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GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra C.
Os quadros, em comum, desconstroem três clichês 
divulgados pela mídia: a necessidade de se ter um 
namorado, a possibilidade de emagrecimento na região 
da barriga em 15 dias e a importância de se perder em 
calorias. Todos os quadros apresentam, sob a forma 
de pergunta inicial, um comportamento tido como 
socialmente desejado: arrumar namorado, diminuir a 
barriga e controlar a alimentação e o peso. Todos esses 
clichês difundidos pelos meios de comunicação de massa 
são combatidos nas respectivas respostas, nas quais se 
evidenciam os posicionamentos do “manifesto”.

02. Letra B.
(A) “Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.697 

da Mega-Sena (...)” (verbo transitivo direto e indireto)
Na verdade, o verbo “acertar”, no contexto, é apenas 
transitivo direto.
(B) “Com isso, o prêmio acumulou.” (verbo intransitivo)
Alternativa correta.
(C) “A aposta mínima custa R$ 2,50  (...)” (verbo intransitivo) 
Na verdade, o verbo “custar”, no contexto, é apenas 
transitivo direto.
(D) “Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas 

vezes por semana (...)” (verbo transitivo direto)
O verbo “ser” é de ligação.

03. Letra D.
Na fala do personagem, o verbo “DAR” está sendo 
empregado como transitivo direto e indireto: dar algo 
(OD) a alguém (OI). O pronome “me” funciona como o 
objeto indireto e a palavra “péssimo” como objeto direto. 
Já a expressão “outra vez” funciona como complemento 
circunstancial, com a ideia de frequência.

04. Letra B.
Na oração “Remenda-se pneus de motos”, há um 
verbo transitivo direto com a partícula “se” e, nesse 
caso, estamos diante de uma passiva sintética. Logo, a 
expressão “pneus de motos” é o sujeito. Esse sujeito, por 
estar no plural, também determina a flexão do verbo na 

3ª pessoa do plural: “Remendam-se pneus de motos.”

05. Letra D.
Na alternativa “D”, encontramos um verbo de ligação 
(estar) que une o sujeito “ela” com o predicativo 
“louca”.

06. Letra A.
Na oração, o termo “satisfeito” traz uma característica 
de Fabiano (sujeito da oração). Logo, sintaticamente, 
é classificado como predicativo do sujeito.

INGLÊS
07. Letra D.
O aluno deverá identificar a resposta correta.
I. How were the flowers of the woman´s garden?
II. Where were Mike and Moly yesterday? 
III. I was with Mike last weekend.
IV. My mother wasn’t at home because she was at a 

school meeting.

HISTÓRIA
08. Letra B. 
A imagem da balança deixa claro que o Estado francês 
tinha que lidar com um grande déficit, responsável 
pelo agravamento da crise econômica que precede a 
Revolução Francesa.

09. Letra A. 
Na Revolução Francesa, 1789–1799, ocorreu o período 
do “Terror” entre junho de 1793 até julho de 1794 
no contexto da Convenção nacional. Os jacobinos 
liderados por Robespierre, com apoio dos sans culottes 
utilizaram a guilhotina e mataram muitas pessoas 
consideradas traidoras da revolução. No entanto, 
apesar do terror e da violência, os jacobinos adotaram 
algumas medidas sociais importantes como a Lei do 
Máximo, que congelou preços e aboliu a escravidão 
nas colônias das França e criaram um novo sistema 
de pesos e medidas.
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10. Letra B. 
Durante a fase do Diretório, Napoleão Bonaparte 
deu um golpe militar e tomou o poder. O golpe do 18 
Brumário encerrou a Revolução Francesa e contou 
com o apoio da alta burguesia.

11. Letra A. 
Após o golpe do 18 Brumário, Napoleão assumiu como 
cônsul e durante essa fase do seu governo buscou 
consolidar os ideais da burguesia. Organizou a França 
e instituiu o Código Civil napoleônico.

GEOGRAFIA
12. Letra A.
A “fuga de cérebros” é quando os mais especializados 
profissionais de um país normalmente pobre, são 
atraídos por trabalhos nas áreas centrais, tendo 
melhor remuneração, benefícios e reconhecimento, 
em troca de desenvolver pesquisas, tecnologias e 
outras coisas para o país que o contratou contribuindo 
para o atraso tecnológico das áreas periféricas.

13. Letra A.
Tendo como base as línguas oficiais faladas o 
continente americano pode ser regionalizado em 
América Anglo-Saxônica e América Latina. América 
Anglo-Saxônica refere-se aos países das Américas que 
têm como principal idioma o inglês e que também 
possuem laços históricos, étnicos, linguísticos e 
culturais com o Reino Unido.  Já a América Latina é 
uma região do continente americano que engloba os 
países onde são faladas, primordialmente, línguas 
românicas — no caso, o espanhol, o português e o 
francês.

14. Letra A. 
Os latinos representam o segmento mais jovem da 
população estadunidense. Essa estrutura etária é 
causa e consequência das taxas de natalidade elevadas 
verificadas entre os hispânicos, o que reforça o ritmo 
de crescimento mais acelerado desse grupo em 
relação aos demais que compõem a sociedade dos 
Estados Unidos.

15. Letra A.
A economia dos países latino-americanos caracteriza-se 
pelo grande endividamento externo, ou seja, as somatórias 
dos débitos de um país, resultantes de empréstimos 
e financiamentos contraídos no exterior pelo próprio 
governo, por empresas estatais ou privadas. Os males do 
endividamento não são, um fenômeno recente. Podem 
ser identificados ao longo da história desde eras remotas. 
No caso da América Latina, as repúblicas formadas nas 
antigas colônias espanholas cresceram endividadas. Em 
geral, o endividamento de grande parte dos países latinos 
iniciou-se no processo de descolonização.

MATEMÁTICA
16. Letra C.
Podemos fazer pelo algoritmo da divisão ou pelo 
teorema do resto:
x – 2 = 0
x = 2
Substituindo no polinômio, temos:
3.24 – 2.23 + 4.2 – 10 = 48 – 16 + 8 – 10 = 32 + 8 – 10 = 30

17. Letra C.
Fazendo o algoritmo da divisão, temos:
x3 – 3x2 + 3x – 1    x – 1
– 2x2 + 3x -1      x2 – 2x + 1
x – 1
0 

18. Letra B.
Temos que:
V = (x + 3).(x + 3).(x + 3)
V= (x2 + 6x + 9).(x + 3)
V = x3+ 9x2 + 27x + 27

19. Letra D.
Temos que:
x + 15° + 3x + 20° = 180°
x = 36° 15’.

20. Letra C.
Temos que:
180° – 135° = 45°
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Logo: 
45° + x + 60° = 180°
x = 75°
75° + 45° + y = 180°
y = 60°
Portanto, x – y = 15°.

21. Letra C.
Temos que:
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Portanto, o ângulo
22
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CIÊNCIAS
22. Letra A.
III. (Errada) A adesão à prática de exercícios físicos 
reside no desejo de modelagem estética das formas 
corporais e também na prevenção de determinadas 
doenças.

23. Letra D.
Os  movimentos  per i stá l t i cos  aux i l iam no 
direcionamento do alimento ao longo do tubo 
digestório.

24. Letra C.
A digestão ocorre em etapas. Na boca inicia-se a 
digestão dos carboidratos, em seguida no estômago a 
digestão de proteínas e por fim, no intestino a digestão 
de lipídios.

25. Letra C.
A figura representa os alvéolos pulmonares — “bolsas” 
cuja parede fina possibilita a troca gasosa com os 
capilares. É nessa estrutura que acontece o processo 
denominado hematose.

ESPANHOL

26. Letra D.
O verbo “puede” está no presente do indicativo do 
verbo “poder”, que é irregular no futuro imperfeito 
e, conjugado nesse tempo e na mesma pessoa de 
“puede” (3ª pessoa singular), assume a forma “podrá”. 
E o infinitivo de “fluyen” (presente do indicativo – 3ª 
pessoa do plural) é “fluir”, verbo regular no futuro 
imperfeito e, conjugado na 3ª pessoa do plural nesse 
tempo verbal, assume a forma “fluirán”.


