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PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 – E 
As duas constantes a que o autor se refere no primeiro parágrafo, que designa como “colunas da brasilidade”, ou 
seja, como marcas distintivas do brasileiro e do Brasil, são as capacidades de adiar e “dar um jeito”. 
 
Resposta da questão 2 – A 
:A afirmação dos ingleses Oscar Wild e Mark Twain inverte o sentido do ditado popular “Nunca deixe para 
amanhã o que pode fazer hoje”. 
 
Resposta da questão 3 – B 
A expressão “estímulo inibitório” e a comparação do seu significado com o ato reflexo de proteger os olhos com a 
mão ao surgir na nossa frente um foco luminoso intenso indicam que o brasileiro adia de maneira não refletida, 
agindo como se fosse por instinto. 
 
Resposta da questão 4 - D 
O autor enumera comportamentos pretensamente recorrentes de pessoas de diferentes nacionalidades para 
demonstrar que características identificadoras não são exclusivas dos brasileiros. 
 
Resposta da questão 5 – C 
O verbo “queremos” é transitivo direto e, portanto, não exige nenhuma preposição. O mesmo ocorre com o verbo 
“ter” que aparece na alternativa [C]. 
 
Resposta da questão 6 – E 
O verbo ir obriga o emprego da preposição a, portanto a redação que atende às normas gramaticais é “Aonde você 
pensa que vai com esse vaso?”.  
As demais alternativas estão redigidas conforme as normas gramaticais: em [A], a locução devo levar exige a 
preposição a; em [B], o verbo morar é atendido pelo uso de onde; em [C], o verbo provir exige a preposição de; 
finalmente, em [D], o verbo chegar exige emprego da preposição a.  

Resposta da questão 7 – A 
1a alternativa – falsa: a expressão “a pé” não tem crase, pois “pé” é uma palavra masculina, que não é antecedida, 
portanto, de artigo feminino “a”.  
 
Resposta da questão 8 – E 
Na oração “Desconto de 15% a 70% é possível perceber que não há uso de artigo antes das porcentagens. Há, 
somente, a preposição “a” que faz parte da construção “de 15% a 70%” (ou “de 15% até 70%”). Como só há crase 
quando temos uma preposição “a” mais um artigo definido feminino, nesse caso não há crase. O mesmo ocorre no 
período “Dirigiu-se ao local disposto a falar com o delegado”, pois não se usa artigo antes de verbo. Assim, temos 
somente a preposição “a”, que não é craseada.  
 
Resposta da questão 9 – D 
Tanto “Nos últimos meses” quanto “em meio ao debate sobre as reformas na Previdência” são adjuntos adverbiais. 
Tais termos acessórios, por se apresentarem ao início do período, devem ter seu deslocamento pontuado por 
vírgulas. 
 
Resposta da questão 10 – B 
Antes dos dois-pontos no verso 10, o eu lírico diz que a luz forte das lanternas não ofuscou os homens. Em seguida, 
no verso 11, ele apresenta o porquê de não ter havido ofuscamento: esses homens estavam cegos. Assim, a função 
dos dois-pontos é introduzir uma elucidação sobre a afirmação feita antes do sinal. 
 
 
 
 
 
 



FÍSICA 
 
Resposta da questão 11 – D 
Análise das afirmativas: 
[I] Falsa. A difração também ocorre em ondas eletromagnéticas. 
[II] Verdadeira. Para ocorrência do fenômeno de difração é necessário que a fenda tenha tamanho da ordem do 

comprimento de onda ou menor e seu efeito é mais acentuado a medida que a fenda ficar menor.  
[III] Verdadeira. O efeito é maior para fendas menores que o cumprimento de onda ou comprimentos de ondas 
maiores que a fenda.  
 

Resposta da questão 12 – E 
O experimento de Young consistiu no desenvolvimento de um método para a obtenção de duas fontes de luz em 
fase pela dupla difração dos raios luminosos através de fendas no anteparo, para assim provar a natureza 
ondulatória da luz devido à interferência entre as ondas geradas, ilustrada pelo aparecimento de franjas claras 
(interferência construtiva) e franjas escuras (interferência destrutiva).  
 
 
Resposta da questão 13 –C 
 
III – I – IV – II  
 
 
Resposta da questão 14 – A 
O fenômeno ilustrado na figura é a difração. Esse fenômeno ocorre quando uma onda contorna um obstáculo, como 
o som contornando um muro, permitindo que um menino ouça a conversa de seus colegas escondidos atrás do 
muro.   
 
 
Resposta da questão 15 – B 
Primeiramente, a fonte se transforma numa fonte pontual ao passar por uma fenda – difração, após são formadas 
franjas de interferência, fenômeno típico da interferência de ondas. 

 
Resposta da questão 16 – B 
Desprezando dissipações de energia, pelo princípio da independência, após o encontro, cada pulso segue sua 
trajetória como era antes desse encontro.  

 
 
Resposta da questão 17 – A 
O fenômeno mostrado na figura é o da interferência. 
A distância entre dois círculos consecutivos é o comprimento de onda: 

3 cm.λ =  
 
A frequência das ondas emitidas é: 

360 vezes 360 vezes
f f 6 Hz.

minuto 60 segundos
= =  =  

 
Da equação fundamental da ondulatória: 
v f 3(6) 18 cm s.λ= = =  
 
Resposta da questão 18 – D 
Para melhor visualização, o pulso da esquerda, que se propaga para a direita, foi pintado de vermelho; o pulso da 
direita, que se propaga para a esquerda, foi pintado de azul. A sequência temporal de figuras mostra as posições dos 
pulsos ao longo da corda, a cada segundo, a partir do instante inicial (t 0).=  Para facilitar a identificação da opção 

correta [D], as figuras também estão enumeradas de acordo com as figuras mostradas no enunciado. 
 



 
 
 
Resposta da questão 19 – C 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Física] 
Os conceitos básicos da Termodinâmica foram alavancados a partir de 1698 com a invenção da primeira térmica, 
uma bomba d'água que funcionava com vapor, criada por Thomas Severy para retirar água das minas de carvão, na 
Inglaterra. A partir daí, essa máquina foi sendo cada vez mais aprimorada com a contribuição de vários 
engenheiros, inventores e construtores de instrumentos, como James Watt. Por volta de 1760, a máquina térmica já 
era um sucesso, tendo importante contribuição na Revolução Industrial. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
A Primeira Revolução Industrial revolucionou a maneira como se produziam as mercadorias, em especial com a 
criação de maquinários movidos a vapor. Na Inglaterra da década de 1770, o mercado de tecidos, os transportes 
(como trens e navios) e as comunicações funcionavam a partir de máquina a vapor. Logo, a termodinâmica está 
relacionada à Revolução Industrial. 
 
 
Resposta da questão 20 – D 
I. Falsa. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia térmica em energia mecânica com 

consequente realização de trabalho. 
II. Verdadeira. Idem enunciado. 
III. Falsa. De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica, nenhuma máquina térmica, operando em ciclos, pode 

retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. 
IV. Verdadeira. Idem enunciado.  
 
 
Resposta da questão 21 – D 
O rendimento dessa máquina é dado por: 

1

2

Q 400 J
1 1 0,5 ou 50%

Q 800 J
η η η= −  = − ∴ =  

 
A temperatura da fonte quente pode ser obtida com equação semelhante, utilizando na escala Kelvin: 

1
2

2 2

T 300 K
1 0,5 1 T 600 K

T T
η = −  = − ∴ =  

 
 
 
 
 



Resposta da questão 22 – A 
Para calcular o rendimento de uma máquina térmica ideal usa-se a equação: 

fria

quente

T
1 ,

T
η = −  

 
com as temperaturas expressas na escala Kelvin 

327 273 600
1 1 0,25 ou 25%

527 273 800
η η η

+
= −  = − ∴ =

+

 

 
Mas o rendimento se relaciona com o trabalho e a fonte quente: 

quente quente quente
quente

W W 600 J
Q Q Q 2400 J

Q 0,25
η

η
=  =  = ∴ =  

 

 
Resposta da questão 23 – D 
[I] INCORRETA. De acordo com a segunda lei da Termodinâmica, é impossível uma máquina térmica, operando 

em ciclos, transformar integralmente calor em trabalho. 
[II] CORRETA. 
[III] CORRETA.  
 

Resposta da questão 24 – E 
Análise das alternativas: 
[A] Falsa. Seria ideal se o rendimento fosse igual a 100%,  o que não é possível, pois a fonte fria deveria sofrer um 

resfriamento a 0  Kelvin, impossível para um sistema físico. 
 
[B] Falsa. Para determinar se a máquina pode funcionar como o esquema, devemos testar o rendimento quando 

usamos as temperaturas e quando usamos o calor trocado, com as equações: 

2 2

1 1

T Q
1 1

T Q
η = − = −  

 

Usando as temperaturas absolutas: 2

1

T 300
1 1 0,7 70%

T 1000
η η= − = − ∴ = =  

 

Usando os calores trocados: 2

1

Q 8 kJ
1 1 0,8 80%

Q 40 kJ
η η= − = − ∴ = =  

 
Logo, não é possível que a máquina térmica funcione com esse esquema devido a inconsistência dos valores e 
do rendimento muito alto quando comparado com outras, como por exemplo: motores de automóveis em média 
22%,  motores a diesel em torno de 25%  e turbinas a gás em média de 33%.  

 
[C] Falsa. Neste caso, o rendimento usando os calores, seria: 

2

1

Q 12 kJ
1 1 0,7 70%

Q 40 kJ
η η= − = − ∴ = =  

 
Contudo ainda temos um rendimento considerado absurdo para máquinas térmicas reais, em que o máximo 
possível está por volta dos 40%.  

 
[D] Falsa. Pelos cálculos dos rendimentos, nota-se que estão bem acima da eficiência do ciclo de Carnot. 
 
[E] Verdadeira. Conforme constatado no item [B].  

 
 
 

 



Resposta da questão 25 – C 
O rendimento de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho realizado e o calor recebido. O trabalho máximo 
que cada uma das máquinas pode realizar é: 
 

máx
máx máx

W
    W Q 0,5 20    W 10 J.

Q
η η=  = = ⋅  =  

 
Somente é possível a construção da Máquina 3. 
 
 
 
 
QUÍMICA 

Resposta da questão 26 – A 
A decomposição da fuligem gerada pela queima da madeira justifica a obtenção do carvão; e a presença de cálcio e 
fósforo pode ser decorrente da composição de restos de peixe e caça. 
 
 
Resposta da questão 27 – D 
A camada de ozônio absorve radiação solar de alta intensidade. Caso não houvesse a transformação dessa radiação 
de alta intensidade em calor, ela atravessaria a atmosfera e atingiria a superfície terrestre, impossibilitando a 
existência de vida em nosso planeta. Conforme explicado na alternativa A, os CFCs podem promover a rarefação 
da camada de ozônio, comprometendo a absorção da radiação ultravioleta. 
 
 
Resposta da questão 28 – C 
Um recurso energético que atende aos princípios da Química Verde é o biocombustível, uma vez que é produzido a 
partir da biomassa renovável e provoca menor impacto ao meio ambiente. 
 
 
Resposta da questão 29 – B 
A hidrólise será ácida se o ácido que forma o sal for forte e a base a fraca; básica se a base que forma o sal for forte 
e o ácido fraco; e neutra caso tanto o ácido como a base forem fortes ou fracos. 
O HCl e o H2NO3 são ácidos fortes, e os ácidos H2S e HNO2 são fracos. Por outro lado, o NaOH é uma base forte e 
o NH4OH. 
Logo, o NH4Cl, sendo formado por ácido forte e base fraca gera uma solução ácida. Tanto o 
NaCl quanto o NaNO3 vem de bases e ácidos fortes, de tal forma que a solução formada é neutra. Por 
fim, o NaNO2 e o Na2S são originados a partir de base forte e ácido fraco, formando soluções básicas. 
 
 
Resposta da questão 30 – B 
Soluções-tampão têm a capacidade de evitar variações bruscas no valor de seu pH. Assim, o pH dessas soluções 
pode sofrer alterações discretas frente à adição de ácidos ou de bases fortes. 
 
 
Resposta da questão 31 – D 
PH = PKa   +     Log [ sal]  /  [ ácido] 
PH =  2,12  + Log [ 0,226 ]  / 0,226 
PH = 2,12 
 
 
Resposta da questão 32 – A 
Ao dissolver um sal na água, ele dissocia-se e libera um cátion e um ânion. No caso do sulfato de alumínio, o 
cátion é o alumínio (Al+3) e o ânion é o sulfato (SO4

-2). Por sua vez, a água ioniza, produzindo o cátion hidrônio 
(H+) e o ânion hidróxido (OH-). 
A hidrólise entre o cátion de um e o ânion do outro, para a formação de ácido e base, somente ocorre se resultar em 
substâncias fracas. Assim: 



• O cátion alumínio sofre hidrólise porque não pertence às famílias IA e IIA da tabela periódica e, por essa 
razão, forma uma base fraca; 
• O ânion sulfato não sofre hidrólise porque formaria o H2SO4, que é um ácido forte. 
Como o ânion sulfato não sofre hidrólise, logo sobram cátions hidrônio no meio, o que caracteriza um meio ácido. 
 
 
Resposta da questão 33 – B 
Tem que ser sais que se hidrolisam um produz bases fraca e ácido forte para diminuir o Phs. Logo a ter B temos em 
ambos os sais ácidos fortes e bases fracas 
 
 
Resposta da questão 34 – C 
O átomo de carbono quando realiza ligações duplas, estabele entre os orbitais s e p uma ligação sigma ( ) e 
uma ligação pi ( ). Dessa forma, para determinar quantas ligações pi a molécula contém, basta contar quantas 
ligações duplas ela apresenta. Logo, são formadas 4 ligações pi. 
 
 
Resposta da questão 35 – B 
Nesta estrutura não possui 5 anéis aromáticos. 
 
 
Resposta da questão 36 – B 
É um composto aromático pois possui um anel benzênico 
 
 
Resposta da questão 37 – C 
Álcool  R-OH     Cetona R-CO-R     Amina R-NH2 

 

 

Resposta da questão 38 – A 
Aldeído R- CHO 
 
 
Resposta da questão 39 – E ou A 
È um composto com 17 carbonos sendo um alcino dobra a quantidade de carbono e tira dois para ter a quantidade 
de hidrogênio sendo assim 32 hidrogênios   CnH2n-2seno n o numero de carbono 
 
 
Resposta da questão 40 – D 
Primeiro colocar em cada vértice um carbono. Depois numerar a partir do grupamento funcional só assim vamos 
enxergar os radicais presos a cadeia principal 
 

 

 

 
GEOGRAFIA 
 
Resposta da questão 41 – C 
O Oriente Médio é o berço das três maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e o islamismo. 
 
 
Resposta da questão 42 – C  
Em alguns países do Oriente Médio, os governos ditam rígidas normas de conduta. Ordens de postura moral, social, 
política e religiosa precisam ser cumpridas pela população, havendo risco de morte em caso de desobediência. Em 
outros grupos, extremistas impõem a Sharia, lei islâmica que deve ser seguida sob pena de prisão ou morte. 
 
 



Resposta da questão 43 –D  
Considerada uma cidade sagrada para os muçulmanos, a visita à Meca, na Arábia Saudita, desde que o fiel tenha 
condições físicas e financeiras, é uma obrigação. Entre outras ações, deve-se dar sete voltas em torno do Caaba, 
uma construção onde fica a pedra sagrada que é considerada uma das relíquias do Islã. Segundo a tradição, o Caaba 
foi construído pelo profeta Abraão (que também é o patriarca do judaísmo e do cristianismo) e seu filho, Ismael, 
por ordem de Alá para ser um local de adoração. Os devotos realizam diariamente cinco orações em direção à 
cidade, rito é chamado de Salah ou Salá. 
 
 
Resposta da questão 44 – E  
As mesquitas do Domo da Rocha e de Al Aqsa, em Jerusalém, estão no centro dos protestos de árabes contra 
israelenses e é frequentemente assunto nos discursos de muitos jihadistas. O lugar onde ficam é considerado pelos 
muçulmanos como o terceiro mais sagrado do Islamismo, depois das cidades sauditas de Meca e Medina.A política 
externa dos Estados Unidosnão tem promovido grandes avanços na solução desse conflito devido a reação de 
grupos islamitas que são contra a influência ocidental no território. 

 
 

Resposta da questão 45 – E  
O governo de Israel, ao controlar o aquífero localizado na Cisjordânia, aumentando em mais de 50% a oferta de 
água para seu próprio uso, criou uma tensão hídrica com os palestinos, teoricamente o povo detentor do direito 
sobre aquele território 
 
 
Resposta da questão 46 – C  
As políticas econômicas adotadas pelos países do Oriente Médio, região onde estão localizados grandes depósitos 
de combustíveis fósseis, geram consequências diretas para todo o planeta. Como a maior parte da produção 
mundial de petróleo é proveniente dessa região, qualquer restrição, elevação ou queda de preços pode implicar em 
uma cadeia de repercussões de nível global. Para proteger suas economias, algumas nações criaram, em 1960, uma 
organização, a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), com o objetivo de blindar os Estados 
Nacionais exportadores de petróleo contra qualquer oscilação brusca no mercado e nas relações internacionais que 
pudessem abalar tais estados. Na década de 1970, a organização foi responsável por barrar a produção de petróleo 
para o mundo por meio de uma elevação ímpar de preços, devido aos ataques militares israelenses, com apoio 
estadunidense, na Palestina e no norte da África. Isso afetou negativamente grandes nações desenvolvidas; entre 
elas, o mais necessitado desse petróleo: os Estados Unidos. 
 
 
Resposta da questão 47 – E  
A assertiva A está incorreta, pois os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Estados Unidos, a 
França, o Reino Unido, a Rússia e a República Popular da China - não podem intervir militarmente sem aprovação 
do próprio Conselho onde estão inseridos. A assertiva B está incorreta, pois a prisão de Guantánamo continua em 
funcionamento. A assertiva C está incorreta, pois não ocorreu intervenção militar americana no Paquistão. A morte 
do terrorista foi consequência de uma ação de inteligência do Exército norte-americano em parceria com o governo 
do Paquistão. A assertiva D está incorreta, pois as ações militares que ocorrem no Oriente Médio resultam dos 
interesses geopolíticos na exploração e comercialização de petróleo.  
 
 
Resposta da questão 48 – B  
A alternativa A está incorreta, pois houve políticas públicas de créditos subsidiados que favoreceram pessoas com 
alto poder aquisitivo. A alternativa B está correta, pois com as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
regional pautado no desenvolvimento agrário houve maior demanda para atividades econômicas vinculadas a área 
urbana, favorecendo a formação de municípios e do setor terciário vinculado ao agronegócio. A alternativa C está 
incorreta, pois o Plano de Integração Nacional foi estabelecido pelo governo militar, em 1970, para favorecer a 
colonização da região amazônica, incentivando a migração de nordestinos para a região. A alternativa D está 
incorreta, pois estas culturas não apresentam produção significativa na região. A alternativa E está incorreta, pois a 
ampliação do agronegócio não ocorreu em consonância com a preservação das terras e dos costumes indígenas. 
 
 
Resposta da questão 49 – D  
Os solos do Cerrado são pobres em nutrientes, o que os faz serem pouco atrativos para a agricultura tradicional. A 
quantidade de alumínio implica até mesmo na formação tortuosa dos troncos das árvores e arbustos. Há florestas 



nesse bioma apenas nas cabeceirasde drenagem e ao longo dos rios. Mesmo diante de tantos empecilhos 
econômicos, o Cerrado foi intensamente devastado por empreendimentos ligados ao extrativismo vegetal e à 
agropecuária. Três fatores foram fundamentais para este processo de ocupação e devastação: a grande 
disponibilidade de terras, a possibilidade de correção da acidez do solo com o uso de calcário e um relevo plano 
que favorece o uso de maquinário pesado na produção agrícola. Grande parte das exportações brasileiras 
relacionadas à soja e ao milho tem sua origem nos grandes cultivos na região onde, antes, predominava o Cerrado. 
 
 
Resposta da questão 50 – C  
A imagem ao lado do mapa aponta a característica principal dessa forma de relevo, os mares de morros. Essas 
formações ocorrem devido à ação intempérica da chuva e da temperatura sobre o relevo de rochas de grande 
resistência. O relevo de mares de morros é muito comum nos estados do Sudeste brasileiro. 
 

 
INGLÊS 
 
Resposta da questão 51 – B 
O Facebook, em si mesmo não faz com que as pessoas estejam mais deprimidas. Facebook, themost popular social 
media platform, does notmakepeople more depressedon its own. O Facebook, a plataforma de mídia social mais 
popular, em si mesmo não torna as pessoas mais deprimidas. Alone = sozinho, somente, por conta própria = on its 
own = por si mesmo A opção expressa a mesma informação textual usando sinônimos de palavras. Correta. 
 
 
Resposta da questão 52 – B 
A chave está na palavra surveillance que significa monitorar, vigiar e não atualizar. Nessa frase do texto, significa 
usar o Facebook para monitorar o que outros estão fazendo. Na opção b, tem –se a tradução: seguir os outros. Essa 
é a opção correta. 
 
 
Resposta da questão 53 – D 
O Facebook, quando não é usado de forma saudável, pode afetar o estado da saúde mental das pessoas, fazendo 
com que se sintam muito infelizes. Healthy use ofFacebookwillprotectyouagainstthepossibilityof feeling more 
depressedafterusing it.  
O uso saudável do Facebook irá protegê-lo contra a possibilidade de se sentir mais deprimido depois de usá-lo. A 
depressão faz a pessoa se sentir infeliz. Portanto, a opção concorda com o texto usando palavras com significados 
similares. Essa é a correta. 
 
 
Resposta da questão 54 – A 
Após preposições, usa-se o verbo na –ING form. 
 
 
Resposta da questão 55 – B 
Na primeira lacuna, emprega-se on em datas quando especifica-se o dia (Freddie Mercury nasceu em 5 de setembro 
de 1946). Na segunda lacuna, emprega-se of porque a ideia é de posse (Ele era o vocalista da banda Queen). Na 
terceira lacuna, emprega-se for, pois a ideia é de que ele compôs muitos sucessos para a banda. Na quarta lacuna, 
também se emprega of porque a ideia é de posse (Como vocalista do Queen...). Na quinta lacuna, emprega-se 
around, pois temos a expressão allaroundthe world, que significa que ele viajou o mundo inteiro com a banda. Na 
última lacuna, emprega-se in para indicar o ano em que o cantor morreu.  
 
 
Resposta da questão 56 – B 
Na alternativa A, temos uma condição temporária. O tempo está quente e ensolarado hoje. 
Na alternativa C, temos uma ação referente ao futuro. Meu avião parte amanhã as 5 da tarde. 
Na alternativa D, temos uma condição temporária. Meu primo estuda Ciência da Computação. 
Na alternativa E, temos uma condição temporária. Joe está atrasado para o trabalho hoje.  
 
 



Resposta da questão 57 – A 
O texto informa que a religião é parte da cultura africana. Assim, deve-se utilizar o tempo  verbal presente perfect 
(has Always been) a fim de conferir à oração a ideia de que a identidade do povo com a religião constitui um fato 
começou em algum no momento no passado e que dura até os dias de hoje.  
 
 
Resposta da questão 58 – E 
A alternativa E é a única que completa todas as lacunas de modo inteligível. 
Tradução do texto:  
Sammy Sosa joga pelo ChICAGOClubs, um time de baseball profissional localizado em Chicago, desde (since) 
1993. Em 1998, ele e McGwirequebraram (broke) o recorde de maior número de home runs em uma única 
temporada. Ele rebateu mais de 50 home runs em quatro temporadas seguidas.  
Quando Sammy era uma criança, sua família era muito pobre (wasverypoor). Eles não conseguiram comprar para 
ele um taco de baseball, então ele fez um a partir de um galho de árvore. Agora a Fundação Sammy Sosa arrecada 
dinheiro para crianças pobres na RepÚBLICA Dominicana e Chicago. Sammy é casado e tem quatro filhos.  
 
 
Resposta da questão 59 – B 
A forma correta de se conjugar o verbotake nos tempos passado e particípio são: took e taken. No cartum a 
primeira sentença está no passado simples e a segunda na voz passiva, que é formada pelo verbo tobe+ verbo no 
particípio.   
 
 
Resposta da questão 60 – E (NULA) 
A alternativa E apresenta uma sentença em que a expressão sublinhada está no presente contínuo (istryingto pack).   

 
 
 

 

SOCIOLOGIA 
 
Resposta da questão 61 – C 
A Democracia é efetivamente o governo com a estreita participação do povo  
 
 
Resposta da questão 62 – C  
Vigora a tripartição de Montesquieu, com Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si.  
 
 
Resposta da questão 63 – A  
As eleições livres e periódicas são a grande marca da Democracia. 
 
 
Resposta da questão 64 – C  
Nos regimes totalitários, exige-se obediência irrestrita ao governante. 
 
 
Resposta da questão 65 – E  
Poder Legislativo é sempre exercido de forma colegiada, para produzir as leis. 
 
 
Resposta da questão 66 – A  
O pacto federativo no Brasil impõe-se pela existência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
 
Resposta da questão 67 – D  
O Poder Judiciário é o responsável por julgar as pendências entre os homens, as empresas e o Estado. 
 
 
 



Resposta da questão 68 – B 
Mais-Valia é o excedente de produção do proletário, voltado em benefício do burguês 
 
 
Resposta da questão 69 – A 
A existência da classe oprimida dos proletários e a opressora, dos burgueses. 
 
 
Resposta da questão 70 – E 
Os pensadores socialistas acreditam na vivência em grupos e compartilhamento da mesma base material. 
 


