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PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 – A 
Está correta a alternativa A, já que os autores usam argumentos para defender a ideia de que o sentimento de vida 
comunitária foi substituído por um temor pela segurança – que leva ao isolamento – nas grandes cidades.   
 
 
Resposta da questão 2 – C 
Ambos os textos contrariam as necessidades do consumidor, segundo seus autores. No Texto 1, o autor defende que 
“No Brasil, a Anatel faz o jogo das grandes empresas, e não o dos consumidores”; já no Texto 2, “as operadoras, 
em abjeto conluio com a espúria agência dita reguladora, vão pelo caminho obviamente mais fácil: limitar a 
quantidade de dados movimentados”.   
 
 
Resposta da questão 3 – D 
No texto, não há comparação entre situações de uso e de não uso de sacolas plásticas, apenas ênfase aos danos 
causados no mundo. Danos aos animais são apenas um dos elencados no texto. Nele também não há dados nem 
estimativas, apenas alusão aos problemas causados pelo uso de sacolas plásticas ao redor do mundo. Sendo assim, a 
alternativa D está correta. O autor ilustra citando os mais diversos problemas causados pelas sacolas plásticas, até 
porque elas são leves para voar, aparecendo em vários lugares diferentes e igualmente impróprios, como 
impermeável o suficiente para entupir bueiros e esgotos. 
 
 
Resposta da questão 4 – C 
A argumentação de Susanita é construída a partir de duas relações de causa e consequência: 
Causa 1: Sair na rua sem cultura. 
Consequência 1: não há consequências no sentido de prisão. 
Causa 2: Sair na rua sem vestido.  
Consequência 2: ser preso pela polícia. 
A partir dessas duas relações, Susanita consegue provar que sua tese é a correta, uma vez que coloca que apenas 
quando não se usa vestidos na rua é que se sofre uma consequência. Tem-se, portanto, uma argumentação por 
causa-consequência.    
 
 
Resposta da questão 5 – B 
No segundo parágrafo, as frases posteriores ao trecho citado evidenciam o que foi afirmado pelo autor, que “a 
globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades”: “O desemprego crescente torna-se crônico. A 
pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o 
desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas enfermidades se instalam e velhas doenças, supostamente 
extirpadas, fazem seu retorno triunfal”.   
 
 
Resposta da questão 6 – A 
Enquanto que, no primeiro parágrafo, o autor se vale de uma comparação para expor a sua ideia (“educar é como 
catar piolho”), no segundo e no terceiro, enumera uma série de ações necessárias à educação de uma criança: 
confiança, perseverança, despojamento e processo de conquista. Assim, é correta a opção A.   
 
 
Resposta da questão 7 – C 
O autor vale-se, sobretudo, de exemplos para poder fundamentar sua tese. Isso pode ser percebido logo no início do 
texto: ele começa trazendo um exemplo de situação cotidiana, para então adentrar no tema do texto. Assim, parte 
de exemplificações para ilustrar seu ponto de vista.   
 
 
 
 
 



Resposta da questão 8 – D 
A citação inicial tem a função de justificar e autorizar a tese do autor. Para isso, Frei Betto abre sua crônica 
utilizando-se das palavras de um notável e reconhecido escritor latino-americano, a fim de proporcionar mais 
credibilidade e, consequentemente, mais autoridade as suas palavras.    
 
 
Resposta da questão 9 – C 
A voz ativa é caracterizada por ter um sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo, já a passiva se caracteriza por 
ter um sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo. Assim, em [I] e [II], vê-se claramente um sujeito praticante: 
“o jogador” é quem marcou o gol, assim como “o ônibus” é que atrasou. Tem-se, dessa forma, a voz ativa. Já em 
[III] e [IV], o sujeito recebe a ação: “a bola” foi atrasada, e não atrasou; assim como “o computador” foi desligado, 
e não desligou. Tem-se, então, a voz passiva.   
 
 
Resposta da questão 10 – D 
Assim, temos: Em outubro de 1967, quando foram apresentadas as canções Domingo no parque e Alegria, 

Alegria, no Festival da TV Record, por Gilberto Gil e Caetano Veloso, logo houve quem percebesse que a 

narrativa cinematográfica influenciava as duas canções ... 
 
 
Resposta da questão 11 – A 
A partir da leitura da tirinha, fica evidente uma crítica à influência da cultura americana no Brasil, uma vez que a 
personagem considera um absurdo tal fato, mas, depois de apresentar seu posicionamento, chama o interlocutor 
para comer um Big Mac com Coca-Cola. O amigo, por sua vez, concorda e diz que vai buscar seu All Star.  
 
 
Resposta da questão 12 – A 
O estrangeirismo é o processo pelo qual são inseridas, na Língua Portuguesa, palavras de outros idiomas, como é o 
caso de Big Mac e All Star. 
 
 
Resposta da questão 13 – A 
Em I, a resposta esperada pela menina era “esse lixo”. Já na frase de Mafalda, no segundo quadrinho, Miguelito não 
é o sujeito de nenhuma oração.  A afirmação de que, em português, o sujeito de uma oração pode ser inexistente é 
verdadeira, mas não é o que ocorre em “Choveram reclamações na empresa por causa do apagão na Internet.”. 
Neste caso, o verbo “chover” foi empregado no sentido figurado e seu sujeito é “reclamações”. 
Já em IV, a resposta de Miguelito não pode ser relacionada à pergunta “Ao prefeito cabe que responsabilidade?”. 
 
 
Resposta da questão 14 – B 
No período I, o verbo é significativo e funciona como núcleo do predicado verbal. Já nos períodos II e III, os 
verbos são de ligação, e os predicativos “doente” e “triste” são núcleos do predicado nominal. 
 
 
Resposta da questão 15 – C 
No trecho I, o sujeito é simples, pois está na voz passiva sintética. Trata-se do termo “imóveis”, que está sofrendo a 
ação. Em “Eles haviam deixado a festa mais cedo”, o sujeito é simples “eles”, já que o verbo haver, neste caso, não 
está no sentido de existir e, portanto, não configura uma oração sem sujeito. Na última frase, o sujeito também é 
simples, “palavras horríveis”, pois o verbo “chover” está em sentido figurado, não expressando fenômeno da 
natureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
 
Resposta da questão 16 – A 
A característica que mais diferencia a América Latina da América Anglo-saxônica é o passado colonial. A América 
Latina, diferentemente da Anglo-saxônica, foi colônia de exploração. 
 
Resposta da questão 17 – B 
A regionalização da América Latina, assim como a da América Anglo-saxônica, obedece a critérios históricos (tipo 
de colonização, passado escravocrata) e culturais (origem e costumes semelhantes). 
 
Resposta da questão 18 – D 
Os fatores climáticos influenciam na dinâmica climática das regiões do planeta. A proximidade com a área central 
do planeta possibilita obter temperaturas mais elevadas devido a maior incidência solar. O relevo também 
influencia com sua altitude, onde a temperatura, pressão e oxigênio variam de acordo com a altitude. As correntes 
marítimas influenciam as áreas de acordo com a sua temperatura e umidade. 
 
Resposta da questão 19 – A 
Clima localizados próximos à zona equatorial e/ou trópicos apresentam climas quentes e chuvoso. A localização 
nas zonas temperadas possibilita ter as estações do ano definidas. Áreas com baixa taxa de umidade propiciam um 
clima e vegetação mais seca. 
 
Resposta da questão 20 – D 
O Haiti é o país economicamente mais pobre de todo o continente americano. Seu Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) é o menor da América: 0,532. 
 
Resposta da questão 21 – C 
a) Incorreta – Conceito apresentado refere-se ao efeito estufa.b) Incorreta – Conceito apresentado refere-se às ilhas 
de calor.c) Correta. O El Niño é um fenômeno climático que altera a temperatura das águas do Oceano Pacífico, 
aumentando-a anormalmente e influenciando as condições climáticas de diversas regiões.d) Incorreta – Conceito 
apresentado refere-se ao fenômeno La Niña. 
 
Resposta da questão 22 – C 
Todas as alternativas estão corretas, haja vista que a “crise dos mísseis” realmente pôs o mundo em tensão no ano 
de 1962, sendo Cuba o centro da problemática. Além disso, a Revolução Cubana, realizada em 1959, foi a primeira 
revolução de caráter socialista realizada em terreno americano após as revoluções russa e chinesa. Isso exerceu uma 
grande influência sobre as esquerdas latino-americanas. Por fim, após a derrocada da União Soviética e o fim da 
Guerra Fria, Cuba precisou seguir outros caminhos alternativos ao socialista, cuja ideologia e modus operandi já 
estavam sucateados. 
 
Resposta da questão 23 – A 
A Revolução em Cuba e a subsequente adesão ao bloco soviético provocaram um ponto de instabilidade no 
continente americano durante a Guerra Fria, já que a hegemonia pertencia até então aos Estados Unidos. O 
exemplo cubano acabou servindo de modelo para outros empreendimentos revolucionários no continente, que 
tiveram apoio estratégico, militar e até financeiro por parte dos cubanos. 
 
Resposta da questão 24 – A 
Entre os interesses na construção do Canal do Panamá, destacou-se a pretensão dos Estados Unidos de reduzir as 
distâncias, o tempo e o custo das viagens marítimas entre as costas Leste e Oeste de seu território. 
 
Resposta da questão 25 – C 

O Haiti é o país economicamente mais pobre da América. Seu Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,404 
(baixo). Aproximadamente 60% da população é subnutrida e mais da metade vive abaixo da linha de pobreza, ou 
seja, com menos de 1,25 dólar por dia. 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA I 
 
Resposta da questão 26 – D 
a) Falsa! Nem todo quadrilátero é paralelogramo. Existem quadriláteros que possuem apenas um par de lados 
opostos paralelos (trapézios), além daqueles que não possuem lados paralelos. 
b) Falsa! Qualquer retângulo que não possui todos os lados congruentes não é um quadrado. Já a afirmação “todo 
quadrado é também um retângulo” é verdadeira. 
c) Falsa! Nem todo losango é quadrado, pois não há garantia de que os ângulos internos de um losango sejam retos. 
Já a afirmação de que todo quadrado é um losango está correta. 
d) Verdadeira! Todo quadrado possui lados opostos paralelos. Aliás, muitas definições de quadrado já afirmam: 
paralelogramos que possuem lados e ângulos congruentes. 
 
 
 
Resposta da questão 27 – D 
I – Falsa! Podem existir trapézios com diagonais de comprimentos iguais. 
II – Falsa! Basta olhar para a fórmula da área do losango para perceber que existe uma diagonal menor e uma 
maior. Ao desenhar um losango, também é possível notar a diferença. 
III – Verdadeira! Todo paralelogramo possui diagonais que se cortam em seus pontos médios. 
 
 
 
Resposta da questão 28 – C 
a) Incorreta  
A afirmativa correta é “todo quadrado também é retângulo”. 
b) Incorreta  
A definição está correta, mas incompleta. Além disso, os quadrados também possuem ângulos retos. 
c) Correta. 
d) Incorreta  
Essa é a definição de quadrado, e não de losango. 
 
Resposta da questão 29 – D 
Utilizando a propriedade de ângulo externo do triângulo, temos: 
60° + 50° = 2x + 10° 
110° = 2x + 10° 
2x = 100° 
x = 50° 
    
    
 
 
Resposta da questão 30 – B 
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d = 72º 
 
72 + 90 + f = 180 
 
F = 18º 
 
 
 



Resposta da questão 31 – A 
Para solucionar esse exercício, calcule a área do trapézio (A1), a área do retângulo (A2) e, da área do trapézio, 
subtraia a área do retângulo. O resultado será a área que deverá ser coberta de grama. 

A1 = (B + b) ·  h 
        2 

A1 = (18 + 10) ·  8 
       2 

A1 = (28) ·  8 
        2 

A1 = 224 
       2 

A1 = 112 m2 
A2 = b ·  h 
A2 = 5 ·  8 

A2 = 40 m2 
A1 – A2 = 112 – 40 = 72 m2 

 
 
 
Resposta da questão 32 – D 
 
   90º + 60º + h = 180   
           h = 30º 
 

logo: 90º + 30º = 120º 
 

D = 120º   e  C = 120º 
 
 
 
 
 
 
Resposta da questão 33 – B 
A área do trapézio é dada pela seguinte fórmula: A = (B + b) ·  h 
                                                                                             2 
Dadas as informações, basta substituir os valores e realizar os cálculos, lembrando que as operações no interior dos 
parênteses devem ser realizadas primeiro. 

A = (40 + 30) ·  20 
      2 

A = 70 ·  20 
      2 

A = 1400 
       2 

A = 700 cm2 
Resposta da questão 34 – D 
Utilizando a fórmula do volume: 
V = a³ 
729 = a³ 
a = 9 cm 
Calculando a área de cada face, sabendo que as faces têm o formato de um quadrado e que cada aresta do cubo 
mede 9 cm: 
A = a² 
A = 9² 
A = 81 cm² 
 
Resposta da questão 35 – C 
V paralelepípedo =  
V= 50 cm x 30 cm x 6 cm= 9000 cm3 
 



ESPANHOL 
 
 
Resposta da questão 36 – C 
Fica claro que se refere ao banco que não oferece nada ao cliente. 
 
 
Resposta da questão 37 – C 
Fica claro quando ele diz: el banco no se responsabiliza, “ya que el hecho de habérseles acabado el dinero fue 
involuntário”. 
 
 
Resposta da questão 38 – C 
Mostra claro que o “ou” é porque se trata de um estrangeiro falando. 
 
 
Resposta da questão 39 – C 
Mister Smith é uma forma formal de tratamento e por isso usamos ustede que em espanhol também é usado. 
 
 
Resposta da questão 40 – A 
Se trata de uma forma formal já que estão em um banco. 
 
 
Resposta da questão 41 – B 
Caneta em espanhol é “bolígrafo” 
 
 
Resposta da questão 42 – A 
Overbo “corras” é usado com o pronome ‘tú”. 
 
 
Resposta da questão 43 – B 
antes de palavras que començam com I ou HI trocamos “y” ppor “e”. 
 
 
Resposta da questão 44 – C 
antes de palavras que começam com O ou Ho trocamos “o” por “u”. 
 
 
Resposta da questão 45 – D 
“ LA HADA” está incorreta já que de acordo com a regra de eufonia antes de “a” e “há” tônicas mudamos LA por 
E, assim então fica “EL HADA”. 
 

 
 


