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PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 – E 
A expressão assertivas asnáticas significa “afirmações disparatadas, idiotas, desarrazoadas”; a palavra freguês, no 
texto, pode ser substituída por sujeito ou indivíduo. 
 
 
Resposta da questão 2 – B 
Na frase da alternativa b, razão significa “discernimento, bom senso, juízo”. 
 
 
Resposta da questão 3 – C 
A prosopopeia ou personificação é evidente na situação em que o autor imagina “Pânico” escrevendo cartas às 
redações de jornais. 
 
 
Resposta da questão 4 – D 
A resposta encontra-se na primeira frase do texto. 
 
 
Resposta da questão 5 – D 
Em “democracinhas”, vemos a aglutinação de duas palavras “democracia” e “gracinhas”, assim como em “fidalgo” 
(“filho de algo”).  
 
 
Resposta da questão 6 – C 
Em [C], vemos derivação sufixal no advérbio "eternamente", que se forma justamente com a sufixação de "mente" 
em "eterno". 
 
 
Resposta da questão 7 – D 
A conjunção condicional “se” marca uma relação de condição entre a segunda e a primeira orações. Assim, o fato 
de Pabllo não engravidar seria uma condição para o questionamento “Para que usar camisinha” feito por alguns 
internautas.  

 
Resposta da questão 8 – B 
É correta a opção [B], pois o segmento “presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica”, que se 
encontra intercalado entre dois travessões, poderia ser colocado entre vírgulas, exercendo, assim, a função de 
aposto explicativo relativamente ao termo a que se refere: David Akkerman.  
 
 
Resposta da questão 9 – A 
O conectivo “Segundo” tem mesmo sentido que a expressão “De acordo com”, já que ambos indicam 
conformidade.  
 
 
Resposta da questão 10 – B 
Trata-se de um aposto explicativo referente à expressão “muito mais do que um direito de acesso individual ou 
grupal”. 
 
 
 
 
 
 



FÍSICA 
 
Resposta da questão 11 – E 
Pelo enunciado, temos: 
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Resposta da questão 12 – B 
De acordo com as relações entre temperatura e coloração das radiações, na ordem crescente de temperatura estão as 
estrelas Betelgeuse, Sol e Mintaka. 
 
 

Resposta da questão 13 – B 
Enquanto o anel está entrando no campo magnético, o fluxo magnético através dele aumenta. Pela lei de Lenz, 
surge uma corrente induzida que gera um fluxo induzido em sentido oposto, na tendência de anular a variação do 
fluxo indutor. 
Como o fluxo indutor está saindo ( ),�  o fluxo induzido está entrando ( ).⊗  

Aplicando a regra da mão direita nº 1, conclui-se que a corrente induzida é no sentido horário, para um observador 
colocado como na figura. 

 
 
 

Resposta da questão 14 – C 
Só há o surgimento de corrente induzida na espira quando houver variação no fluxo magnético, isto é, durante os 
intervalos de 1 a 3 s  e de 4  a 5 s.  
 
 

Resposta da questão 15 – D 
A qualidade do som que permite diferenciar sons de mesma frequência e de mesma intensidade é o timbre. 

 
 

Resposta da questão 16 – A 
A propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a frequência,pois diferentes notas 
apresentam diferentes frequências. 
 
 

Resposta da questão 17 – B 
O comprimento de onda 1( )λ  e a frequência (f1) do 1º harmônico de uma corda fixa nas duas extremidades são: 
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Como a velocidade é constante, não dependendo da ordem do harmônico, se o comprimento da corda é reduzido à 
metade, o comprimento de onda também se reduz à metade, dobrando a frequência do harmônico fundamental.  
 
 

Resposta da questão 18 – C 
As amplitudes são diferentes, os comprimentos de onda são os mesmos, a frequência também é a mesma e, por 
consequência, a velocidade da onda também é a mesma. Como dito anteriormente, a única coisa que muda é a 
intensidade da onda (que é relacionada com a amplitude). 
 

Resposta da questão 19 – C 
O próximo é o 4º harmônico. No caso a flauta comporta-se como um tudo aberto, sendo a ordem do harmônico 
(n 4)=  igual a do número de fusos. Se o comprimento de um fuso é igual ao de meio comprimento de onda, tem-
se: 
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Resposta da questão 20 – D 
Cada fuso corresponde a meio comprimento de onda. Temos três fusos. Então: 
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Resposta da questão 21 – C 
Quando há aproximação relativa entre o ouvinte e a ambulância, o som se torna mais agudo, portanto, ocorre 
aumento na frequência da onda sonora percebida pelo pedestre.  
 
 

Resposta da questão 22 – A 
O efeito Doppler é a alteração da percepção da frequência de uma onda devido ao movimento relativo entre a fonte 
emissora e o observador. Este é o princípio físico utilizado em radares. 
 
 

Resposta da questão 23 – D 
Pela figura, nota-se que o observador 1, do qual o veículo se afasta, está recebendo um comprimento de onda 
maior. Como a velocidade do som é constante nesse meio, aplicando a equação fundamental da ondulatória: 
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Se o comprimento de onda é maior, a frequência é menor.  
 
 

Resposta da questão 24 – A 
Na figura mostrada, está havendo afastamento relativo entre o ímã e a espira. Nessa situação, de acordo com a lei 
de Lenz, ocorre força de atração entre ambos, formando um polo sul na extremidade esquerda da espira. Para que 
uma outra situação apresente corrente no mesmo sentido, a extremidade esquerda da espira deve continuar 
formando um polo sul. Isso pode ser conseguido invertendo o ímã e provocando um movimento de aproximação 
relativa entre eles, deslocando o ímã para a direita e a espira para a esquerda.  
 
 

Resposta da questão 25 – B 
Na onda eletromagnética, a energia é diretamente proporcional à frequência (E h f= → Equação de Planck).  Na 
figura, até a profundidade de 2 mm a maior absorção é para a luz de menor comprimento de onda, de maior 
frequência, portanto, de maior energia.  
 

 
 
 
 



QUÍMICA 
 
Resposta da questão 26 – D 
Realizar amplos reflorestamentos no planeta é uma forma de reduzir o agravamento do efeito estufa, pois na fase de 
crescimento das árvores, elas demandam uma quantidade muito grande de gás carbônico para crescerem, processo 
denominado fotossíntese, no qual o gás carbônico atmosférico é absorvido pelas árvores para a produção de matéria 
orgânica, o que ajuda a diminuir consideravelmente a quantidade de CO2 na atmosfera. Como o CO2 é um gás que 
absorve e emite radiação na região do infravermelho, ou seja, é um gás do efeito estufa, a diminuição de sua 
concentração na atmosfera é eficaz para conter o aquecimento global. 

 

Resposta da questão 27 – B 
Para a resolução dessa questão, analisaremos cada uma das alternativas. 
A) Incorreta. A céu aberto, ocorre, predominantemente, o processo de decomposição aeróbia de matéria orgânica 
formando gás carbônico, água, sais minerais e alguns compostos orgânicos. Por outro lado, a decomposição 
anaeróbia ocorre em ambientes com baixa concentração de oxigênio produzindo, metano, água, gás sulfídrico, e 
outros compostos que podem ser tóxicos e exalar mau cheiro. 
B) Correta. A reciclagem é uma atividade que reduz a quantidade de lixo presente em lixões e aterros sanitários, 
além de promover um destino mais adequado e proveitoso para uma grande parcela do lixo o que diminui a 
extração de alguns recursos naturais. 
C) Incorreta. O terreno escolhido para a construção de um aterro sanitário deve apresentar um tipo adequado de 
solo, ou seja, que não seja tão permeável à água como é o caso do solo arenoso o que evita a contaminação do 
lençol freático. 
D) Incorreta. A incineração é uma alternativa muito utilizada para reduzir o espaço ocupado pelo lixo em aterros 
sanitários e em lixões, bem como para evitar o mau cheiro e as doenças causadas por pragas. No entanto, no caso 
do PVC, o maior problema da incineração são os poluentes gerados e lançados na atmosfera como o ácido 
clorídrico que é tóxico. 
E) Incorreta. O problema do descarte de pilhas e baterias é que são materiais que utilizam metais pesados como 
mercúrio, chumbo, cádmio e níquel que agridem o meio ambiente, visto que são bastante tóxicos, corrosivos e 
reativos. 
 
 
Resposta da questão 28 – E 
Em locais pouco afetados pela atividade industrial (deserto do Saara, Floresta Amazônica, Oceano Atlântico no 
Hemisfério Sul), a chuva apresenta um pH em torno de 5,7, considerado normal devido à presença natural de ácido 
carbônico, H2CO3, formado pela dissolução de CO2 em H2O em níveis não prejudiciais ao meio ambiente. A 
combustão do etanol produz CO2 e H2O, que são gases ligados ao efeito estufa, e não à chuva ácida.Dessa forma, 
os principais fatores responsáveis pela chuva ácida são os óxidos ácidos de enxofre e nitrogênio que são liberados 
na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. Esses gases são provenientes, principalmente, das atividades 
industriais e são solúveis em água, formando ácidos que se precipitam sob a forma de chuva. Logo, em uma região 
em que se usa muito carvão fóssil como combustível, o fenômeno da chuva ácida será bastante acentuado devido à 
presença desses óxidos. 

 

Resposta da questão 29 – D 
O ferro-gusa, conforme descrito no enunciado, apresenta 3,3% de carbono. Após a eliminação do excesso de 
carbono pela oxidação com gás oxigênio, forma-se aço doce, que contém 0,3% de carbono, e dióxido de carbono 
(CO2). 
Assim, a quantidade de carbono eliminada corresponde a 3% da massa de ferro-gusa. 

2,5 . 103 kg ferro-gusa _____ 100% 
x _____ 3% 

x = 75 kg de C 
Sabendo que, no aquecimento do ferro-gusa com oxigênio, ocorre a reação C(s) + O2(g) → CO2(g), temos: 

12 g de C _____ 44 g de CO2 
75 kg de C _____ y 
y = 275 kg de CO2 

 

 



Resposta da questão 30 – A 
• Cálculo da massa molar: 

SO2: 32 g.mol–1 + 2 . 16 g.mol–1 = 64 g.mol–1 

• A proporção estequiométrica entre S e SO2 é de 1 : 1. 

32 g de S (1 mol) produzem 64 g de SO2 
80 g de S  produzem x 
x = 160 g de SO2 

Caso o rendimento fosse de 100%, a massa de SO2 produzida seria igual a 160 g. No entanto, a massa produzida 
foi 128 g. Assim: 

160 g de SO2 equivalem 100% 
128 g de SO2 equivalem y 
y = 80% 

 
Resposta da questão 31 – C 
Para a resolução dessa questão, analisaremos cada uma das afirmativas. 
I. Correta. A solução de nitrato de potássio (KNO3) apresenta caráter neutro, pois os íons não reagem com a água, 
não deslocam o equilíbrio e não alteram as concentrações de H+ e OH- no solvente H2O. 

 

II. Incorreta. O cianeto de sódio (NaCN) sofre hidrólise em água, produzindo um solução básica: 

 

Observação: A frase do item II do enunciado da questão pode gerar confusão entre os conceitos ionização e 
hidrólise salina. 

III. Incorreta. Ao verificar o pH da solução de brometo de amônio (NH4Br), podemos concluir que Ka > Kb, pois na 
hidrólise libera prótons, tornando a solução ácida: 

 

Meio ácido : Ka > Kb. 

IV. Correta. A equação  pode representar a hidrólise do cátion amônio, pois: 

 

 

Resposta da questão 32 – D 
Se um corpo d’água possui pH 7, a redução desse valor pode ser feita pela adição de NH4Cℓ na água. 
Justificativa 
A) Incorreta. Se um corpo d’água possui pH 2, a elevação desse valor não pode ser feita pela adição de NaCℓ na 
água, pois esse sal não sofre hidrólise. 

B) Incorreta. Se um corpo d’água possui pH 4, a elevação desse valor não pode ser feita pela adição de KCℓ na 
água, pois esse sal não sofre hidrólise. 



C) Incorreta. Se um corpo d’água possui pH 6, a redução desse valor pode ser feita pela adição de FeCℓ3 na água, 
pois esse sal sofre hidrólise em meio aquoso, liberando íons H+ para o meio. 

D) Correta. Se um corpo d’água possui pH 7, a redução desse valor pode ser feita pela adição de NH4Cℓ na água, 
pois esse sal sofre hidrólise em meio aquoso, liberando íons H+ para o meio. 

E) Incorreta. Se um corpo d’água possui pH 8, a elevação desse valor pode ser feita pela adição de NaNO2 na água, 
pois esse sal sofre hidrólise em meio aquoso, liberando OH− para o meio. 

 
Resposta da questão 33 – 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 34 – A 
01. Correta. A pilha contém um eletrodo de zinco, cujo potencial padrão de redução é igual a –0,76 V, e um 
eletrodo de cobre, cujo potencial padrão de redução é igual a +0,34 V. Ambos os eletrodos estão mergulhados em 
soluções de sulfatos dos respectivos metais que compõem o eletrodo. Assim, como o potencial de redução do zinco 
é menor, ele sofrerá oxidação e será o ânodo da pilha, e o cobre sofrerá redução e será o cátodo da pilha. A equação 
que corresponde à reação global da pilha pode ser obtida somando as semirreações das reações de redução e de 
oxidação que se processam no cátodo e no ânodo, respectivamente: 

 
O ΔE° do processo é obtido somando-se os respectivos potenciais de oxidação e de redução dos processos 
envolvidos. 
 
02. Incorreta. Conforme comentário anterior, o eletrodo à direita é o de cobre, onde ocorre o processo de redução. 
Portanto, o eletrodo à direita é o cátodo. 
 
04. Incorreta. Em uma célula eletrolítica, a corrente elétrica é utilizada para proporcionar a ocorrência de uma 
reação não espontânea em um processo denominado eletrólise. O esquema da pilha representado corresponde a 
uma célula eletroquímica, na qual ocorre uma reação espontânea que produz corrente elétrica. 
 
08. Correta. A notação química correta da pilha pode ser escrita da seguinte maneira: 
redutor / cátion do redutor // cátion do oxidante / oxidante (temperatura) 
O zinco é a espécie redutora, já que é a espécie que sofre oxidação. Sendo assim, o cobre é o agente oxidante, pois 
é a espécie que está sendo reduzida. Logo, a notação apresentada na proposição está correta. Além disso, conforme 
calculado na proposição 01, o potencial padrão da pilha é +1,10 V. 
 
16. Correta. À medida que a pilha funciona, a concentração de cátions Zn2+

(aq) aumenta na semicélula onde está 
mergulhado o eletrodo de zinco (ânodo), como resultado da oxidação do desse metal. 
 
 
Resposta da questão 35 – D 
Substituição em aromáticos através do radical acila logo síntese de Frield Crafts 
 
Resposta da questão 36 – D 
O composto J temos uma  nitração do benzeno formando um nitro composto ou seja nitrobenzeno ou seja saindo o 
hidrogênio do anel aromático e entrando no lugar o grupo nitro NO2 

 
 
 



Resposta da questão 37 – D 
Ao escrever a fórmula estrutural do referido composto observamos que temos três carbonos para fazer a 
substituição sendo elas igual, ou seja, dando o mesmo composto. Logo apenas um composto monoclorado 
 
 
Resposta da questão 38 – C  
Os valores de pH encontrados pelos alunos variam entre 4,5 e 6,0. A diluição da solução a um volume duas vezes 
maior fará a concentração hidrogeniônica diminuir pela metade. A diminuição da concentração de íons H+ resulta 
em um aumento do pH da solução, porém essa variação será pequena. Como a escala de pH é logarítmica, a 
variação de uma unidade no valor do pH corresponde a uma variação de 10 vezes na concentração de íons H+ na 
solução. Portanto, com a diluição, o pH aumentará de tal modo que os valores medidos pelo próximo grupo de 
alunos estarão na faixa de pH entre 5 e 7. 
 
 
Resposta da questão 39 – B 

Ki = M . α2 

8,0 . 10–5 = 0,0125 . α2 

α = 0,08 

A seguir, calcula-se a concentração de íons H3O+ no meio. 

[H3O+] = α . M 

[H3O+] = 0,08 . 0,0125 mol.L–1 

[H3O+] = 1,0.10–3 mol.L–1 

Finalmente, calcula-se o pH resultante da dissolução do comprimido. 

pH = –log [H3O+] 

pH = 3 

 
 
Resposta da questão 40 – A 
Para a resolução dessa questão, analisaremos cada uma das alternativas. 
A) Correta. O pH do refrigerante pode ser calculado a partir da definição de pH: 
pH = –log [H+] 
Assim, temos: 
pH = –log (10–3) 
pH = 3 
Analisando os dados da tabela, percebemos que em pH = 3, o indicador alaranjado de metila apresenta coloração 
vermelha. 
B) Incorreta. Sabendo-se que Kw = [H+] . [OH–] = 10–14, temos: 

 
pH = –log [H+] 
pH = –log (10–4) 
pH = 4 
Nesse valor de pH, a solução do produto de limpeza, em contato com o indicador fenolftaleína, apresenta-se 
incolor. 
C) Incorreta. 
Cálculo do pH do efluente industrial: 
pH = –log (10–2) 
pH = 2 
Nesse valor de pH, o indicador azul de bromotimol apresenta coloração amarela. 
D) Incorreta. 
Cálculo do pH da água mineral: 

 



pH = –log [H+] 
pH = –log (10–10) 
pH = 10 
A água mineral apresenta coloração vermelha em contato com o indicador vermelho do congo. 
E) Incorreta. 
Cálculo do pH do sabonete: 
pH = –log [H+] 
pH = –log (10–7) 
pH = 7 
Esse valor de pH encontra-se em uma faixa de transição da mudança de coloração do indicador azul de 
bromotimol, portanto, a solução do sabonete apresenta uma coloração intermediária entre amarelo e azul, 
aproximadamente, verde. 
 
 
 
 
 
GEOGRAFIA 
 
Resposta da questão 41 – C 
No período compreendido entre os anos 2000 e 2011, a prestação de serviço ligada às empresas de teleatendimento 
se concentrou ainda mais no Sudeste, além de ter registrado, no Nordeste, o seu maior crescimento. Um dos 
motivos para o setor ter se desenvolvido com maior intensidade no Nordeste seria a disponibilidade de mão de obra 
e os menores custos que o trabalhador gera para a empresa, devido aos menores salários. 
 
 
Resposta da questão 42 – B  
O ponto de partida de viagem foi a região Norte, de clima equatorial e predomínio da Floresta Amazônica, que teve 
uma ocupação colonial mais intensiva no século XIX e que foi objeto de políticas de ocupação territorial no século 
XX. O ponto de chegada do viajante foi a região Sul, de clima subtropical, onde predominam os biomas campos, 
pampas e o domínio das araucárias. A alternativa E, ao não mencionar essas duas principais regiões, já estão 
incorretas. A alternativa A é incorreta por caracterizar de maneira inadequada o clima da região Norte. A 
alternativa C é incorreta por indicar de forma errada o percurso da viagem e por não caracterizar adequadamente o 
quadro natural das regiões Norte e Sudeste. A alternativa D também repete o erro de indicação de percurso e por 
caracterizar de forma indevida a região Sudeste. 
 
 
Resposta da questão 43 – B  
A alternativa A está incorreta, pois, apesar de apresentar informações corretas, como a presença do Planalto da 
Borborema e da cidade de Campina Grande, a atividade destaque da sub-região 2 é a pecuária extensiva. Além 
disso, Campina Grande não é uma metrópole nacional presente na região Nordeste, como Salvador, Fortaleza e 
Recife. O conceito de metrópole nacional está ligado a população e área de influência de uma cidade. A alternativa 
C está incorreta, pois a sub-região 4 é o Meio-Norte, onde se tem o estado do Maranhão e parte do estado do Piauí. 
Assim, nada tem a ver com o estado da Bahia e, consequentemente, com a cidade de Feira de Santana. A alternativa 
D está incorreta, pois a sub-região 3 trata-se do Sertão Nordestino, e não do Meio-Norte. Além disso, ao observar o 
mapa, pode-se perceber que a sub-região 3 não abarca as cidades de São Luís e Teresina, capital do Maranhão e 
Piauí, respectivamente. A alternativa E está incorreta, pois, apesar de trazer a nomenclatura correta, Meio-Norte, a 
economia dessa região se baseia no plantio de arroz, na extração vegetal e na pecuária extensiva (pecuária praticada 
sem grandes investimentos). Logo, a alternativa B é a correta, pois apresenta a nomenclatura correta, a atividade 
econômica (pecuária extensiva) e a metrópole (Fortaleza) bem identificadas. 
 
 
Resposta da questão 44 – C  
Assertiva I está incorreta, pois a tecnologia associada ao sistema de produção agrícola não acabou com a fome e 
sim aumentou a competitividade e a dependência dos países mais pobres em relação aos países mais ricos. 
Assertiva V está incorreta, pois a agricultura dos EUA é uma das mais modernas e produtivas do mundo. 
 
 



Resposta da questão 45 – A  
A agricultura de jardinagem é um tipo de agricultura de subsistência, cuja aplicação mais comum é realizada no sul 
do continente asiático, mais precisamente nas áreas onde predomina o clima de monções. Um dos principais 
exemplos é a rizicultura (cultivo de arroz) no Vietnã, muita organizada por técnicas de terraceamento. 
 
 
Resposta da questão 46 – D  
Assertiva 4 está incorreta, pois as grandes propriedades visam abastecer o mercado externo. 
 
 
Resposta da questão 47 – A  
A alternativa A está correta. O arcebispo lutava para recuperar seu país das consequências do apartheid, política 
segregacional entre brancos e negros que vigorou entre 1948 e 1994 na África do Sul. No apartheid, a divisão da 
sociedade e o uso dos serviços públicos e privados se distinguiam não apenas pelo nível de renda, mas 
principalmente pela cor da pele. A alternativa B está incorreta. Apesar da imposição do apartheid pela população 
branca do país e dos movimentos de repressão contra quem não apoiava o regime durante o período em que 
vigorou, o totalitarismo acontece por meio da confiança e crença plena, forçada ou não, nas mãos de um líder 
popular. A alternativa C está incorreta. Mais do que uma relação de práticas e vivências, a segregação racial na 
África do Sul foi uma forma de dominação concreta e literal das riquezas naturais que o país possui e uma maneira 
de perpetuação no poder controlado pela elite branca. A alternativa D está incorreta. A formatação da sociedade de 
acordo com regras e ordenação pré-definidas pelo governo se dá por meio do totalitarismo e regimes ditatoriais. No 
caso do país sul-africano, houve a criação de leis que garantiam a segregação sem que houvesse uma ditadura 
proclamada. 
 
 
Resposta da questão 48 – E 
Mesmo com o fim do apartheid, a vida da população negra não melhorou, somente amenizou as tensões local com 
a elite branca e árabe, assumindo o poder Nelson Mandela. 
 
 
Resposta da questão 49 – A  
Ao contrário do vizinho do norte, que é islâmico, o Sudão do Sul é um país cristão e animista. É um país muito 
pobre, apesar de rico em petróleo, já que ficou com 75% das reservas desse recurso do antigo Sudão, localizadas, 
sobretudo, na região de Abyei, que correspondem a 98% da receita do novo país. Porém, os oleodutos responsáveis 
pelo transporte do petróleo até o Mar Vermelho encontram-se no norte, o que exigirá um esforço diplomático para 
seu escoamento. 
 
 
Resposta da questão 50 – C  
 O fim do bloco socialista em 1991 contribuiu de maneira definitiva para que os movimentos nacionalistas 
ganhassem força, uma vez que o poder do Partido Comunista mantinha os movimentos separatistas e as rivalidades 
étnicas sob controle. Assim, no mesmo ano, eclodiram os primeiros movimentos de independência na Iugoslávia. 
 

 
 
 
INGLÊS 
 
Resposta da questão 51 – D 
A alternativa D mostra que não se deve negligenciar, abandonar seu amor e o faz através de uma metáfora com 
uma bicicleta que é abandonada.  
 
 
Resposta da questão 52 – C 
Os excertos If a forbidden doughnut is tempting you to break your diet, tell yourself you'll have a bite later e 
promising yourself a temptation at a nebulous later date can actually decrease the amount of your ultimate 
consumption of that temptation justificam a alternativa correta. 
 



 
Resposta da questão 53 – C 
Das opções apresentadas, apenas overlooking (negligente, descuidado) não equivale ao vocábulo “observadoras”. 
 
 
Resposta da questão 54 – B 
No cartun, as crianças são apresentadas como observadoras pelo autor do livro que Charlie Brown está lendo. 
Entretanto, a forma displicente e desatenciosa como Linus age contradiz a teoria levantada pelo referido autor. 
 
 
Resposta da questão 55 – E 
O vocábulo rather, no cartun, equivale a somewhat: um tanto. 
 
 
Resposta da questão 56 – E 
Afirmação I – Incorreta: A expressão “ is drowning” refere-se a uma ação que ocorreu no momento em que se fala 
(está se afogando). 
Afirmação II – Incorreta: As expressões “have led” e “have made” referem-se a ações indefinidas no passado. 
Afirmação III – Incorreta: As palavras “demonstration” e “annually” são formadas por sufixação. 
Afirmação IV – Incorreta: O pronome which refere-se a Market e them refere-se a farmers.  
 
 
Resposta da questão 57 – C 
Na sentença “I would have turned them in” temos uma situação em que a “main clause” faz uso de would have + 
past participle. Portanto a “conditional clause” deve vir com sua formação no Past perfect, ou seja, had + verb past 
participle (if I had had time).  Temos uma situação hipotética, improvável e irreal no passado e também já 
impossível no presente. 

 
Resposta da questão 58 – D 
No dialógo apresentado, tem-se uma situação de reported speech. Logo a sentença “ I congratulate you on your 
success” no presente, precisa ser reescrita no tempo passado e fazer as adequações de sujeitos e objetos 
relacionados à sentença inicial. Logo, tem-se “that I congratulated you on your success.   
 
 
Resposta da questão 59 – D 
Como a sentença inicial está no presente simples, para reescrevê-la utilizado-se o reported speech, deve-se fazê-lo 
utilizando o simple past. Portanto, “if I didn´t feed my Tamagotch, it would die”. 
 
 
Resposta da questão 60 – E 
Quando uma frase contém o verbo to have funcionando como causative verb (que é o caso da oração em análise, 
podemos afirmar que o sujeito pediu a uma terceira pessoa que realizasse alguma ação para si. Nesse sentido, “ I 

had my shoes cleaned”  é sinônimo de “I asked someone to clean my shoes for me”. Portanto, a alternativa correta 
é a E. 
 
 
 
SOCIOLOGIA 
 
Resposta da questão 61 – B  
A assertiva retrata o conceito correto de trabalho, como atividade humana 
 
 
Resposta da questão 62 – D  
A burguesia exercia exploração sobre o proletariado. 
 
 



Resposta da questão 63 – E  
O fordismo vinha fundado em tarefas repetitivas. 
 
 
Resposta da questão 64 – E  
O medo da perda do emprego fragiliza, em muito, ao identidade do trabalhador. 
 
 
Resposta da questão 65 – A  
A alternativa demonstra a exploração burguesa. 
 
 
Resposta da questão 66 – C  
A ampliação das redes de informação favoreceu a produção. 
 
 
Resposta da questão 67 – C  
A estagnação intelectual não é característica do trabalho. 
 
 
Resposta da questão 68 – A  
Globalização reflete a expansão lógiva da produção pra todo o mundo. 
 
 
Resposta da questão 69 – E  
Não existe certeza de atingimento dos objetivos nos movimentos sociais. 
 
 
Resposta da questão 70 – B  
No regime democrático o povo pode se manifestar livremente. 
 


