
SIMULADO 1º DIA – 05/07/2019 – GABARITO COMENTADO – 2º ANO 
 
 
PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 - C 
A única substituição que não pode ser feita é aquela indicada na alternativa c – empacotar que, no contexto 
apresentado, significa deixar de existir, morrer e não embrulhar, como informa a alternativa. 
 
Resposta da questão 2 - A 
No texto, a referência à imposição de pintar as fachadas, à falta de sensibilidade dos moradores e empregadores 
com relação ao perigo imposto pelas precárias condições de trabalho para pintura externa e à versatilidade dos 
sambistas e dos cariocas em geral são apenas detalhes para explicar a descontração e alegria imensa dos pintores, 
apesar dos riscos inerentes à profissão exercida. 
 
Resposta da questão 3 – D 
Em “Samba no ar”, a palavra ar foi usada tanto no sentido de “espaço que circunda a superfície terrestre” (primeira 
expressão da alternativa d) como no sentido de “em transmissão” (segunda expressão da alternativa d). 
 
Resposta da questão 4 – B 
A oração “(...) que nem reparou nos rostos emoldurados pela janela.” é subordinada adverbial consecutiva, ou seja, 
indica consequência para o que se declara na oração principal. 
 
Resposta da questão 5 – E 
A diferença entre o complemento nominal e do adjunto adnominal é a de que o complemento nominal completa o 
significado transitivo do nome, ao passo que o adjunto adnominal delimita, adjetivando um substantivo. No caso 
das frases, o termo “de Deus” adjetiva o termo “palavra”, sendo, portanto, um adjunto adnominal. Já o termo 
“sobre Deus” completa o sentido de “palavra” e funciona ainda como paciente do termo a que se refere, sendo, 
portanto, complemento nominal.  
 
Resposta da questão 6 – B 
O elemento “Por isso” estabelece a coesão entre o slogan da campanha publicitária e o parágrafo seguinte, 
conferindo a ideia de conclusão, ou seja, explicando, conclusivamente, o porquê de os animais não poderem ser 
descartados como brinquedos. A alternativa que aponta esse entendimento é a B. As alternativas A, C, D e E não 
procedem, pois a ideia traduzida pelo elemento coesivo não é de causa, explicação, conformidade ou consequência. 
 
Resposta da questão 7 – B 
Adjunto adnominal é um termo que caracteriza um substantivo sem a intermediação de um verbo. No verso 
Cavernas altas, onde o mar se esconde, o adjetivo destacado é um adjunto adnominal de Cavernas.  No verso Lá 

donde as ondas saem furibundas, o termo destacado é predicativo do sujeito ondas. Temos nesse verso um 
predicado verbo-nominal: as ondas saem / as ondas estão furibundas. 
 
Resposta da questão 8 – B 
Iniciada pelo ‘mas’, conjunção coordenativa adversativa, a oração estabelece uma ideia contrária à oração anterior. 
Ou seja, a estrada não ser construída opõe-se ao fato de mais de um milhão de brasileiros terem sido seduzidos 
pelas promessas daquela obra.  
 
Resposta da questão 9 – E 
A equivalência sintática é exata: “ser’ (verbo de ligação) + “obrigatório” (predicativo), então em 1, a oração é 
subjetiva; em 2, o termo é sujeito. Já a equivalência semântica não é exata, pois, em 1, os próprios funcionários 
teriam de justificar suas faltas e, em 2, alguém (o encarregado, o supervisor, o gerente etc) poderia justificar as 
faltas dos funcionários.  
 
Resposta da questão 10 – B 
Em ambos os casos, temos orações subordinadas adjetivas restritivas, ou seja, elas particularizam e restringem 
alguma característica da oração principal, aqui representada pela pessoa “você”.  
 
 
 



FÍSICA 
 
Resposta da questão 11 – C 
 
Assunto abordado em sala de aula, mostrando um detector de infravermelho (câmera de celular), além de vídeos 
mostrados em sala de aula. 
 
 
Resposta da questão 12 – A 

A luz deve se aproximar da normal quando entra no prisma e se afastar dela quando sai dele. Veja a seguir: 

 

Portanto, a alternativa correta é a A. 

 
Resposta da questão 13 – A 
  
Em I, houve a refração do meio A para o meio B, com a aproximação do raio de luz em relação a normal, indicando 
que o meio B é mais refringente do que A (nB > nA). 
Em II, ocorreu a reflexão total do raio de luz, significando que o meio B é mais refringente que o meio C (nB > nC). 
Dessa maneira, nB > nA e nB > nC.  A única alternativa que contém a relação correta entre os índices de refração 
descrita, é a alternativa A 
 
 
Resposta da questão 14 – A 

 
Primeiramente observa-se que a lente reproduzida, por sua geometria e por estar imersa no ar, é convergente. Sob 
as condições de Gauss, por conseguinte, raios que chegam paralelos ao seu eixo óptico são refratados em direção ao 
foco. A trajetória do raio I ilustra tal propriedade. 
 
 
Resposta da questão 15 – D 

 

[I] O plástico é utilizado na ampola interna por ser barato e péssimo condutor de calor, evitando a transferência de 
calor por condução.  

[II] O vácuo entre as paredes interna e externa da garrafa térmica evita a transferência de calor por condução e 
convecção das moléculas de presentes no ar, uma vez que o vácuo for eficiente.  

[III] O espelhamento interno da ampola evita que a energia térmica seja irradiada para fora, pois essa radiação sofre 
reflexão interna na superfície espelhada, mantendo por mais tempo a temperatura da substância armazenada. 

 
Resposta da questão 16 – E 

 
Observando atentamente as informações contidas nos dois gráficos, pode-se extrair a informação de que, a 3 000 m 
de altitude, a pressão atmosférica vale 0,7 atm e que, submetida a essa pressão, a água entrará em ebulição a 90 °C. 
Substituindo essa informação na equação fundamental da calorimetria, encontra-se: 

 

 
 



Resposta da questão 17 – D 
 
Analisando cada afirmativa separadamente 
a) Falsa, pois o raio R3 mudou do meio A para o meio B, logo ele refratou, não ocorrendo apenas desvio por ter 
insidido perperdicularmente a superfíce na mudança de meios. 

b) Falsa, pois quanto mais refringente o meio, menor o ângulo entre o feixe de luz refratado e a reta normal em 
relação ao feixe de luz incidente, sedo que em B o ângulo é menor que em A, logo B é mais refringente, sendo 
assim a velocidade de propagação nesse meio é menor do que em A. 

c) Falsa, pois não há dados para corroborar esta afirmação. 

d) Verdadeira, pois o raio refratado se afasta da normal, logo a velocidade em B é maior do que em A e usamos a 

relação:  

e) Falsa, O índice de refração para materiais convencionais é sempre positivo. 

 

Resposta da questão 18 – B 
 
O elemento óptico desse espectroscópio pode ser um prisma, que é capaz de provocar o fenômeno da dispersão, 
conforme ilustra a figura. Para um feixe incidente de luz branca, cada radiação (frequência) segue uma trajetória 
específica de acordo com o índice de refração do prisma para cada uma dessas radiações. Quanto maior o índice de 
refração, maior é o desvio. 

 

   
 

Resposta da questão 19 – B 
 

Índice de refração é definido como a razão entre a velocidade da luz em um determinado meio e a velocidade da 
luz no vácuo. Como a frequência é a mesma, para diferentes comprimentos de onda, diferentes cores, o índice de 
refração será diferente. 
 

 
Resposta da questão 20 – B 
 
Analisando cada afirmativa separadamente 
I – Verdadeira. O ar possui uma das menores condutibilidades térmicas dentre os objetos que lidamos no dia a dia, 
então desde que não haja processos convectivos em grande escala, como no caso de objetos porosos como a 
serragem, o ar funciona como um excelente isolante térmico. 
II – Falsa. A água atinge o ponto de densidade máxima a 4 °C, logo, em um lago cuja a superfície esteja congelada, 
a parte mais profunda do lago poderá ser encontrada à temperatura de 4 °C. 



III – Falsa. O processo acontece de forma inversa. Os raios ultravioletas vindos do sol atravessam o vido, até 
mesmo em comprimentos de onda da luz visível, já que estes raios atravessam as paredes de vidro e pode-se ver o 
que há no seu interior. Essa radiação ao ser absorvida pelas plantas, é reemitida na forma de radiação térmica, na 
região do infravermelho, que não atravessa o vidro e aquece o ambiente. 
IV – Verdadeira. A roupa lã evita trocas de calor dos beduínos com o ambiente através do processo de convecção. 
O que faz com que o processo de transpiração, que permite o resfriamento do corpo, seja mais eficiente e os 
beduínos se mantenham a temperaturas mais amenas. 
Portanto, a Alternativa correta é a B 

 
Resposta da questão 21 – C 
 
As gotas assumem a forma de um hemisfério, formando uma lente plano-convexa, imersa no ar. Como o índice de 
refração da água é maior que o do ar, essas lentes tornam-se convergentes, concentrando a radiação solar.   

 
Resposta da questão 22 – A 
 
O exercício envolve o conceito de potência que é a variação da quantidade de energia (calor) por unidade de tempo. 
A partir da leitura da questão, podemos encontrar os seguintes dados: 
θ0 = 20 °C; θ0 = 80 °C; m = 500 g; P = 500 cal/s; c = 1 cal/g.°C 

Aplicando a definição de potência, temos: 

P = Q/∆t 

Q = m.c. ∆T = 30000 cal 

∆t = 30000 cal/500cal/s 

Portanto, ∆t = 60 s. 

 

Resposta da questão 23 – A 
 

Justificativa 
a) Correta. Define que há a passagem espontânea de calor de um corpo com temperatura mais alta para um corpo 
com temperatura mais baixa, até atingir o equilíbrio térmico, segundo os princípios da termodinâmica. 
b) Incorreta. O calor nunca é transferido de maneira espontânea e tampouco integralmente em outras formas de 
energia. O que ocorre naturalmente é a conversão de energia, seja mecânica, elétrica, química ou nuclear, em calor. 
c) Incorreta. Mesmo quando o sistema entra em equilíbrio, não é possível separar o nitrogênio e o hélio de uma 
mistura sem a realização de trabalho e consequente consumo de energia externa. 
d) Incorreta. Nenhuma máquina térmica real é capaz de converter integramente calor em trabalho e jamais pode 
funcionar como moto-perpétuo. 
e) Incorreta. Sem a realização de trabalho, é impossível reagrupar as moléculas de tinta que tingem um líquido 
qualquer e assim restaurar uma gota de tinta que provocou o seu tingimento. 
 
 
Resposta da questão 24 – D 
 
Aplicando a Lei de Snell e Descartes: 

 

 

 



Resposta da questão 25 – C 
 

O aquecimento da primeira amostra de água determinará a potência da fonte de calor 

 

Após a mistura da segunda amostra, a temperatura de equilíbrio térmico será 

 

Para aquecer as duas amostras de água, de 30 °C para 80 °C, com uma fonte de calor com a potência calculada 
anteriormente, tem-se 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUÍMICA 

 
Resposta da questão 26 – E 
 

2 NaOH + 1 H2SO4 → 1 Na2SO4 + 2 H2O 
 
X . M ácido . V ácido  = y. M base . V base 
2 . M ácido . 100    =   1 . 0,5 . 50 
 
M ácido = 0,5 x 50  / 200  = 0,0125 mol/l 
 
 
Resposta da questão 27 – C 
 
3 x 15 M ácido =  25 x 0,0 6 
M ácido =  25 x  0,06  /  45 
M ácido =  0,0 33 mol/l 
 
 
Resposta da questão 28 – D 
A pressão de vapor de um solvente é proporcional à sua volatilidade. Quanto mais fracas forem as 
interações intermoleculares, mais volátil será o líquido. De acordo com o gráfico, o éter etílico apresenta 
maior pressão de vapor que o etanol. Já o tetracloreto de carbono apresenta a menor pressão de vapor. 
Logo, o éter etílico é o líquido mais volátil (interações intermoleculares mais fracas) e apresenta menor 
temperatura de ebulição. O líquido menos volátil e de maior temperatura de ebulição é o CCℓ4, já que 
apresenta as interações intermoleculares mais intensas. 

 
Resposta da questão 29 – A 

As equações que representam a dissociação dos quatro sais em meio aquoso são mostradas a seguir: 

I) CaSO4     →       Ca +2      +     SO4
-2      

II)  Na2SO4           →           2 Na+   +    SO4
-2 

III) Al2(SO4)3    →    2 Al+3        +      SO4-
2 

IV) MgSO4       →      Mg+2       +      SO4
-2 

 
Com isso obtemos dissociados de cada sais, respectivamente: 0,4 mol/l , 0,6 mol/l , 0,5 mol/l e 0,2 mol/l                
O abaixamento da temperatura de solidificação é diretamente proporcional ao número de partículas do 
soluto não volátil dissolvidas no líquido. 
Assim, a ordem crescente de abaixamento da temperatura de solidificação é IV < I< III < II. 

 

 
Resposta da questão 30 – B 

 
PV = m R T / PM 

7,65 . 0,015 = m 0,082 . 300 / 342 

0,114 =  0,071 m 

m = 0,114 / 0,071       m = 1,60 g 

 
 
 



Resposta da questão 31 – B 

2 mols de P2O5  ___________ 4 mols de PO2 

2 . 10 -3      _________________ X  

X = 4 . 10-3 

 
Resposta da questão 32 – C 

 A temperatura final do sistema I é maior, porque a reação de simples troca entre o ácido e o ferro é exotérmica e 
processa-se com maior velocidade, não havendo grande dissipação de calor. Já a II é uma reação lenta, e o calor vai 
sendo dissipado à medida que é liberado pela reação. 

 
Resposta da questão 33 – A 

Quanto maior a superfície de contato (pedaços menores) e maior a temperatura, maior será a velocidade de uma 
reação. Assim, a ordem correta é a da letra a) porque: 
Experimento B = Barra possui menor superfície de contato e 30 ºC é uma temperatura baixa em comparação com 
as outras; logo, a reação é mais lenta e produz menos bolhas. 
Experimento A = Barra possui maior superfície de contato e 50 ºC é uma temperatura alta em comparação com as 
outras. A reação é mais lenta que a do experimento C e mais rápida em relação ao experimento A, com uma menor 
produção de bolhas que C e mais bolhas que B. Experimento C = Pedaços pequenos possuem menor superfície de 
contato e 50 ºC é uma temperatura alta em comparação com as outras, logo, a reação é mais rápida e possui maior 
produção de bolhas. 
  
 
Resposta da questão 34 – D 
Quando cortamos uma batata em pedaços menores e colocamos para cozinhar, estamos fazendo com que a ação do 
calor seja realizada em uma área maior, isto é, estamos aumentando a superfície de contato. 
 
 
Resposta da questão 35 – C 
Quanto maior a concentração de partículas, menor o ponto de congelação ou solidificação. Considerando α = 100% 
para todos os casos, temos: 

1 KNO3(s) → 1 K+
(aq) + 1 NO3

-
(aq) 

     0,1 mol         0,1 mol     0,1 mol 
Total = 0,2 mol de partículas em solução. 

1 MgSO4(s) → 1 Mg2+
(aq) + 1 SO4

-
(aq) 

     0,1 mol         0,1 mol     0,1 mol 
Total = 0,2 mol de partículas em solução. 

1 Cr(NO3)3(s) → 1 Cr3+
(aq) + 3 NO3

-
(aq) 

     0,1 mol         0,1 mol     0,3 mol 
Total = 0,4 mol de partículas em solução. 

A solução de Cr(NO3)3 tem ponto de congelaçãomais baixo que as soluções dos outros dois sais. 

 
Resposta da questão 36 – C 
 
M1V1   +   M2V2   =  Mr,V 
400 . 0,20   +   200 . 0,40   = Mr . 600 
Mr = 160 / 600 
Mr = 0,27 mol/l 



Resposta da questão 37 – C 
A pressão de vapor do líquido varia, sim, com a dissolução do soluto. 
 
 
Resposta da questão 38– E 
Pela reação temos um reagente que esta sendo consumidos ou seja diminuindo sua concentração e dois 
produtos de estão aumentando sua concentração, logo o gráfico não representa está reação. 
 
 
Resposta da questão 39– E 
V = K ( X) 2 .( Y)3 
 
Diminuindo pela metade as concentração de A e B temos: 
 
V = K (X/2 )2 . ( Y/2)3 
V = K X2/4 . Y3 / 8 
V = KX2.Y3 /  32   logo fica  trinta e duas vezes menor 
 
 
Resposta da questão 40 – C 
 
V1 =0,045 ( 0,030)2  =  0,0000405 
V2 = 0,045 ( 0,040 )2  = 0,000072 
Fazendo V1/V2 temos 0,0000405 / 0,000072 =  0,56 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
 
Resposta da questão 41 – E 
O conflito entre a região da Meia Lua e o governo central da Bolívia está baseado em motivações de ordem interna. 
A Meia Lua é uma parte do país formada pelos departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni e Tarija. O centro 
político do separatismo é o departamento de Santa Cruz de La Sierra, mas é de Tarija que vem a maior parte do gás 
natural imposta ao Brasil. O segundo corresponde a um movimento no estado mais pobre do México, 
chamado Chiapas. Esse movimento busca a ampliação da autonomia e das oportunidades para os 
grupos indígenas 
 
 
Resposta da questão 42 – D 
A Colômbia é um dos países latino-americanos mais acometidos pela ocorrência de conflitos 
internacionais. Os protagonistas dessa problemática são os guerrilheiros, os narcotraficantes e os 
paramilitares que lutam entre si e contra as forças armadas.. 
 
 
Resposta da questão 43 – A 
Países da América do Sul vêm implementando novas políticas diante do avanço do neoliberalismo. A combinação 
entre a história da luta por independência, as ações nacionalistas e as críticas ao capitalismo com mobilizações 
coletivas próximas do socialismo cubano, transformado em símbolo, configura um quadro de oposição à política de 
globalização associada aos EUA. A estatização dos recursos naturais pela Bolívia, mesmo afetando um país aliado 
como o Brasil, é um exemplo de ação nacionalista. 
 
 
Resposta da questão 44 – E 
A Venezuela atravessa uma grave crise política, que se aprofundou após a morte de Hugo Chávez em 2013, em 
decorrência de conflitos entre o governo (esquerda radical, liderada por Nicolás Maduro, com apoio dos militares e 
parte da população pobre) e oposição (liderada pelas classes média e alta, além de corporações de mídia). Essa 
situação desencadeou uma enorme crise econômica em razão da queda crescente dos preços do petróleo no 
mercado internacional, má gestão, elevada inflação e desabastecimento de produtos básicos. O quadro social se 
agravou com o aumento da pobreza, da fome e do número de refugiados em direção aos países vizinhos como o 
Brasil. 
 
 
Resposta da questão 45 – C 
Cuba, durante a Guerra Fria, tinha o apoio da, então, União Soviética, que investiu na ilha, tornando-a uma vitrine 
dos avanços sociais do socialismo. Dessa forma, Cuba conseguiu grande destaque em Olimpíadas e em Jogos Pan-
Americanos, além de melhorias nos campos da saúde e da educação. 
 
 
Resposta da questão 46 – D  
Eles têm a ideia de encontrar aqui uma possibilidade de conseguir um emprego e de manter a família 
financeiramente, de construir uma nova vida, de não ficarem desamparados. Eles esperam uma realidade melhor, 
sem crises políticas, fenômenos naturais e fome. 
 
 
Resposta da questão 47 – C 
Para viabilizar o funcionamento de hidrovias em rios com desníveis topográficos ou de hidrelétricas, bem como a 
implantação de canais interoceânicos como o canal do Panamá (entre o Pacífico e Atlântico), é preciso superar 
barreiras de relevo como as diferenças de altitude. Assim, é fundamental a construção de eclusas, dispositivos que 
permitem que embarcações tenham acesso a partes mais elevadas e partes mais baixas com um engenhoso sistema 
de comportas. 
 
 
Resposta da questão 48 – B 
Incorretas: II - Seu custo de fretamento é mais expressivo que os demais concorrentes com próximas características 
e sua capacidade de tração de carga é bastante reduzida; III – A Federação Russa é o maior país do mundo em 
extensão territorial e ocupa o território de 17 075 400 km². 



Resposta da questão 49 – D  
A partir da década de 1920, o transporte ferroviário no Brasil entrou em declínio, processo que se intensificou nos 
anos 1940 com a retirada dos investimentos ingleses no setor e a sua posterior e gradual estatização. Há também o 
declínio definitivo de investimentos na década de 1950, sobretudo do governo Juscelino Kubitschek, pois o 
transporte rodoviário passou a ser privilegiado, visando atrair investimentos da indústria automobilística 
estrangeira. Segundo os gráficos, o transporte ferroviário é o único que apresenta uma queda, revelando esse 
contexto histórico. O predomínio do modal rodoviário visava integrar o território brasileiro com suas 
particularidades de relevo, povoar as áreas mais afastadas e também industrializar o país com base na formação de 
polos automobilísticos. 
 
 
Resposta da questão 50 – D  
A partir de 1996, teve início um processo de privatização da rede ferroviária nacional, com a maior 
parte dessa rede sendo transferida para a iniciativa privada. Começou-se, então, um processo de 
recuperação do sistema ferroviário que, adequando-se a uma nova realidade econômica e de 
transporte, passou, gradativamente, a aumentar sua participação na matriz de transporte. É, 
entretanto, no crescimento do volume de carga que se nota a utilização cada vez maior da matriz 
ferroviária nos transportes brasileiros, devido ao aumento da efi ciência do sistema. É possível que 
haja uma integração no que se refere aos corredores de exportação. Essa proposta de integração de 
transportes, elaborada ainda nos governos militares, pretende utilizar a rede de ferrovias como eixo 
do sistema, assim como nos corredores de Santos e Vitória-Tubarão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÊS 
 
Resposta da questão 51 – A 
O termo em destaque é um advérbio de intensidade, podendo assim ser trocado por so. Tradução: "Nós não somos 
tão burros"!   
  
Resposta da questão 52 – B 
A alternativa [B] está correta, pois afirma que Shep acha que os humanos são burros. No último quadrinho temos: 
"Inteligência de um humano? Para com isso! Nós não somos tão burros"!   
  
Resposta da questão 53 – E 
A alternativa [E] está correta, pois a frase do primeiro quadrinho é um exemplo de second conditional, isto é, a 
oração subordinada se encontra no simple past e a oração principal no conditional future (would). Tradução: "Se eu 
não fosse seu amigo, eu acharia suas palavras muito ofensivas"!   
  
Resposta da questão 54 – B 
Ao traduzirmos o título do poema, já teremos a resposta da pergunta (um dia você será amada). Além disso, o autor 
narra ao longo do texto que um dia ele partiu deixando apenas um bilhete dizendo que a presença dele na vida dela 
será como uma mancha no passado e que agora, que ele a deixou, ela terá a chance de encontrar alguém que a ame 
de verdade, da forma que ele nunca amou. 
 
Resposta da questão 55 – B 
As estruturas “A” e “B” estão na forma passiva pois “a safety vídeo” (frase “A”) e “the students’ questions” (frase 
“B”), apesar de estarem no início da frase, estão sofrendo a ação indicada no verbo (frase A: “will be watched” – 
serão assistidas) e (frase B: “are always answered” – sempre são respondidas); além disso, a presença do “by” na 
frase indica que o elemento em seguida é o agente da passiva. Já na frase “C”, Alex é o sujeito da frase pois ele fez 
a ação indicada no verbo (“posted the vídeo on Facebook”). 
  
Resposta da questão 56 – B 
A primeira frase do texto pode ser entendida da seguinte forma: “A recent multicenter study found that the slimmest 

people also ate the most carbohydrates, and the chubbiest ate the least” (um recente estudo multicêntrico 
descobriu que as pessoas mais magras também comiam a maior quantidade de carboidratos e os mais gordinhos 
comiam a menor quantidade). Assim, a melhor alternativa é a [B], pois o título mais adequado ao texto seria: 
“Comer carboidratos deixa você magro”.   
 
Resposta da questão 57 – A 
O pronome reflexivo themselves (se) refere-se a Daisy Ridley e John Boyega. O texto coloca: “Daisy Ridley...e 
John Boyega...estão se preparando para os maiores papéis de suas carreiras”.   
 
Resposta da questão 58 – B 
A alternativa [B] está correta, pois pelo fato de a oração ser subordinada adjetiva explicativa e o sujeito ser film 
(filme), o pronome relativo a ser utilizado é which.   
 
 
Resposta da questão 59 – C 
O pai de Archie está preocupado, pois afirma que os impostos (taxes), a conta da TV a cabo (cable bill) e a conta de 
energia elétrica (electric bill) estão aumentando.   
  
Resposta da questão 60 – D 
 Os termos significam, respectivamente, conta da televisão a cabo, uma boa hora (um bom momento) e boletim 

escolar. O candidato deve ficar atento ao fato de que bill pode significar, em outros contextos, projeto de lei e 
cédula.   
  

 

 

 

 

 

 



SOCIOLOGIA 
 
Resposta da questão 61 – E  
 
O cartum encerra várias situações que evidenciam o caráter ideológico dos meios de comunicação de massa e, 
ainda, mostra que o discurso sobre “povo brasileiro” é ideológico, falso, abole as divisões e desigualdades sociais.  
 
Resposta da questão 62 – E 
 
A ideia do compositor e provocar a reflexão a partir de um tema comum a toda nação, dessa forma, a letra cria uma 
identificação entre a nação e a seleção, como se a vitória desta significasse avanço daquela.  
 
Resposta da questão 63 – B 
 
Com um caráter ideológico, como uma ação em que todos repetem um ideal comum e são manipulados por uma 
minoria, a definição apresentada tem o objetivo de dissimular a prática da exploração mediante a ideia de 
civilização.  
 
Resposta da questão 64 – C 
 
Não há independência do indivíduo em um processo ideológico, mas a superposição do coletivo sobre o individual. 
O que ocorre é um repetição de ideias a partir de do senso comum. 
 
Resposta da questão 65 – D 
 
Os itens indicados remetem a teoria Marx sobre o conceito de classes e relações entre as mesmas no contexto do 
capitalismo nascente.  
 
Resposta da questão 66 – D 
 
Por ser a ideologia o processo de superposição do coletivo sobre o individual, restando ao ao indivíduo a 
representação de interesses maiores a si mesmo, a ideologia é algo que se reproduz a partir da convivência entre os 
indivíduos em grupos, que defendem os mesmos interesses e possuem opiniões semelhantes.  
 
Resposta da questão 67 – E 
 
Não existe um processo de reflexão coletiva para determinação da ideologia. Esta ocorre sem exata percepção dos 
participantes estarem inseridos e representarem uma ideologia.  
 
Resposta da questão 68 – D 
 
Ao suplantar o individuo com o ideal coletivo a ideologia se impõe como o “caminho a seguir” sem levar em conta 
o individuo e ocultando, privando, este do próprio sentido existencia. 
  
 
Resposta da questão 69 – B 
 
A ideia de evolução natural da sociedade é parte do pensamento relacionado ao chamado “evolucionismo social”, 
no entanto, isso não é consenso na sociologia.  
 
Resposta da questão 70 – C 
 
Com a perspectiva do movimento anarquista da defesa da liberdade pessoal, da participação direta dos cidadãos em 
todos os assuntos políticos e a recusa às diferentes formas de autoridade e de governo. São contrários à 
representação política e à delegação de poder. 
 
 


