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QUESTÃO 1: Resposta D
Segundo o texto, práticas populares de celebração do Carnaval, como o entrudo, eram concebidas pelas grandes sociedades
como menos civilizadas, devendo, por isso, serem abolidas e substituídas pelos desfiles de carros, por exemplo, inspirados
no Carnaval de Veneza. Revela, assim, seu caráter elitista que concebia a celebração popular como algo a ser superado, evidenciando o cenário de disputas sociais.
QUESTÃO 2: Resposta C
No trecho do texto: “O que os vírus não têm, diferentemente das bactérias e de outros seres vivos, porém, é uma célula própria” fica claro que o vírus Samba não possui estrutura celular. Quanto às demais alternativas, todas incorretas, não estão de
acordo com as informações existentes no texto.
QUESTÃO 3: Resposta B
Apesar de se tratar da fala de um indígena em nome de sua comunidade, a opção pela norma-padrão é a adequada por se
tratar justamente, num debate com não índios, de uma reivindicação de tratamento igualitário. O uso da norma-padrão já é
uma forma de expressar esse desejo de igualdade.
QUESTÃO 4: Resposta C
Os supostos elogios dirigidos à cidade de Montes Claros são, na verdade, irônicos, já que expressam o lamento que o lugar,
crescendo como “prima-rica do Rio de Janeiro”, tende a apresentar os mesmos problemas da cidade grande, como as “favelas” referidas no poema.
QUESTÃO 5: Resposta C
A) Incorreta. Novos materiais (como cerâmicas, por exemplo, podem ser empregados para reduzir a taxa de transferência de
calor de um motor às suas vizinhanças.
B) Incorreta. Trabalho depende de força aplicada e de deslocamentos. Essas duas variáveis podem ser controladas em um
motor (a engenharia mecânica é responsável, entre outros atributos, por esse estudo).
C) Correta. Em qualquer máquina térmica que opere em ciclos, não é possível converter integralmente energia térmica (calor)
em energia mecânica (trabalho).
D) Incorreta. A máquina a vapor é um exemplo de um dispositivo que transforma parte da energia térmica em energia mecânica (de movimento).
E) Incorreta. O controle dessa energia depende da quantidade de combustível que é injetada na câmara de combustão.

HISTÓRIA
QUESTÃO 6: Resposta A
No final do século XIX, a ordem política europeia instituída pelo Congresso de Viena de 1815, que consagrava a hegemonia
austríaca na Europa Central, foi abalada. A industrialização fez emergirem na Prússia e no Piemonte movimentos liberais
nacionalistas, que abalaram a antiga ordem, impulsionando a unificação italiana, em 1870, e a alemã, em 1871.
–1–

SISTEMA ANGLO DE ENSINO
Na Itália duas correntes se destacaram nas lutas pela unificação: os republicanos, liderados por Garibaldi, e os monarquistas,
liderados por Cavour.
Semana: 10
Habilidade: 13
QUESTÃO 7: Resposta B
O texto do então candidato à Presidência Abraham Lincoln tematiza o problema que a manutenção da escravidão traria à unidade nacional. Às vésperas da Guerra de Secessão (1861-1865), a escravidão persistia como importante realidade econômica
apenas nos estados sulistas, provocando divergências com amplos setores do Norte dos Estados Unidos.
Semana: 11
Habilidade: 13
QUESTÃO 8: Resposta A
O sistema parlamentarista de governo foi instituído no Império em 1847 e serviu aos interesses da aristocracia rural até a
Proclamação da República, em 1889. O presidente do Conselho de Ministros era nomeado pelo imperador para exercer o
Poder Executivo, preservando a imagem de D. Pedro II perante a sociedade. Desse modo, os partidos Liberal e Conservador
alternavam-se no exercício do governo monárquico, e as elites dominantes, neles representadas, beneficiavam-se do Estado
no atendimento dos seus interesses de classe. O caráter utilitário do sistema restrito às elites e o esvaziamento dos poderes
do Parlamento em relação ao Poder Moderador atribuíam ao nosso parlamentarismo o funcionamento “às avessas” se comparado ao modelo clássico da época.
Semana: 5
Habilidade: 15
QUESTÃO 9: Resposta C
A também chamada Lei Alves Branco estabeleceu novas tarifas alfandegárias no país. Aumentou a maioria das tarifas em
30% sobre produtos importados sem similar nacional, e instituiu taxas entre 40% e 60% sobre produtos. Apesar de não ter
sido aplicada com objetivos protecionistas, pois o desejo governamental era ampliar sua arrecadação, acabou por beneficiar
a produção industrial interna implementada durante o surto industrial conhecido como Era Mauá.
Semana: 6
Habilidade: 18
QUESTÃO 10: Resposta E
Durante o Segundo Reinado, a cafeicultura foi o carro-chefe da economia brasileira. Umas das causas do rápido crescimento
dessa atividade foi a ampliação do consumo mundial de café, particularmente nos Estados Unidos, para onde era exportada
a maior parte de nossa produção.
Por sua vez, a constante ampliação da exportação do café exigiu a modernização dos meios de transporte, destacando-se aí
a construção de ferrovias.
Semana: 6
Habilidade: 19
QUESTÃO 11: Resposta C
Em 1850, com a Lei Eusébio de Queirós, terminava definitivamente o tráfico internacional de escravos para o Brasil. O sistema
de produção escravista entrava em decadência. Isso gerou problema da mão de obra. A cafeicultura paulista, em acelerada
expansão para as ”terras roxas” da região da Mogiana, exigia muitos trabalhadores.
Por isso foi organizado o tráfico negreiro interprovincial: o latifundiário paulista comprava escravos negros nas províncias
nordestinas, que estavam economicamente estagnadas, e trazia para os cafezais do Oeste.
Semana: 7
Habilidade: 14
QUESTÃO 12: Resposta B
A monarquia foi derrubada pelo golpe político-militar de 15 de novembro de 1889, preparado e desferido por uma pequena
facção do Exército, que obteve apoio imediato de setores das camadas médias urbanas e da burguesia cafeeira do Oeste
Paulista, representada pelo PRP. Assim nasceu a República: sem nenhuma participação popular.
Semana: 7
Habilidade: 11
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QUESTÃO 13: Resposta A
A vinda para o Brasil de diferentes grupos africanos, trazidos de distintas regiões daquele continente, possibilitou a identificação e a superação de algumas desigualdades culturais existentes entre eles. Dessa forma o sincretismo entre bantos,
sudaneses e malês, por exemplo, contribuiu para a formação de uma identidade cultural africana no Brasil.
Semana: 7
Habilidade: 3
QUESTÃO 14: Resposta E
O neocolonialismo dos séculos XIX e XX, fruto do capitalismo industrial, atuou principalmente na África e na Ásia, e teve nas empresas burguesas seus principais agentes e os beneficiários de sua expansão. Do ponto de vista ideológico, justificava-se a expansão
em razão da obrigação moral que os homens brancos tinham de levar a civilização a todo o mundo. Este seria o “fardo do homem
branco”, uma verdadeira missão civilizadora. Claro que sem perguntar aos africanos e asiáticos se eles aceitavam tal “civilização”.
Crentes em sua superioridade moral, os europeus impunham os seus valores pela força das armas: era a “diplomacia do canhão”.
Semana: 8
Habilidade: 6
QUESTÃO 15: Resposta C
Os elementos indicados nos textos e na imagem, apresentados no enunciado, permitem que se identifiquem claramente
aspectos do nacionalismo característicos da primeira metade do século XX.
Semana: 16
Habilidade: 13

BIOLOGIA
QUESTÃO 16: Resposta D
Células indiferenciadas caulinares apicais que se dividem por mitose e originam as células de todos os demais tecidos vegetais são componentes do tecido meristemático (meristema).
Semana: 11
Habilidade: 14/17
QUESTÃO 17: Resposta D
O elemento nitrogênio não é componente de moléculas de celulose. O elemento fósforo participa também da composição
de moléculas de DNA. O elemento potássio é o que possibilita o ingresso de água nas células estomáticas, ao concentrar-se
nessas células, não reagindo com o gás carbônico, como diz o texto da alternativa C. O elemento ferro não tem relação com
o ingresso de água nas células estomáticas, papel que, como vimos, é reservado ao íon potássio.
Semana: 12
Habilidade: 14/17
QUESTÃO 18: Resposta C
De acordo com as informações contidas nas ilustrações, percebe-se que o ingresso de íons K+ para o interior das células-guardas
é acompanhado do ingresso de água, por osmose, o que resulta na abertura do estômato.
Semana: 14
Habilidade: 14/17
QUESTÃO 19: Resposta D
Embora a umidade relativa do ar seja baixa, mas, considerando que a disponibilidade de água no solo é elevada, os estômatos permanecem abertos e ocorre tanto a transpiração estomática quanto a cuticular. Lembrar que, estando a planta no
ponto de compensação fótico, todo o gás carbônico liberado na respiração aeróbia é utilizado na fotossíntese, não havendo
liberação desse gás para o ambiente.
Semana: 14/15
Habilidade: 12/14
QUESTÃO 20: Resposta E
A seiva inorgânica ou, mineral, ou bruta, atinge os vasos de xilema da raiz, sendo por eles transportada até as folhas, locais
em que seus componentes poderão ser utilizados na fotossíntese.
Semana: 16/17
Habilidade: 14/17
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QUESTÃO 21: Resposta E
O filo dos Cordados compreende animais em que ocorre, pelo menos numa fase da vida, uma estrutura de sustentação denominada notocorda; de um modo geral, os cordados subdividem-se entre protocordados (em que a notocorda persiste na fase
adulta) e vertebrados (nos quais a notocorda é substituída pelo crânio e coluna vertebral).
Semana: 8
Habilidade: 14
QUESTÃO 22: Resposta C
Dentre os grupos citados, os anfíbios (A) são os únicos que não têm a pele impermeabilizada por uma camada de queratina
(típica dos vertebrados de ambiente terrestre). Dentre os demais, os répteis (B) são pecilotermos; as aves (C) e os mamíferos
(D, que apresentam pelos) são animais homeotermos.
Semana: 12
Habilidade: 14/17
QUESTÃO 23: Resposta C
A pepsina, enzima presente no suco gástrico, tem o seu pH ótimo de ação em valores muito ácidos (ao redor de 2,0).
Semana: 14
Habilidade: 14
QUESTÃO 24: Resposta A
A bile, produzida pelo fígado, não contém enzimas, mas sim certos sais biliares capazes de provocar a emulsificação das gorduras (lipídios), fragmentando as grandes gotas de gordura em gotículas menores, o que facilita sua digestão.
Semana: 14
Habilidade: 14
QUESTÃO 25: Resposta A
O sangue venoso proveniente dos membros inferiores é levado ao coração pela veia cava inferior, penetra no átrio direito,
passa ao ventrículo direito e é levado por uma das artérias pulmonares até um dos pulmões.
Semana: 17
Habilidade: 14/17

PORTUGUÊS
QUESTÃO 26: Resposta D
A desconstrução do nome composto ocorre por meio da vírgula entre os seus termos e do emprego da letra minúscula no
segundo. O título, articulado desse modo, leva a pressupor que, com o desmatamento, o nome Mato Grosso deixará de justificar o adjetivo (grosso).
Semana: 8
Habilidade: 18
QUESTÃO 27: Resposta B
O enunciador afirma que certos usos linguísticos, distantes do “‘ideal linguístico’ (...) representado pelas regras da gramática
normativa”, são verificados “até mesmo em falantes que dominam a variedade padrão”, sinal de que existe um descompasso
entre a norma culta “ideal” e a efetivamente praticada pelas pessoas.
Semana: 14
Habilidade: 27
QUESTÃO 28: Resposta D
A afirmação de que o país vai num “trote miúdo” (chouto) deve ser lida como uma crítica ao estado de estagnação ou ao
tímido desenvolvimento resultante da má administração dos grupos que se revezam no poder.
A ironia está na caracterização desse passo como “triunfante” e do caminho como “feliz, abundante, rico, forte, coroado de
rosas”.
Semana: 3
Habilidade: 18
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QUESTÃO 29: Resposta E
O único preenchimento em desacordo com a língua padrão é o da alternativa E.
Explicação: contaminadas é um adjetivo que está qualificando os dois substantivos: alimento e água.
Como se trata de um adjetivo posposto aos substantivos, pode:
• concordar com o mais próximo (alimento e água contaminada);
• ir para o plural, dando prioridade ao masculino (alimento e água contaminados).
Semana: 17
Habilidade: 27
QUESTÃO 30: Resposta E
Antes de pronomes possessivos femininos, no singular, o uso do artigo definido é praticamente indiferente (Sua escola é
perto / A sua escola é perto).
A ausência do acento grave é um indicador de que não se usou o artigo a; a presença do mesmo acento indica que se usou.
O sentido continua basicamente o mesmo. Varia apenas o efeito de sentido.
Semana: 12
Habilidade: 27
QUESTÃO 31: Resposta B
I. Correto: os gestos da mulher, a revelação dos preços, o desenho da boca e dos olhos indicam euforia.
II. Errado: não há nenhum sinal de maravilhamento: a pergunta feita a seguir indica espanto.
III. Correto: neste país pode vir separado por vírgula, já que se trata de um adjunto adverbial invertido.
Semana: 8
Habilidade: 27
QUESTÃO 32: Resposta A
Ainda que já se registrem, na própria língua padrão, usos do verbo implicar com a preposição em (implicar em prejuízo), a
norma canônica ainda insiste em descrever assim: implicar, no sentido de acarretar, é transitivo direto.
Semana: 16
Habilidade: 27
QUESTÃO 33: Resposta E
I. Incorreta, já que o provérbio (filosofia, conforme o narrador) é um recurso mais típico de um texto dissertativo, temático,
pelo caráter universalizante e pela ausência de progressão.
II. Correta, uma vez que se expressa o juízo subjetivo do narrador, ao fazer uma avaliação pessoal sobre o ponto de vista do
pai.
III. Correta, porque o apenas focaliza os dois momentos únicos em que o pai se comportou de maneira diferente da habitual.
Semana: 17
Habilidade: 18
QUESTÃO 34: Resposta E
O jornal conhecidamente sensacionalista tende a alterar notícias para produzir falatório ou causar espanto. Sabendo dessa
artimanha, não é possível não desconfiar do que ele noticia, isto é, anulando as duas negações, só é possível desconfiar...
Semana: 15
Habilidade: 27
QUESTÃO 35: Resposta A
O excerto compara a “corpolatria” às religiões. A alternativa correta reafirma a semelhança entre o culto ao corpo e os cultos
religiosos e se vale do estereótipo que se tem das religiões para classificar a “corpolatria” como “uma religião pelo avesso”,
já que esta implica o culto ao prazer.
Semana: 15
Habilidade: 18
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QUESTÃO 36: Resposta A
O poema, intitulado “Paráfrase de Rostand”, possui um evidente efeito paródico e satírico, não se constituindo em homenagem à poesia sentimental, que, de resto, não foi retomada pelos modernistas nos mesmos termos em que foi praticada pelos
românticos do século XIX.
Semana: 14
Habilidade: 16
QUESTÃO 37: Resposta C
Ao (re)colocar o tema da preguiça nos termos em que faz, Mário de Andrade sem dúvida dialoga com a tradição literária
(da qual Monteiro Lobato e a figura do Jeca Tatu são representantes característicos, nesse campo). A preguiça seria um dos
traços salientes da personagem Macunaíma: nem positivo, nem negativo, seria encarado como elemento compositivo da
imagem brasileira.
Semana: 15
Habilidade: 15
QUESTÃO 38: Resposta D
Um dos princípios mais fortes do Modernismo brasileiro foi justamente o combate (e não a “reverência”, como afirma a
alternativa incorreta) ao purismo acadêmico.
Semana: 15
Habilidade: 16
QUESTÃO 39: Resposta B
A fala referida no verso não é do paciente, mas do médico, que, com ela, sugere não a onipotência, mas a fragilidade humana
diante do próprio destino.
Semana: 15
Habilidade: 17
QUESTÃO 40: Resposta A
Em Vidas secas, a aridez do ambiente funciona como uma figuração da opressão que se abate sobre Fabiano e sua família
diante da qual todos eles lutam pela sobrevivência.
Semana: 16
Habilidade: 15

FÍSICA
QUESTÃO 41: Resposta D
Considerando o sistema isolado, sua quantidade de movimento permanece constante. Sendo m a massa de cada bloco:
mv + m(0) = (2m)v’
v’ =

1
V
2

v
Portanto, a afirmação III está correta (após a colisão, a velocidade dos blocos é = )
2
1
2
Energia cinética inicial:  = mv
2
v 2
1
1
Energia cinética inicial: ’ = (2m)v’2 = (2m)
2
2
2

’ = 1 
2



 = 2’

Portanto, a afirmação I está correta (antes da colisão, a energia cinética total dos blocos é o dobro da energia cinética total
após a colisão).
Há dois modos de verificar que a afirmação II está incorreta:
1o) Pela energia. Numa colisão perfeitamente elástica a energia cinética se conserva.
2o) Pela própria descrição da colisão. Se, após a colisão, os corpos se movimentam juntos, a colisão é inelástica.
Semana: 15
Habilidade: 20
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QUESTÃO 42: Resposta A
I. Correta. Quando os números de prótons e elétrons estão equilibrados o corpo está eletricamente neutro.
II. Incorreta. Corpo eletricamente neutro é aquele que tem o número de prótons igual ao número de elétrons.
III. Correta. Está eletrizado se o número de prótons for diferente do número de elétrons.
IV. Incorreta. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais opostos.
Semana: 15
Habilidade: 18

QUESTÃO 43: Resposta B
O vidro ficará com carga positiva e a seda com carga negativa, portanto, quando aproximados, irão se atrair.
Semana: 16
Habilidade: 18

QUESTÃO 44: Resposta B
Como a esfera A foi conectada com a terra, ela adquire carga final nula. Em seguida, como é colocada em contato com a
esfera B, ocorrerá eletrização por contato e ficará com carga final igual à metade da carga de B.
Semana: 16
Habilidade: 18

QUESTÃO 45: Resposta A
Durante a eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo e de sinais opostos. Portanto, se o corpo A fica
eletrizado positivamente, o corpo B fica eletrizado negativamente.
Como as barras metálicas estão, inicialmente, eletricamente neutras, passarão elétrons de C para A e de B para D.
Semana: 16
Habilidade: 18

QUESTÃO 46: Resposta A
1  2: transformação isobárica
2  3: transformação isométrica
Comparando os estados 1 e 3:
P1  V1 P3  V3
=
T1
T3
P1  8
P  12
= 3
T1
T1
P3 =

2
 P1
3

P3 =

2
 1,2  105 = 0,8  105 Pa
3

Semana: 12
Habilidade: 17

QUESTÃO 47: Resposta B
I. Incorreto. Trata-se de uma transformação a volume constante (isocórica).
II. Correto. Pois, sendo o volume constante, o aumento de temperatura acarreta um aumento na pressão do ar no interior do
pneu.
III. Incorreto. O número de mols depende também da temperatura do ar injetado no interior do pneu (n =
Semana: 12
Habilidade: 21
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QUESTÃO 48: Resposta C
O trabalho na transformação A  B é numericamente igual à área em destaque:
p(105 N/m2)
10

8
A

6

4

B
C

2

0

|W| =

2

6 V(10–3 m3)

4

(6 + 4)  105
 1  10–3 = 500 J
2

Uma vez que é compressão: W = −500 J
O trabalho na transformação B  C é numericamente igual à área em destaque:
p(105 N/m2)
10

8
A

6

4

B
C

2

0

W=

2

6 V(10–3 m3)

4

(4 + 3)  105
 3  10–3 = 1050 J
2

Logo, o trabalho na transformação A  B  C é: W = –500 + 1050 = 550 J
Semana: 14
Habilidade: 21
QUESTÃO 49: Resposta B
Analisando o diagrama, e pelo princípio de conservação de energia, a quantidade de energia fornecida ao motor, a cada ciclo,
é: 6000 + 4000 = 10000 J.
Assim, podemos estabelecer a seguinte relação:
1 kg de querosene

50000 J

m

10000 J

 m = 0,2 kg = 200 g
Semana: 16
Habilidade: 21
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QUESTÃO 50: Resposta B
I. Correto.
II. Incorreto. Ondas eletromagnéticas também se propagam em meios materiais. Por exemplo, a luz se propaga na água.
III. Correto.
Semana: 17
Habilidade: 1

SOCIOLOGIA
QUESTÃO 51: Resposta D
O texto aborda a relação contraditória entre o processo de globalização socioeconômica e cultural, que tende para uma homogeneização nas relações sociais, e a permanência dos Estados que representam a manutenção das diferenças nacionais.
Semana: 3
Habilidade: 9
QUESTÃO 52: Resposta B
O trecho aristotélico selecionado ressalta a relação entre estratificação social em classes definidas e o exercício da cidadania
em todos os seus aspectos vinculados à superestrutura do Estado na sua forma da pólis grega antiga. Cabe lembrar que o
filósofo elaborou sua interpretação da vida política de uma sociedade escravocrata na qual, portanto, se negava a igualdade
entre os seres humanos segundo uma suposta ordem natural do mundo.
Semana: 6
Habilidade: 11
QUESTÃO 53: Resposta C
O modo de produção capitalista, como afirmava Marx, está impossibilitado de realizar a produção de mercadorias de modo
totalmente racional. Enquanto, individualmente, cada produção passa pelo crivo minucioso do capitalista, no plano mais
geral, na medida em que os produtores não detêm controle uns sobre os outros, estabelece-se a anarquia produtiva. Disso
decorrem as crises periódicas de superprodução de mercadorias, que conduzem às destruições delas e das forças produtivas
sociais geradas. Soma-se a isso que Marx atentou para o fato de que a tendência do capitalismo é potencializar o supérfluo,
uma vez que o interesse prioritário é o de produzir cada vez mais valores de troca e não valores de uso, de tal modo que
escapa ao interesse do capitalista individual e coletivo a preocupação em saber os fins para os quais serão utilizados sua
mercadoria, desde que elas sejam vendáveis.
Semana: 8
Habilidade: 18
QUESTÃO 54: Resposta A
I. Correta. Uma das faces da globalização é a realização dos sucessos individuais, dentro e fora das corporações, o que
acentua o consumo de bens não necessários. Por outro lado, o sistema financeiro internacional sofre reiteradas crises,
provocadas, entre outros motivos, pelas transferências de capitais e lucros para as sedes das empresas transnacionais
ou para os grandes conglomerados econômicos, tornando porosas as economias periféricas, que sofrem mais os efeitos
dessas crises.
II. Correta. A globalização implica em uma lógica que transforma o mundo em mercados de capitais interdependentes, globalmente integrados, aumentando sua velocidade, seu volume e sua complexidade, daí a necessidade da fragmentação
dos mercados em nichos, para a produção de itens de bens de consumo (uma região produz matéria-prima, outra produz
peças e acessórios, outra se encarrega da montagem e outra ainda ocupa-se da inserção do produto no mercado) e para o
consumo desses bens.
Semana: 12
Habilidade: 18
QUESTÃO 55: Resposta E
O texto deixa claro o quanto é recente a preocupação de movimentos sociais e políticos com a questão dos direitos dos grupos homossexuais e a criminalização das discriminações e práticas violentas de agressão contra esses indivíduos. A luta pelo
reconhecimento de direitos cidadãos atingiu as esferas do Estado em várias partes do mundo com a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, embora as resistências em outras tantas nações ainda esteja bastante forte.
Semana: 12
Habilidade: 24 e 25
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FILOSOFIA
QUESTÃO 56: Resposta A
Em momento algum do texto o autor faz referência à falta de experiência de jovens impossibilitando o gosto pela Filosofia.
Semana: 1
Habilidade: 3
QUESTÃO 57: Resposta A
As “duas linhas” citadas pela filósofa indiana se referem aos fatores históricos (estruturas patriarcais tradicionais) e econômicos (estruturas capitalistas emergentes) citados na alternativa A.
Semana: 12
Habilidade: 14
QUESTÃO 58: Resposta B
A sentença assinalada é a que melhor explica a letra da música.
Semana: 2
Habilidade: 25
QUESTÃO 59: Resposta B
O texto faz referências claras ao pensar e ao escolher seus próprios fins.
Semana: 6
Habilidade: 25
QUESTÃO 60: Resposta D
A alternativa correta é a que melhor expressa o conteúdo do texto.
Semana: 12
Habilidade: 23
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