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PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 – D 
Em [I], o “se” é índice de indeterminação do sujeito; em [II], é pronome apassivador; em [III], na primeira 
ocorrência, o “se” foi utilizado para flexionar o verbo na voz passiva sintética, já na segunda ocorrência, é pronome 
reflexivo.Em [V], o “se” é pronome reflexivo.  
 
 
Resposta da questão 2 – C 
[A] Correto. O pronome relativo “que” pode ser substituído por “a qual”, sem prejuízo de sentido. 
[B] Correto. O pronome relativo “que” pode ser substituído por “o qual”, sem prejuízo de sentido. 
[C] Incorreto. Trata-se de uma conjunção integrante, possibilitando que a Oração Subordinada Substantiva 
desempenhe a função Objetiva Direta em relação à Oração Principal. 
[D] Correto. O pronome relativo “que” pode ser substituído por “o qual”, sem prejuízo de sentido. 
[E] Correto. O pronome relativo “que” pode ser substituído por “(aquilo) o qual”, sem prejuízo de sentido.  
 
 
Resposta da questão 3 – B 
Na primeira ocorrência, o termo “se” exerce função morfológica de conjunção subordinativa condicional. Nas 
segunda e terceira, a palavra “se” é pronome oblíquo, parte integrante de um verbo pronominal. Assim, é correta a 
opção [B].  
 
 
Resposta da questão 4 – C 
Existe relação de posse entre os termos olhos e pessoa (cujos olhos) e o verbo falar exige a preposição “sobre”. 
Portanto, a formulação correta do período é “Encontrei a pessoa certa sobre cujos olhos falei”.    
 
 
Resposta da questão 5 – D 
A palavra “que”, no primeiro caso, introduz uma oração adjetiva explicativa, cumprindo esse valor de explicação 
(introduz a explicação de que, assim como a vida, as afeições duram pouco). Já no segundo caso, a palavra cumpre 
o papel de comparação, reforçando a distinção entre durar pouco e durar muito.  
 
 
Resposta da questão 6 – C 
O adjetivo “preservados” concorda com o substantivo “movimentos”: os movimentos estão preservados. No caso, a 
relação ocorre entre palavras das classes do nome, o que caracteriza concordância nominal. 
 
 
Resposta da questão 7 – D 
A oração destacada em II (que minha vida se divide em duas fases) exerce a função de objeto direto do verbo 
“dizer”, da oração principal; portanto, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 
 
Resposta da questão 8 – D 
Em “Ela quer saber se eu me sinto realizado”, o “se” é conjunção subordinativa integrante, pois introduz uma 
oração subordinada substantiva objetiva direta; em “Acabou-se a confiança no próximo”, o “se”é apenas uma 
partícula de realce, pois não exerce função sintática e o verbo é intransitivo;  
Em “Suicidou-se...”, é partícula integrante do verbo, que é pronominal; em “Precisa-se de operários”, é índice de 
indeterminação do sujeito, pois está ligado a verbo transitivo indireto; em  “Sentia-se o cheiro da panela no fogo, 
chiando de toucinho no braseiro”, o “se” é partícula apassivadora, já que está ligado a verbo transitivo direto, na 
construção frasal em voz passiva sintética ou pronominal. 
 
 
 
 
 



Resposta da questão 9 – D 
Em  “sem que tivesse qualquer culpa”, a locução conjuntiva “sem que”expressa  
concessão em relação à oração principal, enquanto em “ Sem que restituam o dinheiro”, expressa condição e em “  
sem que ninguém o perturbasse”, também expressa concessão; a conjunção “como” apresenta a causa para a 
consequência (deitou-se mais cedo), expressa conformidade em “como prometera” e estabelece comparação entre 
os elementos “ele” e “frade” em “como um frade; a locução conjuntiva “desde que” expressa circunstância de 
condição em “Desde que você cumpra a promessa” e tempo em “Desde que ele deixou a cidade”. Em “que ficamos 
exaustos”, a conjunção “que”estabelece relação semântica de consequência do fato enunciado na oração principal, 
enquanto em “que eu supunha”, o sentido é de comparação. A conjunção “porque”em “porque obtivesse bons 
resultados” pode ser substituída por “para que”, indicando finalidade, enquanto em “Obteve bons resultados porque 
estudou”, expressa causa do fato enunciado na oração principal. 
 
 
Resposta da questão 10 – A 
[I] O verbo “haver” não flexiona no plural. Dessa forma, o correto seria: “Nós nos conhecíamos havia anos”, como 
está em [II]. 
[II] Correta. 
[III] O termo “proibido” deveria estar em concordância com “a entrada”, uma vez que ambos estão ligados por um 
verbo de ligação “é”. Dessa forma, o correto seria: “É proibida a entrada”, como está em [IV]. 
[IV] Correta.  
 
Resposta da questão 11 – (Nula) 
Ao retomarmos o último período do texto, nos deparamos com a seguinte estrutura “até   da nicotina injetada 
deixou de atingir o sistema nervoso central”. O sujeito é, portanto, composto pelo termo “até   da nicotina injetada”. 
Assim, é possível estabelecer a concordância verbal tanto com o percentual de   e, portanto, com o verbo no plural, 
quanto com o substantivo que especifica o número, isto é, “nicotina” e, portanto, com o verbo no singular.  
 
Resposta da questão 12 – E 
Para que as normas de concordância verbal e nominal sejam inteiramente respeitadas, é necessário fazer as 
seguintes correções: 
[A] As atividades educacionais, muitas vezes criticadas por pais de alunos, têm sido alvo de análise para que se 
evitem abusos. 
[B] É cada vez mais comum que alunos, cuja ascensão social depende de cursos feitos, sacrifiquem a vida pessoal.   
[C] Em certas situações, e uma reunião de pais é uma delas, é necessário paciência e perseverança. 
[D] Os noticiários de jornais e revistas, especialmente os de educação, alertam para a precariedade dos cursos 
técnicos oferecidos. 
 
Resposta da questão 13 – A 
Na imagem, vemos que o indivíduo que representa o MTST está sendo atacado por um indivíduo que apresenta 
uma série de nomes de instituições (mídia, latifundiário, ministério público, brigada militar), o que revela que o 
movimento precisa entrar em conflito com diversas instituições a fim de defender os seus interesses.  
 
Resposta da questão 14 – B 
A partir da charge não é possível afirmar que o primeiro garoto é necessariamente um intelectual com padrão de 
vida melhor que o do amigo. Só é possível depreender que o fato de que seu colega não entende a notícia revela 
que, na verdade, os dados  de escolarizados não significam muito, já que não necessariamente as crianças que 
frequentam a escola terão um ensino de qualidade.  
 
Resposta da questão 15 – A 
Na primeira charge, vemos uma crítica a um índice de desemprego muito alto. Assim, por meio da ironia do 
repórter, que ao anunciar a quantidade de desempregados, é também demitido, vemos consolidada essa crítica. 
Já na segunda charge, a crítica concentra-se nas relações de trabalho e na injustiça que as caracteriza. O 
enriquecimento de uns (representado pelo personagem que voa acima com a capa escrita “capital”) é possível à 
custa do trabalho de outros (representado pelo personagem que dirige uma bicicleta e tem uma capa escrita 
“trabalho”).  
 
 

 



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 – E 
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 – B 
No Canadá a reduzida densidade demográfica está associada ao clima rigoroso ao norte. O que faz a população se 
fixar na região fronteiriça com os EUA e nas províncias de Quebec e Ontário devido seu alto nível de 
industrialização e clima favorável.  
 
Resposta da questão 21 – A 
Esse tipo de clima predomina nas regiões do interior do continente, onde dominam as massas de ar temperadas 
continentais. Ocorrem com frequência as penetrações das massas de ar polares, as quais chegam trazendo umidade 
e baixas temperaturas. Os invernos são rigorosos, com expressivas ocorrências de neve. Os verões são quentes e 
chuvosos. Estas árvores são altas, com troncos retos, copas em formato de cone (pinheiro), folhas finas em forma 
de agulha e revestidas por uma substância parecida com resina. Esta última característica é fundamental para que 
não acumulem neve e evita a perda de umidade e o congelamento. 
 
Resposta da questão 22 – A 
O termo original inglês Silicon Valley traduzido como Vale do Silício, está situado na Califórnia, Estados Unidos, 
região esta denominada pólo industrial e que concentra diversas empresas de tecnologia da informação, 
computação entre outras. 
 
Resposta da questão 23 – C 
Em 2002, o presidente George Bush divulgou o documento "A estratégia de segurança nacional dos Estados 
Unidos", que ficou conhecido como "Doutrina Bush". Este documento apresenta as estratégias político-militares 
que passaram a ser adotadas pelo país em nome da defesa nacional, frente às ameaças a que poderiam estar sujeitos 
o território e o povo norte-americanos. 
 
Resposta da questão 24 – A 
Uma grande parte a atividade vulcânica e dos abalos sísmicos mais fortes (terremotos) estão localizados nas bordas 
das placas tectônicas. Os limites das placas tectônicas e a localização dos terremotos e vulcões coincidem e se 
concentram em volta do oceano Pacífico (por isto esta região é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico). 
 
Resposta da questão 25 – B 
Xogunato: sistema de governo predominante no Japão de 1192 a 1868, baseado na crescente autoridade do xógum, 
supremo líder militar, que terminaria por submeter até mesmo a autoridade do imperador; Era Meiji: constitui-se 
no período de quarenta e cinco anos do Imperador Meiji do Japão, que se estendeu de 3 de fevereiro de 1867 a 30 
de julho de 1912. Nessa fase, o Japão conheceu uma acelerada modernização, vindo a constituir-se em uma 
potência mundial; Zaibatsu: é um termo da língua japonesa que se refere aos conglomerados industriais e/ou 
financeiros do Império do Japão, cuja influência e tamanho propiciaram o controle de parte significativa da 
economia japonesa do período Meiji até o fim da Segunda Guerra Mundial. Milagre Japonês: se refere à 
recuperação fenomenal econômico do Japão após a devastação da Segunda Guerra Mundial. 



MATEMÁTICA I 
 
Resposta da questão 26 – E 
O comprimento do muro necessário para cercar o terreno é igual ao seu perímetro. Para esse cálculo, basta somar 
os comprimentos do lado do triângulo. 
10 + 15 + x 
O valor de x pode ser encontrado por meio da lei dos cossenos: 
x2 = 102 + 152 – 2·10·15·cos60° 
x2 = 100 + 225 – 2·150·cos60° 
x2 = 325 – 300·1/2 
x2 = 325 – 150 
x2 = 175 

x = 175  

x = 75  

Resp. 25 + 75 = ( )755 +⋅  
 
Resposta da questão 27 – A 
Para solucionar esse problema, basta usar a lei dos senos, percebendo que 60° é oposto ao lado de 10 cm e que 45° 
é oposto ao lado cuja medida queremos descobrir. 

 
 
Resposta da questão 28 – C 
Si = (n – 2) . 180º 
Si = (10 – 2) . 180º 
Si = 8 .180º 
Si = 1440º 
 
ai = 1440º : 10 = 144º  
 
Resposta da questão 29 – C 
Para calcular a medida do terceiro lado utilizaremos a lei dos cossenos. Para isso, vamos considerar: 
b = 20 cm 
c = 12 cm 
cos α = cos 120º = - 0,5 (valor encontrado em tabelas trigonométricas). 
Substituindo esses valores na fórmula: 
a2 = 202 + 122 - 2 . 20 . 12 . (- 0,5) 
a2 = 400 + 144 + 240 
a2 = 784 
a = √784 
a = 28 cm 
Portanto, o terceiro lado mede 28 cm. 



Resposta da questão 30 – C 

 
Área do quarto 2 = 1 x 8 = 8 
Área da sala = 3 x 8 = 24 
Área total = 9 + 3 + 8 + 24 = 44 m2 
 
 
Resposta da questão 31 – A 
 
Um triângulo isósceles possui pelo menos dois lados congruentes. A base é o terceiro lado. A altura forma um 
ângulo reto com a base e é também bissetriz e mediana, logo, divide a base em dois segmentos com as mesmas 
medidas. Digamos que essa medida seja x, como ilustra a imagem a seguir. 

 
Para calcular a base desse triângulo, necessária para calcular a área, temos que encontrar o valor de x, o que pode 
ser feito pelo teorema de Pitágoras. 
152 = 122 + x2 
225 = 144 + x2 
x2 = 225 – 144 
x2 = 81 
x = √81 
x = 9 
A base do triângulo, portanto, é 2·9 = 18. Sua área é obtida por meio da fórmula: 
A = b·h 
        2 
A = 18·12 
          2 
A = 216 
         2 
A = 108 cm2 



Resposta da questão 32 – C  
Para resolver esse problema, basta calcular a área do retângulo e dela subtrair a área do trapézio, que também deve 
ser calculada. 
A área do retângulo é obtida pela multiplicação de sua base por sua altura. Assim, temos: 
AR = 8·4 
AR = 32 m2 
A área do trapézio depende do comprimento de sua altura e de suas bases. A base maior é o segmento que está 
sobre o eixo y e vai de 1 a 3, portanto, mede 2 metros. A base menor contém indicações de que seu comprimento é 
igual ao do segmento que vai de 1,5 a 2,5. Mede, portanto, 1 metro. A altura é a distância do eixo y até o topo do 
trapézio, logo, mede 3 metros. Substituindo esses valores na fórmula da área do trapézio, temos: 
AT = (B + b)h 
             2 
AT = (2 + 1)3 
            2 
AT = (3)3 
        2 
AT = 9 
        2 
AT = 4,5 m2 
Agora basta subtrair da área do retângulo a área do trapézio: 
A = 32 – 4,5 = 27,5 m2 
 
 
 
Resposta da questão 33 – D 
A altura desse paralelogramo pode ser obtida por meio do seno de 45°. Observe a figura: 

 
Sen45° = x  
              10 
√2 = x 
 2    10 
2x = 10√2 
x = 10√2 
         2 
x = 5√2 
Resta apenas calcular a área do paralelogramo pela fórmula: A = base·altura 
A = 20·5√2 
A = 100√2 
A = 100·1,41 
A = 141 m2 
 
 
 
 
 
 
 



Resposta da questão 34 – E 
A área do losango é o produto de suas diagonais dividido por 2, portanto: 
A = D·d 
        2 
A = 18·22 
          2 
A = 396 
         2 
A = 198 m2 
  
Para concluir o exercício, basta multiplicar a metragem da praça pelo valor gasto por metro quadrado: 
33·198 = 6534 
  
Assim, o total gasto com grama nessa praça foi de R$ 6534,00. 
 
 
 
Resposta da questão 35 – D 
Na ponta da estrela onde está destacado o ângulo θ, temos o encontro de três ângulos internos de pentágonos 
regulares. Para descobrir a medida de cada um desses ângulos, basta calcular a soma dos ângulos internos do 
pentágono e dividir por 5. 

 
A fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono é: 
S = (n – 2)·180 
*n é o número de lados do polígono. No caso desse exercício: 
S = (5 – 2)·180 
S = 3·180 
S = 540 
Dividindo a soma dos ângulos internos por 5, pois um pentágono possui cinco ângulos internos, encontraremos 
108° como medida de cada ângulo interno. 
Observe na imagem anterior que a soma de três ângulos internos do pentágono com o ângulo θ tem como resultado 
360°. 
108 + 108 + 108 + θ = 360 
324 + θ = 360 
θ = 360 – 324 
θ = 36° 
 
 
 
 
 
 



ESPANHOL 
Resposta da questão 36 – C 
Fica claro no segundo parágrafo: porque has de saber, Sancho, que la valentía se pone el ánimo inicialmente y 
después la surte, 
 
 
 
Resposta da questão 37 – B 
Fica claro onde diz: las hazañas del temerario más se atribuyen a la suerte que a su ánimo 
 
 
 
Resposta da questão 38 – C 
E stá claro onde diz dejar de decir que los caballeros andantes huyen, y dejan a sus buenos escuderos molinos 
mostrando que les falta valentia. 
 
 
 
Resposta da questão 39 – E 
Fica claro onde diz: pero los caballeros tienen senso para no no caer en la temeridad 
 
 
 
Resposta da questão 40 – B 
Está claro em :Y así, yo confieso que me he retirado pero no huido, pero los caballeros tienen senso 
 
 
 
Resposta da questão 41 – E 
Guarani não é uma língua de Espanha. 
 
 
 
Resposta da questão 42 – E 
A expressão “pan dormido” significa muito fácil. 
 
 
 
Resposta da questão 43 – E 
 virgula em espanhol é “coma” 
 
 
 
Resposta da questão 44 – D  
BUCEAR empurtuguês é mergulhar. 
 
 
 
Resposta da questão 45 – C  
CIEN é um “apócope” de CIENTO 
 
 


