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a expressão “três quilômetros”.
06. Letra D.
O adjetivo, quando estiver antes de dois ou mais
substantivos, concordará, em gênero e número, com o
primeiro da sequência, logo o certo seria “antigas lendas”.

GABARITO
LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra D.
(A) “Aonde você vai, Manolito?” (frase não verbal). Na
frase, há o verbo “ir”.
(B) “E daí?” (oração interrogativa). Na frase não há
verbo, logo ela não pode ser classificada como
“oração”.
(C) “É a mesma coisa.” (frase imperativa). Não há um
tom imperativo na frase.
(D) “Só tem uma diferença: a humanidade não está
cheia nem da Susanita e nem de você!” (período
composto). Os dois verbos são: “ter” e “estar”.

INGLÊS
07. Letra A.
(A) These cars are bigger than yours. – Resposta
correta
(B) That cars are bigger than yours. – Deveria ser
“Those” em vez de “That”.
(C) Those cars are bigger than yours. – A sentença
está correta. Porém, o plural de this é these. Desta
forma, a sentença não é compatível.
(D) These cars is bigger than yours. – O verbo to be
deveria estar no plural.

02. Letra B.
(A) “Levar este pedido à casa da Susanita.” Não há
sujeito explícito nessa frase, logo tudo é predicado.
(B) “Você não estava de mal com ela?”. O advérbio
“não” faz parte do predicado.
(C) “Os americanos e os russos também estão de mal (...)”.
A expressão “os americanos e os russos” é o sujeito.
(D) “É a mesma coisa”. Não há sujeito explícito nessa
frase, logo tudo é predicado.

HISTÓRIA
08. Letra D.
O Renascimento, movimento de valorização da
figura humana que pregava o Antropocentrismo em
detrimento do Teocentrismo, produziu uma série de
obras artísticas que contavam com (1) humanismo, (2)
realismo e (3) naturalismo para valorizar o homem em
meio a temáticas religiosas.

03. Letra A.
(A) João e Maria haviam se encontrado ontem. O
sujeito é “João e Maria”.
(B) Trovejou muito na noite passada. Oração sem sujeito.
(C) Faz dez anos que não jogo futebol. Oração sem
sujeito.
(D) São dez horas da manhã. Oração sem sujeito.

09. Letra B.
Racionalismo (a razão é a base de todo conhecimento)
e Antropocentrismo (homem como centro do
universo) são características básicas do Renascimento.
10. Letra D.
A questão apresenta três reformadores considerados
como protestantes: Lutero, o único alemão, defensor
da salvação pela fé e não pelo perdão; Calvino, de
origem francesa, defensor da predestinação; e o rei
da Inglaterra Henrique VIII, que rompeu com a Igreja
Católica, não por questões doutrinárias, mas políticas,
e criou no país a Igreja Anglicana; e um reformador
católico, o militar e fervoroso pregador Inácio de
Loyola, que criou a Companhia de Jesus, em defesa
da autoridade do Papa.

04. Letra B.
Segundo as regras da norma padrão, em situações
como essa, em que o sujeito é uma expressão partitiva
(a maioria de, um grande número de, grande parte
de, etc.) seguida de um substantivo no plural, o verbo
poderá ficar no singular, concordando com a expressão,
ou no plural, concordando com o substantivo.
05. Letra D.
Na alternativa, o verbo “ser” deveria concordar com
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11. Letra D.
A Contrarreforma foi uma resposta da Igreja Católica à
Reforma Protestante, que quebrou a unidade religiosa
do Catolicismo e ameaçou a hegemonia Católica na
sociedade mundial.

MATEMÁTICA
16. Letra C.
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12. Letra B.
A concentração fundiária no Brasil e a ociosidade
do latifúndio estão entre as maiores do mundo,
contribuindo para os conflitos pela posse da terra no
campo. Por outro lado, a ausência de uma reforma
agrária efetiva e a mecanização também são fatores
que contribuem para o aumento dos conflitos agrários.
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17. Letra D.
A média artitmética será igual a:
13, 5 + 14 , 8 + 14 , 7 + 12, 4 + 13,1
= 13, 7.
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18. Letra D.
13. Letra A.
1 4
1 6
Juscelino Kubitscheck foi presidente do Brasil a partir
= =
e
.
do ano de 1956. A época na qual ele governou o País 6 24
4 24
ficou conhecida como época desenvolvimentista Logo, n = 5.
em função da política econômica desenvolvida por
este governo, que tem como mais importante marco 19. Letra A.
histórico o Plano de Metas. O slogan do Plano de Temos que:
Metas de JK era que o Brasil deveria crescer “cinquenta 5 80
=
⇔ x = 16.
anos em cinco”.
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14. Letra D.
20. Letra B.
A partir da década de 1930 o crescimento industrial
200 km
ganhou impulso e passou por certa diversificação,=
Cm = 9 km/L.
22 L
iniciando efetivamente o Processo de Substituição
de Importações. Entende-se por substituição de
importações simplesmente o fato de o país começar 21. Letra C.
a produzir internamente o que antes importava como
32, 4
Densidade =
.
foi apresentado no texto I. Já no texto II, fala-se sobre
14 , 4
a  implantação da base industrial brasileira, ou seja,
Densidade = 2,25 g/cm3.
das industrias de base, como, por exemplo, a CSN.
15. Letra B.
O êxodo rural é o deslocamento ou migração de
trabalhadores rurais que vão em direção aos centros
urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi
causado pelo crescimento da indústria e vida urbana,
pela modernização da agricultura, elevada concentração
fundiária, conflitos agrários, falta que uma reforma
agrária que realmente funcionasse, entre outros fatores.

CIÊNCIAS
22. Letra C.
A transmissão da leptospirose ocorre pela água
contaminada pela urina de rato.
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23. Letra B.
Não procede, pois a doença de Chagas é transmitida
pela picada do percevejo barbeiro, em cujas fezes
pode-se encontrar o protozoário causador da doença.

ESPANHOL
26. Letra D.
O verbo em questão é o “estar”, irregular no pretérito
indefinido (grupo 1 – módulo 9). O radical desse verbo,
nesse tempo verbal, é “estuv-”. A desinência para a
3ª pessoa do singular é “-o”. Portanto, “estuvo” é a
forma correta.

24. Letra D.
O primeiro antibiótico foi a Penicilina, substância
produzida pelo fungo Penicilium notatum, espécie
que colonizou uma cultura de bactérias .
25. Letra C.
São assexuadas, pois, os indivíduos gerados são
geneticamente idênticos aos organismos-mãe, não há
troca de material genético através de gametas.
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