Resposta da questão 9 – C 
Na frase I, o termo em destaque exerce a função de objeto indireto, por se tratar de um complemento verbal 
preposicionado, ligado a “lembrou-se”. Já na frase II, o termo em destaque liga-se ao substantivo “defesa”, palavra 
de significação transitiva, incompleta, sendo, portanto, classificado como complemento nominal.  
 
 
Resposta da questão 10 – D 
O termo em destaque “moço” classifica-se como vocativo, cuja função está corretamente explicada na alternativa 
“d”. As demais alternativas referem-se aos seguintes termos: a) adjunto adnominal; b) aposto; c) predicativo; e) 
adjunto adnominal.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÍSICA 
 
Resposta da questão 11 – E 
Vamos analisar as alternativas separadamente: 
A) O estado de mais baixa agitação molecular do qual se pode aproximar corresponde à temperatura de –273,15 ºC, 
que, na escala Kelvin, vale 0 K (zero absoluto de temperatura). Segundo a termodinâmica, embora se possa 
aproximar indefinidamente do zero absoluto, esse valor em si não pode ser atingido. Até o momento, a temperatura 
mais baixa, obtida em laboratório, foi o valor de 0,0000000001 K (10-10 K). 
B) A expressão citada não é a relação entre as escalas Kelvin e Fahrenheit, mas sim a fórmula para relacionar as 
escalas Kelvin e Celsius: K = C + 273. 
C) A afirmativa está correta, exceto pelo valor da temperatura do ponto triplo, que é 0,01 ºC, e não 0,01 ºF. 
D) A unidade de temperatura normalmente usada nos termômetros brasileiros é a unidade Celsius. 
E) A afirmativa está correta, como explicado na letra A. 
 
 
Resposta da questão 12 – A 
Para comparar as duas escalas termométricas, descobre-se a razão de proporção entre as variações de temperatura: 

 
Utilizando a temperatura de fusão da água como referência, encontra-se que a temperatura de 36 °Y é 

 
Portanto o garoto encontra-se com febre. 
 
 
Resposta da questão 13 – B 
A expressão para converter uma temperatura na escala Kelvin para a escala Celsius é a seguinte: K = C + 273. 
Usando essa fórmula, concluímos que a letra A está errada, e a B, certa: 
A) O estado de agitação correspondente a 100 °C equivale a uma temperatura, na escala Kelvin, de 373 K. 
B) A temperatura de 0 °C é igual à temperatura de 273 K. Quanto menor a temperatura, menor o estado de agitação 
das moléculas. Por isso, as três últimas letras são afirmativas erradas. 
C) A −173 °C, a agitação molecular é menor do que a −127 °C. 
D) A −32 °C, a agitação molecular é a mesma que a 241 K, pois –32 °C é igual a 241 K. 
E) A 273 K (0 °C), as moléculas estão menos agitadas do que a 100 °C (373 K). 
 
 
Resposta da questão 14 – D 
O coeficiente de dilatação do alumínio é maior que o do vidro. Dessa forma, uma maneira de separar os dois copos 
seria aquecer ambos. O copo de alumínio iria sofrer uma dilatação maior e os dois se soltariam. Repare que os 
métodos I, II e IV fariam com que o copo de vidro ficasse ainda mais preso ao de alumínio. No método I, o 
aquecimento apenas do copo interno faria com que apenas ele se dilatasse, ficando mais preso ainda ao copo 
externo. No método II, o resfriamento apenas do copo externo faria com que apenas ele se contraísse, ficando mais 
preso ainda ao copo interno. No método IV, o resfriamento de ambos faria com que o copo externo se contraísse 
mais do que o copo interno, pois o copo externo é de alumínio e esse material tem um coeficiente de dilatação (ou 
contração) maior que o vidro. Por isso, os dois copos ficariam ainda mais presos um no outro. 
 
 
Resposta da questão 15 – C 
Vamos analisar as afirmativas separadamente. 
I. Correta. Quando ocorre dilatação, seja ela linear, superficial ou volumétrica, a variação (nesse caso do volume) 
depende da dimensão inicial. Isso fica evidente se observarmos a equação da dilatação volumétrica: ∆V = V0 . γ . 
∆T, em que V0 representa o volume inicial. 



II. Correta. Enquanto não for atingido o equilíbrio térmico entre o termômetro e o corpo do paciente, o corpo do 
paciente fornecerá calor ao termômetro, causando a dilatação da coluna de mercúrio. Assim que for atingido o 
equilíbrio, o ganho líquido de calor pelo mercúrio será nulo e, com isso, não ocorrerá mais dilatação. É importante 
ressaltar que estamos assumindo que o termômetro somente será exposto a temperaturas em torno dos 40 °C; para 
temperaturas muito altas, obviamente o funcionamento do instrumento será comprometido. 
III. Incorreta. Como o coeficiente de dilatação do álcool é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio 
(γÁlcool = 11,2 . 10–4, γMercúrio = 1,8 . 10–4), a substituição resultará em um mau funcionamento do termômetro; a 
escala terá de ser mais espaçada, já que uma pequena quantidade de calor resultará em uma grande dilatação do 
álcool. 
 
 
Resposta da questão 16 – A 
Se αv > αt, durante o aquecimento, as bocas dos dois frascos dilatarão mais do que as tampas, gerando tensões no 
frasco 1, mas causando um afrouxamento da tampa do frasco 2. Por isso, apenas o vidro 1 se quebrará. 
Ao contrário, se αv < αt, as bocas dos dois frascos dilatarão menos do que as tampas. Nesse caso, haverá tensões no 
frasco 2 e um afrouxamento da tampa do frasco 1. Agora, o vidro 2 é que se quebrará. 
 
 
Resposta da questão 17 – C 
Como é possível perceber pelo gráfico, a água aumentará de volume para qualquer variação de temperatura. No 
caso do aquecimento, como a água tem um aumento de volume maior o do material hipotético, a água irá 
transbordar, assim que a diferença de aumento no volume seja suficiente para vencer a tensão superficial da água. 
Já no caso do resfriamento, a água também irá transbordar, pois enquanto ela tem um aumento no seu volume, o 
material tem seu volume diminuído pelo resfriamento. Portanto, qualquer variação na temperatura fará com que a 
água transborde. 
 
 
Resposta da questão 18 – A 
Quando a lâmina se curva, podemos ver que a face de cobre fica com um comprimento maior que a de ferro; logo, 
o seu coeficiente de dilatação é maior, o que condiz com o tabelado: 
αcobre = 17 . 10–6 °C–1 
αferro = 12 . 10–6 °C–1 
 
 
Resposta da questão 19 – B 
Se um objeto sob iluminação branca se apresenta na cor verde pura, podemos concluir que o objeto reflete a 
radiação cujo comprimento de onda corresponde ao verde. Portanto, ao ser iluminado pela cor monocromática 
vermelha do laboratório, esse objeto irá absorver essa luz e não irá refletir outra, sendo visto na cor preta. 
 
 
Resposta da questão 20 – D 
Os triângulos retângulos mostrados na figura (formados pelos raios de luz solar tangentes à cabeça do rapaz e ao 
topo da torre e pelos comprimentos das respectivas sombras S e s) são semelhantes. Assim, a altura da torre H pode 
ser estimada com boa precisão por 
H/h = S/s ⇒ H = h(S/s) 
 

 
Portanto, você precisa das seguintes grandezas para calcular a altura da torre: a altura do rapaz. Assim, o 
comprimento da sua sombra e o comprimento da sombra da torre. 
 



Resposta da questão 21 – C 
Tensão superficial é um efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas. Ela faz com que a 
camada superficial de um líquido venha a se comportar como uma membrana elástica. Esta propriedade é causada 
pelas forças de coesão entre moléculas semelhantes, cuja resultante vetorial é diferente na interface. Enquanto as 
moléculas situadas no interior de um líquido são atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas, as 
moléculas da superfície do líquido sofrem apenas atrações laterais e internas. Este desbalanço de forças de atração 
faz a interface se comportar como uma película elástica, como um látex. 
Por causa da tensão superficial, alguns objetos mais densos que o líquido podem flutuar na superfície, caso estes se 
mantenham secos sobre a interface. Este efeito permite, por exemplo, que alguns insetos caminhem sobre a 
superfície da água e que poeira fina não afunde. A tensão superficial também é responsável pelo efeito 
de capilaridade, formação de gotas e bolhas, e imiscibilidade entre líquidos polares e apolares (separação de óleo e 
água). 
 
 
Resposta da questão 22 – B 
Normalmente vemos objetos iluminados por luz branca, seja a luz do sol ou lâmpadas. A luz branca é mistura de 
todas as cores. Objetos brancos aparentam ser brancos, pois refletem toda a luz que neles incide. Por outro lado, 
objetos coloridos refletem somente algumas cores, absorvendo o resto. Por exemplo: um objeto vermelho, sendo 
iluminado por luz branca, reflete apenas a cor vermelha. 
 
 
Resposta da questão 23 – C 
Como se trata de um problema de dilatação superficial, temos: 

, onde β = 2α. 

 
 
 
Resposta da questão 24 – E 
O gráfico nos mostra que essa substância apresenta maior absorção para comprimentos de onda em torno de 500 
nm, o que corresponde à cor verde. De acordo com o enunciado: ... “o comprimento de onda correspondente à cor 

do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.” 
Na roda de cores, notamos que o comprimento de onda oposto ao da cor verde é o da cor vermelha.   
 
 
Resposta da questão 25 – A 
 
[I] Verdadeira.  
[II] Falsa. Nos meios translúcidos, a luz propaga-se, porém em trajetória irregular. 
[III] Falsa. Nos meios opacos, a luz não se propaga.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUÍMICA 

Resposta da questão 26 – C 
 O álcool em gel é um produto muito utilizado para limpeza, desinfecção de superfícies e higienização das mãos, 
principalmente em tempos de surto de doenças como H1N1. Esse produto é composto por álcool 96 °GL, água e 
uma base contendo principalmente carbopol e propilenoglicol que forma a dispersão coloidal gelatinosa. Dessa 
forma, o álcool em gel é o álcool hidratado misturado nesse gel. 

 

Resposta da questão 27 – C 
O movimento browniano pode ser observado iluminando lateralmente um sistema coloidal. Esse fenômeno consiste 
no movimento de zigue-zague das partículas devido ao choque delas com as partículas do dispersante. 
 
 
Resposta da questão 28 – A 
Se a 30º C tem capacidade de dissolver 60g de um dado sal, caso diminuamos a temperatura para 20º, o coeficiente 
de solubilidade passará a ser 30g/100 g de água. O máximo que poderá se cristalizar é portanto 30 g desse sal, 
ficando também no máximo 30 g em solução. 
 
 
Resposta da questão 29 – A 
Para o cálculo do volume de refrigerante a ser produzido com as 13 mil toneladas do açúcar, é necessário 
considerar a concentração atual do refrigerante. Assim, temos: 

200 mL de refrigerante _____ 21 gramas de açúcar 

x _____ 13 . 109 gramas de açúcar (13 t) 

x = 1,24 . 1011 mL ou 124 milhões de litros de refrigerante 

 

Resposta da questão 30 – D 
C = 1000 d T 
C = 1000 x 0,004 x 1 
C = 4 g/l 
 
 
Resposta da questão 31 –C 
T = 368 / 368 + 1600         T = 368 / 1968    T = 0,19 
C = 1000 d T     C = 1000 . 1,044 . O,19     C = 198 g/l 
C = PM . M     M = C / PM      M = 198 / 92      M = 2,1 MOL/L 
 
 
Resposta da questão 32 – B 
 Temos dois estados da matéria, pois a fumaça é uma dispersão coloidal de fuligem (carbono sólido) em gases 
liberados na combustão (CO2, CO, H2O, etc). A fumaça é visível em razão da dispersão da luz que sobre ela incide, 
é por isso que as partículas que a constituem são visíveis a olho nu. 
 
 
Resposta da questão 33 – D 
I. Verdadeira a solução B não apresenta corpo no fundo, logo, para que não ocorra a formação de precipitado, ela 
deve ser insaturada. 
II. Incorreta Se a solução B fosse saturada, ao se adicionar o cristal, ele deveria se precipitar e formar corpo no 
fundo , o que não ocorre. 
III. Verdadeira, A solução A deve ser saturada , pois, ao se adicionar o cristal, ocorre a formação de precipitado. 
IV.  Verdadeira ao se adicionar um cristal em uma solução saturada ela se tornaria supersaturada como podemos  
observar. 
V.  Incorreta Se a solução fosse insaturada, poderíamos observar a situação, já que a quantidade de soluto seria 
inferior ao coeficiente de solubilidade. 
 



Resposta da questão 34 – B 
 
∆H  =  ( 2 x 63,80  + 94,05 ) – ( - 196,50 + 26,4 ) 
∆H  =  221,65 + 170,1 
∆H  =  391,75 
 
Resposta da questão 35 – C 
Inverte a primeira equação 2220 Kj 
Multiplica a segunda equação por 3 = -394 x 3 = - 1182 Kj 
Multiplica a terceira equação por 4 = - 286 x 4 = - 1144 Kj 
Somando os resultado obtemos – 106 Kj 
 
 
Resposta da questão 36 – A 
 
C2H2  + 5/2 O2  → 2 CO2    +  H2O  

∆Hcombustão = ∑Hprodutos  -  ∑Hreagentes  

∆H combustão  = [2.(-94)+(-68)]  – [+54]  

∆Hcombustão = [-188 - 68]  – [+54] 

∆Hcombustão = - 256 – 54  

∆Hcombustão = -310 kcal/mol 

CH4  + 2 O2 → CO2  + 2 H2 

∆Hcombustão =  ∑Hprodutos   -  ∑Hreagentes 

∆Hcombustão = [(-94)+2.(-68)] – [-18] 

∆Hcombustão = [-94 - 136]  – [-18] 

∆H combustão = - 230+18 

∆H combustão = - 212 kcal/mol 

 
 
Resposta da questão 37 – C 
 
Temos que escrever a reação de combustão completa de todas as substâncias e verificar qual delas tem uma maior 
quantidade de mols de CO2 e fazer uma regra de três para os calores liberados por cada uma dela. Assim a letra C 
tem maior números de mols 2,14 mols de glicose. 
 
 
Resposta da questão 38 – D 
A representação de todas as ligações rompidas e formadas nessa reação é: 

 

A entalpia de combustão do metanol pode ser calculada com base nos valores das energias de ligação, usando-se a 
expressão: 

∆H = Σ∆Hrompidas – Σ∆Hligações formadas 

∆H = [3 . E(C H) + 1 . E( O) + 1 . E(O H) + 3/2 . E(O O)] – [2 . E(C O) + 4 . E(O H)] 

∆H = [3 . 413 + 1 . 336 + 1 . 464 + 3/2 . 498] – [2 . 805 + 4 . 464] 

∆H = –680 kJ.mol–1 

 



Resposta da questão 39 – C 

Concentração da solução aquosa de cloreto de sódio é obtida pela seguinte expressão: 

 

Logo, cada litro da solução contém 29,2 g de sal e, para determinar a quantidade, em miligramas, de soluto presente 
em uma alíquota de 2 mL dessa solução (0,002 L), é necessário estabelecer a seguinte relação: 

                          1 L ---- 29,2 g de NaCl 
0,002 L ---- x 

x = 0,0584 g ≅ 58 mg de NaCl 

 

Resposta da questão 40 – D 

A quantidade, em gramas, de ácido sulfúrico 19,6% p/V presente em 1 L de solução é determinada pela relação: 

19,6 g ─ 100 mL 

       x ─ 1 000 mL 

    x = 196 g 

Considerando a massa molar do ácido sulfúrico (98 g.mol-1), a quantidade de matéria equivalente a 196 g de ácido 
é: 

1 mol ─ 98 g 

      y ─ 196 g 

     y = 2 mol 

Portanto, a concentração de ácido sulfúrico na solução é 2,0 mol.L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
 
Resposta da questão 41 – C  
O Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um 
povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território e que exerça sobre este a 
sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. 
 
Resposta da questão 42 – E  
Com o término da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos (capitalista) e União Soviética (socialista) tentaram 
ampliar suas áreas de influência, pois os dois países se apresentavam como as duas superpotências mundiais em 
virtude  de suas estruturas financeiras, dotavam de armas nucleares, entre outros fatores. 
 
Resposta da questão 43 – C  
A Perestroika (reestruturação) pretendia dar uma guinada na economia soviética, que vivia uma situação de crise 
extrema, abrindo-a para o livre mercado internacional. A Glasnost (transparência) procurava conduzir o processo 
de transição política de um regime fechado e autoritário para um regime aberto e democrático.  
 
Resposta da questão 44 – A  
Com a desintegração da URSS, em 1991, alguns dos Estados que compunham a Iugoslávia declararam-se 
independentes, como foi o caso da Bósnia-Herzegóvina. Os interesses dos vários Estados vinculados à Iugoslávia 
acabaram por entrar em rota de colisão, dando início à guerra civil. 
 
Resposta da questão 45 – B   
A questão Basca, ou ainda como alguns chamam, questão dos Bascos, começou no final do século XV e início do 
século XVI, quando a Espanha foi unificada. Portanto, uma grande parte da região ficou com a Espanha e outra 
com a França, assim os bascos ficaram sem seu próprio território. 
 
Resposta da questão 46 – C 
Processo de globalização proporciona para as pessoas, através dos meios de comunicação, acesso à informação. 
 
Resposta da questão 47 – C  
O Banco Mundial (ou BIRD) e o FMI foram criados em 1944, na Conferência de Bretton Woods, realizada após o 
término da Segunda Guerra Mundial. 
 
Resposta da questão 48 – E 
Na atual Divisão Internacional do Trabalho, há uma maior dispersão das multinacionais pelo mundo, inclusive em 
países periféricos. Mas isso não garantiu o desenvolvimento desses países e, tampouco, o fortalecimento de suas 
economias, haja vista que se trata de nações com industrialização tardia. Houve, nos últimos anos, uma 
reconfiguração da DIT, quando os países subdesenvolvidos passaram a exportar também produtos industrializados, 
mas geralmente de primeira ou segunda geração industrial, enquanto as tecnologias mais avançadas permanecem 
em poder dos países centrais. 
 
Resposta da questão 49 – A   
No mapa, estão indicadas as localizações de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que formam o 
BRICS, grupo de nações de economias emergentes. 
 
Resposta da questão 50 – B  
A criação de um mercado único é o principal objetivo da criação da União Europeia para propiciar o fortalecimento 
e a solidez das economias de seus estados-membros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÊS 
 
Resposta da questão 51 – D 
O personagem da tirinha se refere ao jornal como uma versão biodegradável e reciclada da Internet. O emprego do 
adjetivo late na forma superlativa (latest) para qualificar o jornal indica que o personagem o considera como a 
novidade mais recente em tecnologia “verde”, o que nos leva a inferir que ele pensa que o jornal foi inventado após 
a Internet para proteger o meio ambiente. Portanto, a alternativa correta é a D. 
 
Resposta da questão 52 – D 
No sintagma verbal sublinhado, está sendo empregado o tempo verbal Present Perfect. Portanto, a única alternativa 
que completa corretamente a questão é a letra D, visto que esse tempo verbal expressa uma experiência que ocorreu 
em algum dado momento na vida de alguém, além de também poder tratar de ações que começaram no passado e 
ainda se reverberam no presente. 
 
Resposta da questão 53 –  C 
A sentença apresenta duas ações que ocorreram  no passado, porém não no mesmo momento. A ação que  ocorreu 
por último é empregada no Simple Past (He returned  home). Já a ação que ocorreu cronologicamente primeiro 
deve  ser empregada no Past Perfect Simple (he had left the office).  Portanto, a alternativa correta é a C.  
 
Resposta da questão 54 – C 
Uma possível tradução para a fala do médico é: "Você pegou um vírus do seu computador e, por isso, tivemos que 
apagar seu cérebro. Espero que você tenha feito um back-up". Com base nisso, podemos deduzir que o médico está 
se referindo às precauções que o paciente deveria ter tomado. 
 
Resposta da questão 55 – A 
Helen relata um encontro por acaso com um amigo que não via desde a faculdade e esse amigo lhe diz que sempre 
foi apaixonado por ela. É possível perceber que Helen não sabia desse amor durante a faculdade, portanto supõe-se 
que é uma notícia nova para ela. Assim, como o horóscopo que prevê um encontro com alguém do passado e uma 
notícia interessante é o signo de peixes (piscis), a alternativa correta é a A. 
 
Resposta da questão 56 – D 
O título do anúncio já informa seu teor: “salvando a visão pelo mundo”. Na sequência, verifica-se a afirmação de 
que “80% dos que são cegos não precisariam sê-lo”. Tais informações já permitem concluir que não há necessidade 
de a maioria das pessoas cegas possuírem essa deficiência. O restante do anúncio explica que a cegueira delas 
poderia ser curada com serviços médicos adequados. A empresa ORBIS busca suporte financeiro para auxiliar 
nessa questão, além de objetivar aumentar a consciência da população acerca desse fator. 
 
Resposta da questão 57 – A  
Na tirinha, Calvin diz que a maior prova de que existe vida inteligente fora da terra é que esses seres jamais 
tentaram entrar em contato com os humanos. Calvin, na verdade, faz uma crítica à destruição da natureza pela raça 
humana ao se deparar com uma árvore cortada. Portanto, a alternativa correta é a A. 
 
Resposta da questão 58 – C 
Garfield afirma que está de partida para uma longa jornada, mas percebe que não há mais espaço por onde possa 
caminhar na mesa onde anda. Portanto, retorna e justifica o ato fazendo referência ao fato de a mesa ter 
“terminado”. A única alternativa que expressa o ocorrido corretamente é a letra C. 
 
Resposta da questão 59 – D 
Put down in words é um phrasal verb que significa escrever, portanto a alternativa correta é a D, to write. 
 
Resposta da questão 60 – B 
A charge faz uma crítica ao alto custo da educação de nível superior. De acordo com os pais do garoto, os preços 
das faculdades não param de aumentar (“College keeps getting more and more expensive”), por isso, os pais 
decidiram matricular o filho (ainda criança), na faculdade de Direito, para evitar gastos excessivos futuramente 
(“We’ve decided to send you to law school now, before the price goes up again”). Obviamente, a charge é irônica, 
visto que uma criança não pode ingressar em qualquer faculdade. A alternativa correta é, portanto, a B. 
  

 

 



SOCIOLOGIA 
 
Resposta da questão 61 – C 
O texto apresenta a intenção de Gandhi de conviver harmoniosamente com outras culturas, ainda que não precise 
negar a sua própria para isso. 
 
 
Resposta da questão 62 – D 
Havia a necessidade dos meninos das periferias paulistanas e cariocas de verem a cultura negra mais valorizada. De 
fato não havia lazer gerado pela diversidade de práticas artísticas, pelo contrário, os “bailes black” eram uma das 
poucas alternativas de lazer, antes inexistente. Esses bailes foram inspirados pela black music americana, não 
houve subversão, apenas difusão da moda americana. Na verdade, houve uma “adaptação” do estilo americano para 
o brasileiro. 
 
 
Resposta da questão 63 – D 
A afirmação sobre o caráter estático da cultura é equivocada. Mesmo povos isolados não podem manter suas 
culturas inalteradas com o passar dos anos, pois, entre outras coisas, há diferenças entre as gerações - além de 
mudanças no ambiente – que alteram as maneiras de fazer, os hábitos e mesmo certos rituais. Ademais, considerar 
a cultura como estática é ignorar a importância da ação humana, que pode alterar ideias e costumes. Dessa maneira, 
povos que não mantiveram contato com outras culturas são exemplos cabais de que se falar em “pureza cultural” é 
um equivoco, já que nem mesmo uma cultura isolada se mantém igual no decorrer dos anos. 
 
 
Resposta da questão 64 – B 
A diversidade cultural é um termo que designa a pluralidade de manifestações simbólicas, artísticas, linguísticas e 
práticas dos grupos sociais. 
 
 
Resposta da questão 65 – D 
A questão faz referência ao conceito de cultura em sua acepção socioantropológica. Por esta perspectiva, cultura 
não pode ser considerada como uma atribuição da pessoa (algo como “ele é culto ou inculto”), mas o conjunto de 
práticas, mentalidades, disposições e valores que são construídos historicamente, socialmente e que variam 
conforme o tempo. A fronteira de uma cultura para outra é difícil de ser delimitada, mas o fato é que esta gera um 
sentimento de pertencimento a um grupo, e assim nos sentimos mais próximos daqueles que compartilham a nossa 
mesma cultura e diferente daqueles que não a compartilham. Esta postura de desvalorizar as demais culturas por 
serem diferentes da nossa chama-se “etnocentrismo” e sempre foi causa de grandes conflitos entre as comunidades 
humanas. 
 
 
Resposta da questão 66 – D 
Quando se refere a grupos humanos, o termo “raça” não é compreendido em seu sentido biológico, mas em seus 
aspectos socioculturais. Já o termo “etnia” costuma definir as populações com base também em suas diferenciações 
culturais e linguísticas, envolvendo também tradições, religiões e outros elementos. 
 
 
Resposta da questão 67 – D 
A formação étnica da população brasileira possui como principais elementos o negro africano, o indígena nativo e o 
branco europeu. 
 
 
Resposta da questão 68 – A 
O muro anti-imigração é uma ferramenta de segregação territorial que busca manter uma população estrangeira de 
fora de um território específico. Uma comunidade é definida como um agrupamento de pessoas que se difere de 
outros agrupamentos humanos, sendo “visível onde uma comunidade começa e onde ela acaba”. A etnia está 
relacionada com construções culturais de determinada comunidade de pessoas. 
 
 
 



Resposta da questão 69 – A 
A ideia de “democracia racial” é comumente atribuída à Gilberto Freyre. Em sua obra, ele procura defender que o 
Brasil se constituiu como um empreendimento bem-sucedido. Para isso, ele faz uma abordagem culturalista da 
sociedade brasileira desde o período colonial. Ainda hoje as teses de Gilberto Freyre geram muitos debates e 
incompreensões (tanto daqueles que as criticam e daqueles que as defendem). Mas é fato que tal autor foi 
fundamental para pensar a cultura brasileira e para gerar uma identidade nacional. 
 
Resposta da questão 70 – C 
O etnocentrismo reforça a ideologia de uma classe ou grupo dominante ao estabelecer uma relação de valor entre 
culturas e hábitos diversos, na qual o “outro” é sempre tido como inferior.  
 
 
 
 


