
1Gabarito Comentado Simulando Enem II – 1.a Série EM | 2017 – 

GABARITO
SIMULANDO 

ENEM II – 2017
1.a Série – Ensino Médio



2 – Gabarito Comentado Simulando Enem II – 1.a Série EM | 2017

GABARITO COMENTADO – SIMULANDO ENEM II 2017

1.ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO    

Disciplina 
Língua  
Inglesa

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 01

Competência de Área 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a 
outras culturas e grupos sociais.

Habilidade 8: Reconhecer a importância 
da produção cultural em LEM como 
representação da diversidade cultural e 
linguística.

A) Alternativa incorreta. O escritor do texto diz que “os brasileiros se 
importam muito sobre o que o resto de nós pensa” (Brazilians care 
deeply about what the rest of us think), portanto, ele não é brasileiro.

B) Alternativa correta. Além do escritor dizer que “os brasileiros se 
importam muito sobre o que o resto de nós pensa” (Brazilians 
care deeply about what the rest of us think), o escritor do texto, 
para comprovar o que está dizendo, convida o leitor a “vir aqui 
experimentar” (come here and try it), portanto, ele está no Brasil.

C) Alternativa incorreta. Além do escritor dizer que “os brasileiros se 
importam muito sobre o que o resto de nós pensa” (Brazilians care 
deeply about what the rest of us think), ele desafia o leitor a “vir aqui” 
(come here), portanto, não é brasileiro e escreve o texto quando 
está no Brasil

D) Alternativa incorreta. O escritor, ao dizer que “os brasileiros se 
importam muito sobre o que o resto de nós pensa” (Brazilians 
care deeply about what the rest of us think), mostra que ele não é 
brasileiro, mas depois ele convida o leitor a “vir aqui” (come here), 
o que mostra que ele estava no Brasil quando o texto foi escrito.

E) Alternativa incorreta. O escritor escreve sobre o Brasil com o seu 
olhar de estrangeiro, mas em nenhum momento ele diz ou dá a 
entender que ele se sente brasileiro.

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: B
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Disciplina 
Língua  
Inglesa

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 02

Competência de Área 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a 
outras culturas e grupos sociais.

Habilidade 5: Associar vocábulos e expres-
sões de um texto em LEM ao seu tema.

A) Alternativa correta. O texto diz que “bogof” é usado como um 
substantivo em frases como “Tem ótimos ‘bogof’ no supermer-
cado” (There are some great bogofs on at the supermarket) 
ou como adjetivo em frases como “Tem ótimas ofertas ‘bogof’ 
na loja” (There are some great bogof offers in store) e assim 
podemos inferir que “bogof” é usado para anunciar mercadorias 
em promoção.

B) Alternativa incorreta. Quando se separa “bog” e “off” temos o 
verbo “bog off”, que significa “retire-se”, mas a palavra BOGOF 
é usada em contextos relacionados à promoção de mercadorias 
como em “Tem ótimos ‘bogof’ no supermercado” (There are some 
great bogofs on at the supermarket), ou seja, ótimas ofertas. 

C) Alternativa incorreta. O texto diz que o termo “bogof” voltou a 
ficar na moda (came back into fashion) nos anos 90, mas o 
termo não se refere à compra de produtos fora de moda e sim 
à “mercadorias em promoção”, como se pode observar na frase 
“Tem ótimos ‘bogof’ no supermercado” (There are some great 
bogofs on at the supermarket). 

D) Alternativa incorreta. O termo”bogof” surgiu na recessão de 1970 
(during the 1970s recession) nos Estados Unidos, quando os pre-
ços estavam muito altos, justamente para anunciar mercadorias 
em promoção: “ofertas ‘bogof’ na loja” (bogof offers in store).

E) Alternativa incorreta. O texto diz que o termo “bogof” é cômico 
para um nativo da língua, uma vez que o verbo quando dito em 
voz alta, “bog off” soa como um insulto, já que significa “retire-se”, 
mas o termo não é usado para chamar alguém em voz alta e 
sim para anunciar mercadorias em promoção: “Tem ótimos 
‘bogof’ no supermercado” (There are some great bogofs on at 
the supermarket).

Conteúdo: Interpretação de termos. 

Gabarito: A

Disciplina 
Língua  
Inglesa 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 03

Competência de Área 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a 
outras culturas e grupos sociais.

Habilidade 7: Relacionar um texto em LEM, 
as estruturas linguísticas, sua função e seu 
uso social.

A) Alternativa incorreta. Não há no texto qualquer menção que os 
fast starters consigam um trabalho bem remunerado e sim um 
trabalho convencional (conventional).

B) Alternativa incorreta. Por serem menos criativos e inovadores, os 
fast starters tendem a conseguir trabalhos mais convencionais 
conforme o artigo e não necessariamente mais estressantes.

C) Alternativa correta. Por serem os fast starters menos aventureiros, 
criativos e inovadores, os trabalhos que conseguem tendem a ser 
mais convencionais e comuns (conventional, common path work).

D) Alternativa incorreta. O economista Neil Howe cunhou o termo “fast 
starters” para aqueles que acham o trabalho “certo” na primeira 
vez e que estes tendem a ser menos criativos e inovadores.

E) Alternativa incorreta. Aqueles que acham o trabalho que conside-
ram certo na primeira tentativa são, de acordo com o economista 
Neil Howe, pessoas menos inovadoras e criativas.

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: C
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Disciplina 
Língua  
Inglesa 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 04

Competência de Área 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a 
outras culturas e grupos sociais.

Habilidade 6: Utilizar os conhecimentos da 
LEM e de seus mecanismos como meio 
de ampliar as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas.

A) Alternativa incorreta. O termo “soap opera” (novela) no texto é 
utilizado para fazer referência à dramática situação política na 
história da Argentina e não às novelas televisivas.

B) Alternativa correta. O texto diz que, apesar dos altos e baixos da 
economia, uma coisa se manteve constante (remained constant): 
a sua elegância e espírito cosmopolita (Buenos Aires’s graceful 
elegance and cosmopolitan cool).

C) Alternativa incorreta. O texto diz que, apesar das incertezas da 
economia, o espírito empreendedor dos portenhos prevaleceu 
(prevailed).

D) Alternativa incorreta. A história da Argentina, segundo o texto, é 
marcada por altos e baixos (highs and lows) na economia, mas isso 
não afetou as artes.

E) Alternativa incorreta. Segundo o texto, a Argentina continua atraindo 
apreciadores da gastronomia (continues to draw) sendo um dos 
motivos a sua taxa de câmbio favorável (favorable exchange rate).

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: B

Disciplina 
Língua  
Inglesa 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 05

Competência de Área 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a 
outras culturas e grupos sociais.

Habilidade 7: Relacionar um texto em 
LEM, as estruturas linguísticas, sua função 
e seu uso social.

A) Alternativa incorreta. O texto não menciona outros povos focando 
somente nos costumes do povo escocês.

B) Alternativa correta. O texto diz que o first-footing diminuiu nos 
últimos anos (has faded in recent years) particularmente com o 
crescimento das principais celebrações de rua em Edimburgo e em 
Glasgow (particularly with the growth of the major street celebrations 
in Edinburgh and Glasgow).

C) Alternativa incorreta. As novas gerações têm adotado novas práticas 
como as celebrações de rua em Edimburgo e em Glasgow.

D) Alternativa incorreta. O texto prova exatamente o contrário, isto é, 
que as tradições locais gradativamente dão lugar às novas práticas 
ao dizer, por exemplo, que o first-footing diminuiu nos últimos anos 
(has faded in recent years).

E) Alternativa incorreta. O texto argumenta que alguns aspectos da 
cultura escocesa como o first-footing estão sendo gradativamente 
substituídos por festas populares e não reforçados.

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: B
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Disciplina 
Língua  

Espanhola

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 01

Competência de Área 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a 
outras culturas e grupos sociais.  

Habilidade 6:  Utilizar os conhecimentos 
da LEM e de seus mecanismos como meio 
de ampliar as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas.

A) Alternativa incorreta. O circo, apesar de ser o mais antigo do mundo, 
não foi considerado obsoleto por seus administradores, mas sim 
insustentável economicamente. 

B) Alternativa correta. No primeiro parágrafo do texto, expõe-se que a 
queda nas vendas e os custos elevados são a razão do fechamento 
do circo. 

C) Alternativa incorreta. Segundo o texto, os espetáculos têm um custo 
elevado, e não as entradas.

D) Alternativa incorreta. O texto faz referência a uma famosa frase 
publicitária que se tornou o lema do circo, e não à publicidade em 
geral. 

E) Alternativa incorreta. Não foi o negócio do circo que se tornou 
insustentável, mas sim, especificamente, o circo Ringling Bros, 
Barnum & Bailey.

Conteúdo: Conversación sobre el tema 
del ocio.  

Gabarito: B

Disciplina 
Língua  

Espanhola

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 02

Competência de Área 2: Conhecer e 
usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) 
como instrumento de acesso a informa-
ções e a outras culturas e grupos sociais.  

Habilidade 6:  Utilizar os conhecimentos 
da LEM e de seus mecanismos como 
meio de ampliar as possibilidades de 
acesso a informações, tecnologias e 
culturas.

A) Alternativa correta. O experimento demonstra que os touros não têm 
o instinto de atacar, como costumam dizer os taurinos.

B) Alternativa incorreta. O texto não diz que os taurinos usam da 
diferença de comportamento entre humanos e animais para justificar 
a manutenção das touradas.

C) Alternativa incorreta. Os defensores das touradas dizem que o touro é 
um animal bravo, mas o texto não diz que essa característica desperta 
um interesse nas pessoas.

D) Alternativa incorreta. De acordo com o texto, os defensores das 
touradas dizem que os touros são agressivos, mas não se afirma que 
a necessidade de nos defendermos deles é a motivação para manter 
as touradas.

E) Alternativa incorreta. O texto não fala de jovens alienados, e sim 
alineados, ou seja, em linha.

Conteúdo: Derechos de los animales. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Língua  

Espanhola

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

 Médio
Questão 03

Competência de Área 2: Conhecer e 
usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) 
como instrumento de acesso a informa-
ções e a outras culturas e grupos sociais.  

Habilidade 7:  Relacionar um texto em 
LEM, as estruturas linguísticas, sua 
função e seu uso social.

A) Alternativa incorreta. O texto deixa clara a existência de variados 
tipos de diálogo, mas não atribui a essa variedade a relevância dos 
diálogos no teatro.

B) Alternativa incorreta. Os diálogos expressam os sentimentos do 
personagem, e não do ator.

C) Alternativa correta. Nos primeiros parágrafos, o autor do texto explicita 
que o diálogo é o elemento responsável pela condução da história, 
pois desaparece o narrador, e os personagens contam a história e 
se revelam por meio de diálogos.

D) Alternativa incorreta. No teatro moderno, ainda há rastros de solilóquio, 
diálogo típico do Barroco. Logo, é possível manter uma forma menos 
usual de diálogo no teatro moderno.

E) Alternativa incorreta. Os diálogos não dão voz ao autor, mas sim aos 
personagens.

Conteúdo: Diálogos teatrales.

Gabarito: C

Disciplina 
Língua  

Espanhola

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 04

Competência de Área 2: Conhecer e 
usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) 
como instrumento de acesso a informa-
ções e a outras culturas e grupos sociais. 

Habilidade 5: Associar vocábulos e 
expressões de um texto em LEM ao 
seu tema.

A) Alternativa incorreta. O verbo poner nesse contexto não foi usado para 
indicar que uma ação se iniciou. Esse valor poderia ser atribuído se 
a estrutura fosse ponerse a + infinitivo (me puse a gritar).

B) Alternativa correta. O verbo ponerse é um dos verbos que indicam 
mudança de estado quando seguido de um adjetivo, indicando 
mudança involuntária física ou emocional.

C) Alternativa incorreta. O verbo poner não tem valor conclusivo.
D) Alternativa incorreta. Ponerse não indica simultaneidade de fatos, 

como seria o caso de mientras, durante, etc.
E) Alternativa incorreta. O verbo ponerse não indica continuidade ou 

uma ação que se perpetua no tempo.

Conteúdo: Dudas ¿Qué me pongo? 

Gabarito: B

Disciplina 
Língua  

Espanhola

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 05

Competência de 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) 
como instrumento de acesso a informa-
ções e a outras culturas e grupos sociais.  

Habilidade 7:  Relacionar um texto em 
LEM, as estruturas linguísticas, sua 
função e seu uso social.

A) Alternativa incorreta. O título, mais que informar, busca chamar 
atenção sobre algo.

B) Alternativa correta. O título tem o objetivo de alertar. Para isso, usa 
recursos como o emprego do verbo morrer e os dois-pontos para 
explicar a frase de efeito usada anteriormente.

C) Alternativa incorreta. O título não ressalta falhas médicas, mas sim 
de tecnologia.

D) Alternativa incorreta. A intenção é alertar sobre o perigo desses 
softwares, e não divulgá-los.

E) Alternativa incorreta. O título não tem o objetivo de apresentar defeitos, 
mas sim chamar atenção para os perigos que eles representam.

Conteúdo: Dudas. El cuerpo.

Gabarito: B
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 06

Competência de Área 7: Confrontar 
opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens e suas manifes-
tações específicas.

Habi l idade  2 1 :  R e c o n h e c e r, 
em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não verbais 
utilizados com a finalidade de criar e 
mudar comportamentos e hábitos. 

A) Alternativa incorreta. O cartum não apresenta a origem das diferenças, 
aborda apenas o disparate delas.

B) Alternativa incorreta. Não se espera uma postura proativa da sociedade, 
mas reativa, no sentido de alterar comportamentos que têm culminado 
nessa diferença de realidades.

C) Alternativa correta. O cartum de Pawla Kuczynskiego é chocante, ao 
contrapor duas crianças, uma que carrega um caminhão de brinquedo 
e outra que é obrigada a trabalhar para sobreviver. Ao fazer isso, o 
cartum leva os leitores à reflexão.

D) Alternativa incorreta. O cartum denuncia o problema, mas não apresenta 
alternativas para saná-lo.

E) Alternativa incorreta. O artista generaliza uma situação de trabalho 
infantil que se pode reconhecer em qualquer lugar do mundo, não há 
especificação de como a questão é enfrentada nos diversos países.

Conteúdo: Linguagem, cultura e 
pensamento.

Gabarito: C

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

 Médio
Questão 07

Competência de Área 9: Entender 
os princípios, a natureza, a função e 
o impacto das tecnologias da comu-
nicação e da informação na sua vida 
pessoal e social, no desenvolvimento 
do conhecimento, associando-os 
aos conhecimentos científicos, às 
linguagens que lhes dão suporte, às 
demais tecnologias, aos processos 
de produção e aos problemas que se 
propõem solucionar.

Habilidade 30:  Re lac ionar  as 
tecnologias de comunicação e in-
formação ao desenvolvimento das 
sociedades e ao conhecimento que 
elas produzem. 

A) Alternativa incorreta. O texto não apresenta os riscos da espionagem, 
uma vez que se subentende que o leitor já os conhece e foca na 
segurança necessária para evitar essa espionagem.

B) Alternativa correta. O texto aborda a segurança digital e apresenta 
argumentos e informações de especialistas nessa área para defender 
a tese de que é necessário promover essa segurança.

C) Alternativa incorreta. Não há menção a fóruns internacionais; o texto 
aborda a segurança da informação para a sociedade comum.

D) Alternativa incorreta. O foco do texto é em aprimoramento da segurança, 
não em delatores.

E) Alternativa incorreta. O texto aborda a ideia de fortalecer a segurança 
digital, mas não cita treinamento nessa área.

Conteúdo: Linguagem e sociedade.

Gabarito: B
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 08

Competência de Área 8: Compreender 
e usar a língua portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo 
e da própria identidade.

Habilidade 26: Relacionar as varieda-
des linguísticas a situações específicas 
de uso social. 

A) Alternativa incorreta. Os provérbios citam elementos da natureza não 
para apresentar o desejo das pessoas de se conectarem com ela, mas 
porque fazem parte do dia a dia dessas pessoas.

B) Alternativa incorreta. Uma das principais características dos ditados 
populares é que eles são metafóricos, podendo ser interpretados de 
formas diferentes de acordo com a situação.

C) Alternativa incorreta. Os provérbios são conotativos e exprimem as 
emoções de seus interlocutores, seus desejos ou conselhos, através 
de metáforas.

D) Alternativa correta. Os ditados populares advêm da sabedoria popular, 
que se baseia em situações concretas para criá-los, dando a eles, 
posteriormente, um sentido metafórico. 

E) Alternativa incorreta. Os ditados não subvertem a lógica da língua, pois 
normalmente são construções simples, curtas e baseadas em situações 
do dia a dia.

Conteúdo: As classes de palavras.

Gabarito: D 

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 09

Competência de Área 8:  Compreen-
der e usar a língua portuguesa como 
língua materna, geradora de significa-
ção e integradora da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 26: Relacionar as varieda-
des linguísticas a situações específicas 
de uso social.

A) Alternativa correta. O primeiro texto é exemplo de português culto 
urbano falado. O segundo é amostra da modalidade escrita.

B) Alternativa incorreta. O português culto também infringe muitas regras 
presentes na gramática, como o uso de pronome oblíquo no início da 
frase, a não distinção de “esse” e “este” e outros. Portanto, embora seja 
a variante mais próxima da prescrição gramatical, ainda não atende a 
todas as suas normas prescritivas. 

C) Alternativa incorreta. O segundo texto não exibe marcas de hesitações 
e reformulações, por se tratar de um texto escrito.

D) Alternativa incorreta. Os dois textos se referem a uma aula de História, 
não há características de linguagem literária.

E) Alternativa incorreta. Apenas no primeiro caso há uso não planejado 
da língua. No texto escrito, existe planejamento.

Conteúdo: Fala e escrita.

Gabarito: A

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 10

Competência de Área 7: Confrontar 
opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens e suas manifes-
tações específicas.

Habilidade 22: Relacionar, em diferen-
tes textos, opiniões, temas, assuntos e 
recursos linguísticos. 

A) Alternativa incorreta. Não existe marca de polifonia no trecho.
B) Alternativa incorreta. O trecho demonstra apenas a voz do autor na 

caracterização da miséria.
C) Alternativa incorreta. Apresenta-se apenas a voz do autor.
D) Alternativa incorreta. Não há pluralidade de vozes, essa constatação 

é feita apenas pela voz do autor.
E) Alternativa correta. A presença do pronome oblíquo de primeira pessoa 

do plural marca a voz do narrador aliada à voz da classe média, na 
qual ele se inclui.

Conteúdo: Vozes presentes no texto.

Gabarito: E 



9Gabarito Comentado Simulando Enem II – 1.a Série EM | 2017 – 

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 11

Competência de Área 6: Compreen-
der e usar os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, 
expressão, comunicação e informação.

Habilidade 19: Analisar a função 
da linguagem predominante nos 
textos em situações específicas 
de interlocução. 

A) Alternativa incorreta. O quadrinho tenta persuadir o leitor a ler livros, ao 
argumentar que o “livro é feito de olhos”. Não há argumentos no sentido 
de persuadir o leitor a tomar alguma medida específica na elaboração 
do livro.

B) Alternativa incorreta. A percepção subjetiva do autor é citada, mas com 
o objetivo de reforçar a ideia de que nenhum dos passos da construção 
do livro seria importante se não fosse o leitor.

C) Alternativa incorreta. Ao contrário, o quadrinho pressupõe uma 
interlocução profunda entre livro e leitor, na medida em que o livro só 
se realiza plenamente nas mãos do leitor.

D) Alternativa correta. O quadrinho reflete sobre o processo de produção 
do livro, bem como sobre sua função, já que o livro só existe realmente 
quando é lido.

E) Alternativa incorreta. O quadrinho vai além de retratar as etapas de 
produção da obra, já que aborda também o conteúdo do livro e a 
interação livro-leitor.

Conteúdo: Funções da linguagem.

Gabarito: D

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade   

Fácil
Questão 12

Competência de Área 1: Aplicar as 
tecnologias da comunicação e da 
informação na escola, no trabalho e 
em outros contextos relevantes para 
sua vida.

Habilidade 4: Reconhecer posi-
ções críticas aos usos sociais que 
são feitos das linguagens e dos 
sistemas de comunicação e infor-
mação. 

A) Alternativa incorreta. O autor utiliza argumentos que apresentam 
exatamente o contrário: há uma mudança linguística natural e, embora 
ela seja questionada, não pode ser impedida.

B) Alternativa incorreta. O texto aponta que as pessoas sempre consi-
deravam os “erros linguísticos” graves, independentemente da época 
retratada.

C) Alternativa incorreta. O texto apresenta o Latim como a língua que 
originou o Francês, não como língua original dos povos.

D) Alternativa incorreta. John McWhorter não aborda a qualidade das 
escolas. Para ele, as línguas mudam independentemente desse fator.

E) Alternativa correta. Ao citar críticas à linguagem ao longo dos tempos, 
John McWhorter reforça a ideia de que as línguas mudam e que 
sempre há pessoas que discordam dessas mudanças, classificando-as 
preconceituosamente como deturpações.

Conteúdo: O dinamismo da língua.

Gabarito: E 
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade  

Fácil
Questão 13

Competência de Área 1: Aplicar as 
tecnologias da comunicação e da 
informação na escola, no trabalho e 
em outros contextos relevantes para 
sua vida.

Habilidade 1: Identificar as dife-
rentes linguagens e seus recursos 
expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comu-
nicação. 

A) Alternativa incorreta. Os mecanismos de criação de palavras foram 
usados de forma adequada e o texto não critica essa utilização.

B) Alternativa incorreta. O texto, ao contrário, apresenta a inovação da 
língua e a criação de novas palavras.

C) Alternativa correta. O texto aborda a criação de novas palavras para 
se adaptar a contextos específicos, mostrando, assim, que a língua é 
viva e se renova.

D) Alternativa incorreta. Para o autor, não há impropriedade semântica nos 
neologismos. Ao contrário, ele cita que a criação do verbo foi importante, 
porque ele se aplica a um contexto para o qual os sinônimos, como 
“apagar”, não serviriam.

E) Alternativa incorreta. Não se apresenta radical grego, latino ou árabe 
no texto, mas o uso da desinência de primeira conjugação (-ar) para, 
associada à palavra inglesa “delete”, criar um novo verbo, cujo sentido 
se relaciona ao contexto tecnológico.

Conteúdo: O dinamismo da língua.

Gabarito: C

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 14

Competência de Área 8: Compreender 
e usar a língua portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e 
integradora da organização do mundo 
e da própria identidade.

Habilidade 25:  Ident i f icar,  em 
textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam 
as variedades linguísticas sociais, 
regionais e de registro. 

A) Alternativa correta. O texto de Carolina Maria de Jesus apresenta 
desvios de grafia e acentuação verificáveis em textos produzidos por 
pessoas não escolarizadas ou pouco escolarizadas.

B) Alternativa incorreta. Carolina Maria de Jesus procura utilizar em seu 
diário um registro formal. Dessa forma, o trecho não apresenta variações 
regionais. 

C) Alternativa incorreta. Carolina Maria de Jesus procura utilizar em seu 
diário um registro formal. Não há registro de variação etária.

D) Alternativa incorreta. Carolina Maria de Jesus procura utilizar em seu 
diário um registro formal, sem a presença de arcaísmos.

E) Alternativa incorreta. Carolina Maria de Jesus procura utilizar em seu 
diário um registro formal; não há jargões.

Conteúdo: Variedades linguísticas.

Gabarito: A
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 15

Competência de Área 5: Analisar, in-
terpretar e aplicar recursos expressivos 
das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a na-
tureza, função, organização, estrutura 
das manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 16: Relacionar informações 
sobre concepções artísticas e procedi-
mentos de construção do texto literário.

A) Alternativa incorreta. A musicalidade do poema se dá com o uso de 
palavras parecidas, não iguais.

B) Alternativa correta. O poema de Cecília Meireles se constrói com o uso 
de palavras parônimas, como “coral”, “colar”, “Carolina”.

C) Alternativa incorreta. Cecília Meireles faz um jogo de palavras com 
base nas figuras de som, não nos sinônimos.

D) Alternativa incorreta. O ritmo do poema é feito com o uso de palavras 
parecidas, não iguais.

E) Alternativa incorreta. O ritmo do poema é feito com o uso de palavras 
parecidas, não iguais.

Conteúdo: Palavras homônimas e 
parônimas.

Gabarito: B

Disciplina 
Literatura

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 16

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 22: Relacionar, em 
diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

A) Alternativa incorreta. A exploração do sentido figurado da palavra “ventania” 
produz, na canção, valores semânticos inusitados, como a personificação 
presente nos versos “Vento, ventania/Me leve sem destino”. Na tirinha, a 
palavra “ventania” foi usada em seu sentido convencional.

B) Alternativa incorreta. As palavras estão articuladas de modo a obter efeitos 
rítmicos e a converter a linguagem em objeto estético apenas na canção. 
Na tirinha, as palavras foram empregadas de acordo com o seu sentido 
literal.

C) Alternativa incorreta. A subjetividade do produtor pode ser identificada 
na exploração da carga emotiva da canção, na medida em que o 
sujeito poético expõe sua visão de mundo de modo particular, por meio 
do emprego de verbos e pronomes flexionados na primeira pessoa. Essa 
característica, contudo, não está evidenciada na tirinha.

D) Alternativa incorreta. Apenas o autor da tirinha associa fatores multimodais 
a elementos ficcionais para potencializar a dimensão criativa e humorística 
do texto. O autor da canção, obviamente, vale-se apenas da linguagem 
verbal.

E) Alternativa correta. De fato, os textos, embora sejam representativos de 
domínios discursivos distintos – a canção pertence ao domínio literário, 
e a tirinha faz parte do universo jornalístico –, versam sobre a mesma 
temática: a ventania.

Conteúdo: Gêneros textuais literá-
rios e não literários.

Gabarito: E
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Disciplina 
Literatura

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 17

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 22: Relacionar, em 
diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

A) Alternativa incorreta. A figura de estilo que objetiva empregar palavras 
fora do seu sentido usual, demonstrando semelhança entre os seres, é a 
metáfora, e não o pleonasmo.

B) Alternativa incorreta. A figura de estilo que busca exprimir significados 
contrários daquilo que se pensa ou do que se quer realmente dizer é a 
ironia, e não o pleonasmo.

C) Alternativa correta. No primeiro quadrinho da tirinha, a personagem 
utiliza um pleonasmo na frase “Saia pra fora, Rex!”. A expressão “sair 
pra fora” é uma redundância usada para intensificar o valor semântico 
da frase. Como se trata de uma repetição desnecessária, esse tipo de 
pleonasmo é considerado, de acordo com o padrão culto da língua, um 
vício de linguagem.

D) Alternativa incorreta. A figura de estilo que substitui palavras com sentido 
desagradável por outras, para amenizar o seu significado, é o eufemismo, 
e não o pleonasmo.

E) Alternativa incorreta. A figura de estilo que visa utilizar palavras ou 
expressões exageradas para dar maior ênfase ao conteúdo da frase é a 
hipérbole, e não o pleonasmo.

Conteúdo: Figuras de estilo.

Gabarito: C

Disciplina 
Literatura

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 18

Competência de Área 4: Compre-
ender a arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 12: Reconhecer dife-
rentes funções da arte, do trabalho 
da produção dos artistas em seus 
meios culturais.

A) Alternativa incorreta. Embora a temática predominante no fragmento seja 
a solidão, a cena não apresenta um tom melancólico. Pelo contrário, a 
personagem trata do assunto de forma leve e bem humorada. Além disso, 
o tom melancólico (se houvesse) não seria suficiente para caracterizar a 
cena como texto teatral.

B) Alternativa incorreta. As perguntas retóricas da personagem poderiam 
fazer parte de qualquer gênero textual, e não apenas do texto teatral.

C) Alternativa incorreta. O narrador é um dos elementos da tipologia narrativa, 
por isso sua interferência no desfecho da cena não está condicionada aos 
textos teatrais, ela poderia se fazer presente em qualquer gênero textual 
do discurso narrativo.

D) Alternativa correta. A utilização de rubricas é uma marca típica dos textos 
teatrais, já que é por meio desse recurso que se constrói a ação dramática 
e a progressão narrativa. No fragmento “Lições de motim”, o emprego das 
rubricas é destacado pelo uso de parênteses e de palavras grafadas com 
letras maiúsculas.

E) Alternativa incorreta. As analogias sobre a solidão feitas pela personagem 
não são suficientes para classificar o trecho como texto teatral. Elas 
poderiam fazer parte de qualquer gênero da tipologia narrativa.

Conteúdo: Texto teatral.

Gabarito: D
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Disciplina 
Literatura

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 19

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 23: Inferir em um texto 
quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público-alvo, 
pela análise dos procedimentos 
argumentativos utilizados.

A) Alternativa incorreta. O recurso gráfico, que aparentemente teria sido 
empregado por engano no título, foi utilizado para sinalizar que o Conar 
é um órgão sujeito a falhas como outro qualquer. Não há, portanto, 
intencionalidade de ressaltar a informação no título, em detrimento do 
restante do conteúdo associado.

B) Alternativa incorreta. A primeira pessoa do plural foi usada para fazer 
referência ao enunciador coletivo, ou seja, o locutor se posiciona como 
se estivesse falando em nome de todos os profissionais que trabalham 
no Conar. Nesse sentido, o destaque ao título riscado deixa entrever o 
objetivo do produtor do texto que é levar o leitor a refletir sobre o universo 
da publicidade, e não incluí-lo por meio do uso da primeira pessoa do 
plural no discurso.

C) Alternativa incorreta. O recurso gráfico de suprimir um trecho do título 
reforça a eficácia pretendida pelo anúncio de refletir sobre a própria criação 
publicitária. Não há, portanto, intenção de contar a história da criação do 
órgão encarregado de autorregulamentar a propaganda.

D) Alternativa correta. O recurso gráfico utilizado no anúncio de colocar em 
destaque a potencial supressão de um trecho do título, que aparentemente 
estaria errado, corrobora para evidenciar o fato de o Conar ter ciência 
de que, embora não seja uma atitude comum no meio publicitário, as 
propagandas são passíveis de erro. Nessa perspectiva, o autor subverte 
o texto publicitário, ao usar uma propaganda para propor uma reflexão 
sobre o próprio fazer publicitário, por meio da metalinguagem.

E) Alternativa incorreta. O recurso gráfico de riscar parte do texto, que 
supostamente estaria equivocada, adquire um efeito lúdico e reforça a 
eficácia pretendida pelo autor de usar a linguagem publicitária para falar 
dela mesma. Esse recurso não foi utilizado, portanto, com o intuito de 
impressionar o leitor por meio do jogo de palavras no texto.

Conteúdo: Recurso gráfico.

Gabarito: D

Disciplina 
Literatura

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 20

Competência de Área 5: Anali-
sar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das l inguagens, 
relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 15: Estabelecer re-
lações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando 
aspectos do contexto histórico, 
social e político.

A) Alternativa incorreta. Apenas no texto I o cenário da natureza funciona 
como pano de fundo para a vassalagem amorosa.

B) Alternativa incorreta. No texto II, o eu lírico emprega vocábulos típicos da 
linguagem informal, tais como “cara”, “olhinhos”, etc. Não se pode afirmar, 
porém, que essa variedade linguística seja característica das camadas 
mais baixas da sociedade.

C) Alternativa incorreta. As convenções do amor cortês pressupunham a ide-
alização da mulher amada e a vassalagem amorosa. Essas características 
são típicas das cantigas de amor, e os textos apresentados – o medieval 
e o contemporâneo – evidenciam marcas das cantigas de amigo.

D) Alternativa correta. Embora estejam separadas por mais de meio século, 
a canção de Caetano Veloso guarda semelhanças com a cantiga de 
amigo do trovador Martim Codax, tal como o fato de o produtor masculino 
manifestar o sentimento amoroso por meio de voz lírica feminina.

E) Alternativa incorreta. Só há presença de diálogo no primeiro texto. Mesmo 
assim, o sujeito poético não conversa com a pessoa amada, mas, sim, 
com as ondas do mar, indagando se elas têm notícia de seu amigo. 

Conteúdo: O texto literário.

Gabarito: D
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Disciplina 
Arte

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 21

Competência de Área 4: Compre-
ender a arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 13: Analisar as diversas 
produções artísticas como meio de 
explicar diferentes culturas, padrões 
de beleza e preconceitos.

A) Alternativa incorreta. O antropomorfismo não se estabeleceu como requisito 
da Arte grega clássica, e sim o antropocentrismo, apesar de estar presente 
na representação dos deuses, como na escultura mencionada.

B) Alternativa incorreta. A lógica como requisito da Arte clássica não abriu 
precedentes para abstracionismos, uma vez que estava mais atada à 
realidade.

C) Alternativa correta. O naturalismo é um padrão vital para a conexão e a 
expressão da realidade da Arte clássica grega.

D) Alternativa incorreta. A Arte grega é antropocêntrica, e não humanista. 
Preocupada com o realismo, procurou exaltar a beleza humana, desta-
cando a perfeição de suas formas; é ainda racionalista, refletindo em suas 
manifestações as observações concretas dos elementos que envolvem o 
homem. 

E) Alternativa incorreta. A arte tem seu mercado e difusão em relação 
às grandes indústrias e corporações extrativistas, responsáveis por 
degradações drásticas do meio ambiente.

Conteúdo: Arte grega.

Gabarito: C

Disciplina 
Arte

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 22

Competência de Área 4: Compre-
ender a arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 12: Reconhecer dife-
rentes funções da arte, do trabalho 
da produção dos artistas em seus 
meios culturais.

A)  Alternativa incorreta. A arte tem como função a difusão da cultura de um 
povo, expressando o estilo de vida de determinado grupo social.

B) Alternativa incorreta. A observação da natureza e das construções humanas 
são um exercício vital da prática e do pensamento artístico, e não sua 
negligência.

C) Alternativa incorreta. A descrição corresponde ao braço semiótico e 
comunicativo do uso da imagem/mensagem, que corresponde à área da 
publicidade e da propaganda.

D) Alternativa correta. O apuro dos sentidos e o estímulo aos processos 
cognitivos e intelectuais são intrínsecos à atividade artística.

E) Alternativa incorreta. A descrição circunscreve o espaço artístico partici-
pativo tridimensional, excluindo, dessa forma, os grafites nos muros da 
cidade.

Conteúdo: Funções da Arte. 

Gabarito: D
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Disciplina 
Educação 

Física
Série 

1.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 23

Competência de Área 3: Compre-
ender e usar a linguagem corporal 
como relevante para a própria vida, 
integradora social e formadora da 
identidade.

Habilidade 9: Reconhecer as 
mani fes tações corpora is  de 
movimento como originárias de 
necessidades cotidianas de um 
grupo social.

A) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois o cumprimento não tem 
como objetivo demonstrar a igualdade de habilidades, condições técnicas 
e táticas de dois atletas antes de um combate.

B) Alternativa correta. A opção está correta, pois explicita que o cumprimento 
tem como objetivo demonstrar o respeito e a gratidão entre os adversários – 
quem veem o combate como oportunidade de aperfeiçoamento da técnica.

C) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois o cumprimento não 
objetiva demonstrar submissão nem superioridade do adversário antes 
de um combate.

D) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois o cumprimento não tem 
como objetivo demonstrar a gratidão do atleta pelo local onde será realizado 
o combate.

E) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois o cumprimento não tem 
como objetivo demonstrar o reconhecimento do esforço, da humildade 
e do empenho do adversário e, sim, ser grato a ele por possibilitar o 
aprimoramento de sua técnica. 

Conteúdo: As lutas.

Gabarito: B

Disciplina 
Educação 

Física
Série 

1.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 24

Competência de Área 3: Compre-
ender e usar a linguagem corporal 
como relevante para a própria vida, 
integradora social e formadora da 
identidade.

Habilidade 9: Reconhecer as ma-
nifestações corporais de movimento 
como originárias de necessidades 
cotidianas de um grupo social.

A) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois a busca pela vitória e 
competitividade, benefícios, medalhas, troféus ou dinheiro está muito 
presente nos esportes, e não nos jogos e brincadeiras, nas quais se 
evidencia o caráter lúdico e a busca pelo prazer e pela diversão.

B) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois descreve uma caracte-
rística determinante do Esporte, que possui regras preestabelecidas pelas 
suas diferentes instituições, que regem cada modalidade esportiva, sejam 
ligas, federações, confederações ou comitês olímpicos.

C) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois a definição do número 
de participantes previamente estabelecida se evidencia nos esportes, que 
possuem regulamentos definidos por suas instituições, e que devem ser 
seguidas plenamente, o que já não acontece nas brincadeiras, pois esta 
definição pode ser alterada em qualquer momento da prática.

D) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois objetivar o aperfeiçoa-
mento físico está presente nos treinamentos esportivos ou na prática de 
atividades físicas, como em ginástica localizada ou em outras atividades 
de alta performance. 

E) Alternativa correta. Os jogos e brincadeiras se diferem dos esportes 
exatamente por serem definidos como atividades de caráter lúdico, com 
normas livremente estabelecidas pelos participantes, ou seja, com regras 
mais flexíveis, livres, que podem ser alteradas a qualquer momento que 
os participantes acharem conveniente. 

Conteúdo: As brincadeiras.

Gabarito: E
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina  
Geografia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 25

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 6: Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográ-
ficas dos espaços geográficos.

A) Alternativa correta. A projeção utilizada pela ONU é do tipo azimutal e o 
seu plano tangencia o Polo Norte.

B) Alternativa incorreta. A projeção cônica representa melhor as áreas de 
médias latitudes.

C) Alternativa incorreta. A projeção cônica apresentada na figura representa 
a zona equatorial com menos deformações.

D) Alternativa incorreta. A projeção azimutal utilizada não toma o Polo Norte 
como seu centro, por isso não é a mesma da ONU.

E) Alternativa incorreta. A projeção cilíndrica utilizada na figura representa 
uma faixa meridional e sua antípoda.

Conteúdo: Leitura de mapas temá-
ticos, físicos e políticos.

Gabarito: A

Disciplina  
Geografia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 26

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 16: Identificar registros 
sobre o papel das técnicas e tecno-
logias na organização do trabalho e/
ou vida social.

A) Alternativa incorreta. A cartografia digital é uma técnica que utiliza o meio 
digital para a elaboração e manuseio de informações geográficas.

B) Alternativa incorreta. Imagem orbital é aquela obtida através de equipa-
mentos instalados em satélites que estão na órbita terrestre.

C) Alternativa incorreta. A radiometria é uma técnica utilizada para medir a 
radiação emitida por um alvo e, assim, produzir uma imagem.

D) Alternativa incorreta. O sensoriamento orbital é a técnica que produz a 
imagem orbital, por meio do uso de satélites.

E) Alternativa correta. A imagem representa um plano de voo e a obtenção 
de imagens aéreas pela aerofotogrametria.Conteúdo: Tecnologias modernas 

aplicadas à cartografia.

Gabarito: E

Disciplina  
Geografia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 27

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 26: Identificar, em fontes 
diversas, o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem.

A) Alternativa incorreta. No núcleo, a parte interna é sólida e a parte externa é 
líquida. No manto, o material é pastoso e a crosta é composta de sólidos.

B) Alternativa correta. Manto, crosta e núcleo possuem composição química 
diferente, o que permite a diferenciação da resposta das ondas sísmicas 
ao passar por esses materiais.

C) Alternativa incorreta. Não é possível falar sobre composição mineralógica 
do núcleo, uma vez que se trata de material que não cristalizou. Além disso, 
manto e núcleo possuem materiais diferentes.

D) Alternativa incorreta. Uma parte do núcleo é sólida e a outra é líquida. De 
fato, a composição química é bastante diferente, sendo que o núcleo é 
composto de ferro e de níquel, basicamente.

E) Alternativa incorreta. Na verdade, ocorre o contrário, o núcleo é composto 
principalmente de ferro e níquel, e o manto, de silicatos de ferro e magnésio.

Conteúdo: Estrutura interna da 
Terra.

Gabarito: B
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Disciplina  
Geografia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 28

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 26: Identificar, em fontes 
diversas, o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem.

A) Alternativa incorreta. A isostasia diz respeito à compensação devido à 
diferença de densidade entre os blocos que compõem a crosta terrestre. 
A formação do Himalaia não tem relação com a isostasia.

B) Alternativa incorreta. A erosão é um processo realizado por agentes 
externos, como a água e o vento, e não tem relação com a formação do 
Himalaia, uma extensa região em processo de soerguimento.

C) Alternativa incorreta. A subducção é um processo que ocorre na parte 
inferior da placa tectônica devido aos esforços compressivos do choque 
de placas.

D) Alternativa correta. O tectonismo é o agente interno que atua na formação 
da cordilheira do Himalaia. Os esforços compressivos de placas tectônicas 
promovem o soerguimento da placa na zona de contato.

E) Alternativa incorreta. O vulcanismo é um agente interno da Terra e ele não 
é o principal responsável pela formação do Himalaia.

Conteúdo: Agentes internos e 
externos modeladores do relevo.

Gabarito: D

Disciplina  
Geografia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 29

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 26: Identificar, em fontes 
diversas, o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem.

A) Alternativa incorreta. No clima tropical, as elevadas temperaturas e a 
pluviosidade, em pelo menos parte do ano, é responsável pelo forte grau 
de intemperismo observado.

B) Alternativa incorreta. No clima litorâneo, a proximidade com o Oceano 
Atlântico e as elevadas temperaturas favorecem o intemperismo.

C) Alternativa incorreta. O clima equatorial é o mais quente e mais úmido e, 
por isso, é o mais propício para o intemperismo.

D) Alternativa correta. No clima semiárido, as elevadas temperaturas são 
acompanhadas de baixa pluviosidade, o que garante o baixo grau de 
intemperismo.

E) Alternativa incorreta. No clima subtropical, as temperaturas mais amenas 
são acompanhadas de pluviosidade distribuída ao longo do ano, o que 
garante intemperismo fraco a moderado.

Conteúdo: Estruturas do solo e do 
relevo.

Gabarito: D

Disciplina  
Geografia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 30

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 26: Identificar, em fontes 
diversas, o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem.

A) Alternativa incorreta. Sotavento corresponde ao ar que atravessou uma 
área elevada e já se encontra praticamente sem umidade.

B) Alternativa incorreta. Barlavento não é um tipo de precipitação, mas indica 
o vento que sopra em uma área elevada; nesse caso, o local que recebe 
o ar úmido é onde pode ocorrer a chuva orográfica.

C) Alternativa correta. A imagem representa a chuva orográfica, que ocorre 
quando uma massa de ar úmida atravessa uma área elevada, provocando 
a precipitação de sua umidade.

D) Alternativa incorreta. A chuva convectiva ocorre em áreas de elevada tem-
peratura e úmidas, em que o ar ascendente gera nuvens que geralmente 
se precipitam no final do dia.

E) Alternativa incorreta. A chuva frontal é aquela que se forma quando duas 
massas de ar com temperaturas diferentes, e em que pelo menos uma é 
úmida, se encontram e geram precipitação.

Conteúdo: Situação geral da at-
mosfera.

Gabarito: C
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Disciplina  
Geografia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 31

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 26: Identificar, em fontes 
diversas, o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem.

A) Alternativa incorreta. Não há registro de nevascas no Brasil, fenômenos 
que têm a ver com a precipitação intensa de neve.

B) Alternativa correta. A friagem é um fenômeno que afeta o Centro-Oeste e 
o Norte do Brasil, quando o ar polar atravessa essas regiões, provocando 
a queda brusca da temperatura.

C) Alternativa incorreta. Frente fria é a parte da massa de ar polar que avança 
sobre o território brasileiro e pode causar chuva frontal.

D) Alternativa incorreta. A geada é um fenômeno que ocorre no Sul e em 
parte do Sudeste e Centro-Oeste e tem a ver com o avanço da massa de 
ar polar pelo país.

E) Alternativa incorreta. Ventania é o nome popular que se dá aos ventos 
mais fortes que afetam diversas regiões do país.

Conteúdo: As características climá-
ticas do território brasileiro.

Gabarito: B

Disciplina  
Geografia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 32

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 26: Identificar, em fontes 
diversas, o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem.

A) Alternativa incorreta. De modo geral, a atividade turística não interfere a 
ponto de exigir que se criem grandes áreas de proteção.

B) Alternativa incorreta. A implantação de parques ecológicos tende a 
contribuir com a preservação ambiental, tendo objetivos de proteção das 
espécies de vegetais e animais existentes.

C) Alternativa incorreta. Embora a exploração de recursos minerais seja uma 
causa de devastação de algumas áreas, esse tipo de atividade é mais 
restrito espacialmente.

D) Alternativa incorreta. No Cerrado, o extrativismo vegetal não configura um 
problema sério a ponto de necessitar criar áreas de preservação.

E) Alternativa correta. A expansão da fronteira agrícola é uma atividade que 
tem impactado o Cerrado, promovendo a extinção de plantas e animais 
e, por isso, merece ser alvo de ações de preservação.

Conteúdo: Grandes domínios da 
vegetação no Brasil e no mundo.

Gabarito: E



19Gabarito Comentado Simulando Enem II – 1.a Série EM | 2017 – 

Disciplina 
História

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 33

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 16: Identificar registros 
sobre o papel das técnicas e tecno-
logias na organização do trabalho e/
ou da vida social.

A) Alternativa incorreta. Não é possível afirmar que os conflitos atuais 
abandonaram a violência como método de atuação.

B) Alternativa correta. A charge mostra diferentes momentos da história e 
o papel das tecnologias (fogo, guilhotina e redes sociais) na história da 
humanidade.

C) Alternativa incorreta. A proposta da charge não é criticar o uso das redes 
sociais em conflitos.

D) Alternativa incorreta. A questão propõe uma análise comparativa e não 
uma crítica a um momento histórico específico.

E) Alternativa incorreta. O uso do fogo foi importante para o homem pré-
-histórico.Conteúdo: A organização das co-

munidades humanas do Paleolítico 
ao Neolítico. Formas de organiza-
ção social, movimentos sociais, 
pensamento político e ação do 
Estado. Entender as transformações 
técnicas e tecnológicas e seu impacto 
nos processos de produção, no 
desenvolvimento do conhecimento e 
na vida social.

Gabarito: B

Disciplina 
História

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 34

Competência de Área 5: Utili-
zar os conhecimentos históricos 
para compreender e valorizar os 
fundamentos da cidadania e da 
democracia, favorecendo uma 
atuação consciente do indivíduo na 
sociedade.

Habilidade 24: Relacionar cidada-
nia e democracia na organização 
das sociedades.

A) Alternativa incorreta. O item determina que a cidadania seria definida pelo 
prestígio social. No entanto, o que acontecia era o oposto, o prestígio social 
era derivado da prática da cidadania.

B) Alternativa incorreta. Os textos apresentados não relacionam a riqueza 
à cidadania.

C) Alternativa correta. Os autores julgam a cidadania a partir da participação 
política das pessoas. Essa é a condição da democracia direta, constituída 
pela assembleia de cidadãos que tomavam as decisões coletivas.

D) Alternativa incorreta. O nascimento numa família de cidadãos dentro dos 
domínios da cidade não garantia a cidadania, como acontecia com os 
filhos dos metecos (estrangeiros), que continuavam sendo considerados 
estrangeiros. 

E) Alternativa incorreta. A cidadania não era associada exclusivamente ao 
parentesco.

Conteúdo: Grécia Antiga: aspectos 
políticos, econômicos e sociocultu-
rais. Formas de organização social, 
movimentos sociais, pensamento 
político e ação do Estado-Cidadania 
e democracia na Antiguidade.

Gabarito: C
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Disciplina 
História

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 35

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 7: Identificar os signi-
ficados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

A) Alternativa incorreta. O texto não retrata as mudanças no sistema produtivo 
que se intensificaram com o crescimento do comércio.

B) Alternativa incorreta. As Cruzadas não resultaram no avanço de outras 
religiões dentro da Europa.

C) Alternativa incorreta. Os cruzadistas tinham o objetivo de expandir a fé 
católica, reconquistar a Terra Santa e tiveram influência na luta para a 
expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica.

D) Alternativa incorreta. A conquista da América foi uma consequência das 
Grandes Navegações.

E) Alternativa correta. O crescimento do comércio de especiarias e outros 
produtos com o Oriente foi uma das consequências das Cruzadas.

Conteúdo: Soluções políticas e 
econômicas para a crise Feudal. 
Características e transformações 
das estruturas produtivas – Di-
ferentes formas de organização 
da produção: escravismo antigo, 
feudalismo, capitalismo, socialismo 
e suas diferentes experiências.

Gabarito: E

Disciplina 
História

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 36

Competência de Área 3: Com-
preender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-
-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

Habilidade 11: Identificar registros 
de práticas de grupos sociais no 
tempo e no espaço.

A) Alternativa incorreta. O texto retrata os perigos da navegação, no período 
abordado, considerando o retorno das viagens um milagre devido ao medo 
do desconhecido.

B) Alternativa incorreta. O texto não aborda de forma positiva os desafios 
encontrados nas viagens nem descreve feitos fantásticos.

C) Alternativa correta. As viagens ultramarinas do século XV foram rodeadas 
de expectativas com relação aos perigos que podiam ser encontrados 
no mar. Monstros marinhos, rodamoinhos gigantescos que “engoliam” 
embarcações, pontos de tempestades que nenhum navio atravessaria e 
a queda profunda ao se alcançar a linha do horizonte eram alguns dos 
medos dos navegantes.  

D) Alternativa incorreta. O texto não demonstra que os navegantes estavam 
interessados na natureza encontrada nas viagens.

E) Alternativa incorreta. Os desafios da viagem, de acordo com o texto, não 
eram retratados como forma de superação dos pecados.

Conteúdo: Jacqueries e outras ma-
nifestações sociais. Características 
e transformações das estruturas 
produtivas – Diferentes formas de or-
ganização da produção: escravismo 
antigo, feudalismo, capitalismo, socia-
lismo e suas diferentes experiências.

Gabarito: C
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Disciplina 
História

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 37

Competência de Área 3: Com-
preender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-
-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

Habilidade 11: Identificar registros 
de práticas de grupos sociais no 
tempo e no espaço.

A) Alternativa incorreta. A disseminação da Peste Negra está inserida 
no contexto do declínio do modo de produção feudal, mas não está 
diretamente relacionada às crises de abastecimento.

B) Alternativa incorreta. O texto não retrata a interpretação mais usual, durante 
o período, de que a doença era um castigo de Deus. Essa visão era 
difundida pela Igreja que, por sua vez, exercia um forte controle religioso 
e cultural da sociedade.

C) Alternativa incorreta. A formação dos Estados Nacionais não tem uma 
relação com a expansão da Peste Negra na Europa.

D) Alternativa correta. A origem da epidemia de peste bubônica ocorreu no 
continente asiático, que passou a estreitar suas relações econômicas 
com o Ocidente no final da Idade Média, o que facilitou a disseminação 
da epidemia no continente.

E) Alternativa incorreta. O texto não retrata o modo de produção feudal. O 
objetivo do texto é retratar a rápida expansão da epidemia na Europa.

Conteúdo:  A crise da ordem feudal 
europeia. Características e transfor-
mações das estruturas produtivas 
–  Diferentes formas de organização 
da produção: escravismo antigo, 
feudalismo, capitalismo, socialismo 
e suas diferentes experiências.

Gabarito: D

Disciplina 
História

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 38

Competência de Área 3: Com-
preender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-
-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

Habilidade 11: Identificar registros 
de práticas de grupos sociais no 
tempo e no espaço.

A) Alternativa incorreta. Os crimes polêmicos não eram tratados com 
irrelevância pelo rei. A questão retrata o poder do rei e a questão moral 
que envolve o monarca.

B) Alternativa incorreta. Para Maquiavel o governante é amoral e não deve 
se preocupar em ser bondoso, mas em manter a sociedade em ordem.

C) Alternativa incorreta. O príncipe não deve ser dotado de compaixão, 
segundo Maquiavel. Esse sentimento poderia afetar a manutenção da 
ordem da sociedade.

D) Alternativa incorreta. O príncipe deve ser severo, sem se preocupar com 
questões morais, com a finalidade de manter a ordem.

E) Alternativa correta. A moral política para Maquiavel é marcada pelo prag-
matismo, ou seja, pela necessidade de atingir seus propósitos. O propósito 
do “príncipe” (do governante) é governar e manter a ordem social e, para 
isso, não deve se preocupar com a visão que possam ter de sua pessoa, 
com a reputação de cruel. Maquiavel foi o primeiro intelectual a teorizar e 
defender o modelo absolutista de Estado, com o poder concentrado nas 
mãos do governante, como representação máxima desse mesmo Estado.

Conteúdo: A formação das Mo-
narquias Nacionais. Formas de 
organização social, movimentos 
sociais, pensamento político e ação 
do Estado – Estado e direitos do 
cidadão a partir da Idade Moderna.

Gabarito: E
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Disciplina 
História

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 39

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 1: Interpretar historica-
mente e/ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos 
da cultura.

A) Alternativa incorreta. O pensamento filosófico humanista e o financiamento 
dos artistas renascentistas, conhecido como mecenato, não foram retra-
tados pelo texto.

B) Alternativa incorreta. O uso da experiência como metodologia científica e 
a valorização dos prazeres humanos não são o foco do texto.

C) Alternativa correta. O texto salienta o individualismo e a valorização do 
homem como valores importantes para os renascentistas.

D) Alternativa incorreta. O texto não faz uma análise histórica, valorizando as 
civilizações greco-romanas, nem critica o homem medieval.

E) Alternativa incorreta. O texto não aborda as técnicas utilizadas pelos 
artistas. 

Conteúdo: Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade – 
Movimentos culturais no mundo 
ocidental e seus impactos na vida 
política e social.

Gabarito: C

Disciplina 
História

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 40

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 7: Identificar os signi-
ficados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

A) Alternativa incorreta. Os espanhóis não eram grandes exportadores de 
manufaturas. A economia espanhola  era baseada na exploração de suas 
colônias.

B) Alternativa incorreta. A maior lucratividade das colônias espanholas vinha 
da mineração.

C) Alternativa incorreta. O fluxo de prata era o principal foco das práticas 
mercantilistas espanholas.

D) Alternativa correta. O objetivo das práticas mercantilistas espanholas era o 
entesouramento por meio do acúmulo da prata extraída de suas colônias 
americanas.

E) Alternativa incorreta. As práticas mercantilistas espanholas tinham o 
objetivo de acentuar a exploração dos territórios coloniais por meio da 
extração da prata e do ouro. Não é possível afirmar que o objetivo era a 
abertura de mercado consumidor.

Conteúdo: O processo de coloni-
zação Hispano-América. Carac-
terísticas e transformações das 
estruturas produtivas – Diferentes 
formas de organização da produ-
ção: escravismo antigo, feudalismo, 
capitalismo, socialismo e suas 
diferentes experiências.

Gabarito: D
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Disciplina 
Sociologia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 41 

Competência de Área 3: Com-
preender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-
-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

Habilidade 11: Identificar registros 
de práticas de grupos sociais no 
tempo e no espaço. 

A) Alternativa incorreta. Apesar de acharem que estão escolhendo suas 
atitudes, os indivíduos no restaurante estão se comportando de forma 
padronizada.

B) Alternativa correta. Os padrões sociais de consumo prevalecem sobre as 
vontades individuais e levam os indivíduos a reproduzirem hábitos, como 
o uso do celular em restaurantes.

C) Alternativa incorreta. Não há um equilíbrio entre os indivíduos e a socie-
dade, porque os interesses das empresas de comunicação prevalecem.

D) Alternativa incorreta. Os sujeitos não têm consciência de sua autonomia, 
porque são levados a reproduzir padrões de consumo.

E) Alternativa incorreta. Os hábitos alimentares e de comunicação são apren-
didos socialmente e não ocorrem independentemente ou aleatoriamente.

Conteúdo: A globalização e as no-
vas tecnologias de telecomunicação 
e suas consequências econômicas, 
políticas e sociais.

Gabarito: B

Disciplina 
Sociologia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 42

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 4: Comparar pontos 
de vista expressos em diferentes 
fontes sobre determinado aspecto 
da cultura.

A) Alternativa incorreta.  Houve significativos avanços sociais no período, 
mas a letra da música enfatiza aspectos étnicos-raciais.

B) Alternativa incorreta. O país não foi marcado pela xenofobia, e passou por 
períodos de desenvolvimento econômico que industrializaram a economia.

C) Alternativa incorreta. No período destacado, houve um longo processo de 
redemocratização, que alterou a realidade política brasileira.

D) Alternativa incorreta. O processo descrito na letra da música não está 
restrito às questões de gênero nem limitado aos problemas de consumo.

E) Alternativa correta. No período, a exclusão social do negro permaneceu 
quase intocada, mostrando a persistência da violência policial contra o 
negro.

Conteúdo: A formação sociocultural 
brasileira.

Gabarito: E

Disciplina 
Sociologia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 43

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 19: Reconhecer as 
transformações técnicas e tecno-
lógicas que determinam as várias 
formas de uso e apropriação dos 
espaços rural e urbano.

A) Alternativa correta. A modernidade é um processo social contraditório que 
distribui os recursos políticos, econômicos e sociais de forma desigual, 
promovendo avanços e retrocessos.

B) Alternativa incorreta. Por favorecer de forma desigual os grupos sociais, a 
modernização cria conflitos e provoca uma relação desarmônica.

C) Alternativa incorreta. A partir da busca incessante de inovações tecnológicas 
e do uso intensivo de recursos naturais, a modernidade gera instabilidade.

D) Alternativa incorreta. O sistema internacional baseado no sistema capitalista 
progride constantemente e expande os sistemas em diversas direções.

E) Alternativa incorreta. O fenômeno da modernidade produz efeitos 
desiguais, portanto não leva a uma igualdade de condições sociais que 
homogenize o sistema social.

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social.

Gabarito: A
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Disciplina 
Filosofia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 44

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 4: Comparar pontos 
de vista expressos em diferentes 
fontes sobre determinado aspecto 
da cultura.

A) Alternativa incorreta. Se há ruptura entre mito e filosofia, esta se apresenta 
na forma da crítica às crenças comuns e da releitura do significado das 
ideias. Os escritos dos primeiros filósofos recorrem à linguagem poética, 
embora com significados distintos da religião.

B) Alternativa incorreta. Embora recorrendo a uma epistemologia e a um 
naturalismo explícitos, não existe entre os pré-socráticos a intenção de 
eliminar a religiosidade. E a ideia de extirpar os poetas da Pólis encontra-se 
no pensamento de Platão, no período Clássico. 

C) Alternativa incorreta. Salvo alguns exemplos de escritos de difícil interpre-
tação, os primeiros pensadores escreveram de forma clara e acessível 
ao público. Ao contrário do que afirma o distrator, não havia interesse em 
restringir o acesso ao conhecimento.    

D) Alternativa correta. Os primeiros pensadores gregos formularam uma 
cosmologia e recorreram à razão na apresentação de suas teorias. 
Os gregos foram pioneiros na construção de um sistema cosmológico, 
rompendo com a cosmogonia de Hesíodo e Homero. 

E) Alternativa incorreta. Alguns pré-socráticos recorreram a uma funda-
mentação matemática do saber, a exemplo dos pitagóricos. Contudo, a 
compreensão da realidade como fato subjetivo é uma característica da 
Filosofia Moderna, mormente no cartesianismo. 

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social. 

Gabarito: D

Disciplina 
Filosofia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 45

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 1: Interpretar historica-
mente ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos 
da cultura.

A) Alternativa incorreta. O impulso que motiva os primeiros pensadores não 
é o de prover justificativas para a racionalidade, mas o de utilizar a razão 
para compreender o fenômeno da origem das coisas. 

B) Alternativa incorreta. O recurso a metáforas para explicar a origem dos 
seres e do cosmos está presente nas narrativas míticas, das quais o 
pensamento filosófico se distancia. 

C) Alternativa correta. Para Nietzsche, o surgimento da filosofia se caracteriza 
pela busca das causas primeiras com recurso à razão, isto é, sem utilizar 
fábulas ou mitos.  

D) Alternativa incorreta. Os primeiros pensadores estavam preocupados 
em compreender a origem comum de todas as coisas, não em classificar 
metodicamente a diferença entre os seres e as coisas. 

E) Alternativa incorreta. A tentativa de justificar ou compreender a realidade 
nem sempre partiu, entre os gregos, de elementos empíricos. Anaximandro 
e Pitágoras recorrem a elementos não empíricos como o “ápeiron” e o 
“número”.  

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Filosofia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 46

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 5: Identificar as mani-
festações ou representações da 
diversidade do patrimônio cultural e 
artístico em diferentes sociedades.

A) Alternativa incorreta. O burlesco e o satírico são características próprias 
da comédia. A tragédia recorre ao inevitável com seriedade e gravidade.

B) Alternativa incorreta. Como figura de linguagem, seria um recurso 
metafórico ou comparativo de situações reais. Nos mitos, é uma entidade 
temida até pelos deuses. Na tragédia é a realidade nua e crua, sem 
qualquer possibilidade de alteração. 

C) Alternativa correta. Na tragédia, tudo se passa em função do Destino. 
Na vida e na morte, a condição humana se defronta com o “inaceitável”, 
“absurdo” e “inevitável”. O Destino encena-se em função dos atos humanos, 
mesmo quando se esforça por evitá-lo. 

D) Alternativa incorreta. Na visão trágica, não há solução alguma para o 
problema da existência. Nenhuma literatura é capaz de prover este recurso. 
Para os tragediógrafos, o Destino é o conjunto da realidade, de todas as 
causas. Não figura como solução de nenhum conflito.   

E) Alternativa incorreta. A injunção entre essas instâncias é uma realidade 
histórica, não apenas na pólis grega. Como tal, transcende o âmbito da 
cena trágica. Na tragédia, o Destino pode surgir como ruptura dessas 
instâncias.  

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social. 

Gabarito: C

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Biologia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 47

Competência de Área 3: Associar 
intervenções que resultam em 
degradação ou conservação am-
biental a processos produtivos e 
sociais e a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicos.

Habilidade 12: Avaliar impactos em 
ambientes naturais decorrentes de 
atividades sociais ou econômicas, 
considerando interesses contradi-
tórios.

A) Alternativa incorreta. A eutrofização pode ocorrer devido ao lançamento 
de resíduos orgânicos (principalmente derivados de esgoto doméstico), 
descarte de água poluída, principalmente por parte de indústrias de 
mineração e lançamento de fertilizantes químicos em águas.

B) Alternativa incorreta. As algas são organismos autótrofos, os quais 
necessitam de luz para realizar a fotossíntese. Portanto, o escurecimento 
das águas inibe o processo fotossintético e, consequentemente, reduz a 
reprodução desses organismos.

C) Alternativa correta. Águas mais escuras diminuem a penetração luminosa, 
o que, consequentemente, reduz a taxa de fotossíntese.

D) Alternativa incorreta. A fotodegradação consiste na degradação de 
moléculas orgânicas na água pela ação da radiação solar. Sendo assim, 
quanto menor a incidência de luz, menor será a fotodegradação.

E) Alternativa incorreta. Com a redução do processo fotossintético, haverá 
menor quantidade de oxigênio dissolvido na água.

Conteúdo: Problemas ambientais: 
mudanças climáticas, efeito estufa; 
desmatamento; erosão; poluição da 
água, do solo e do ar.

Gabarito: C
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Disciplina 
Biologia 

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 48

Competência de Área 4: Compre-
ender interações entre organismos 
e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, rela-
cionando conhecimentos científicos, 
aspectos culturais e características 
individuais. 

Habilidade 14: Identificar padrões 
em fenômenos e processos vitais 
dos organismos, como manutenção 
do equilíbrio interno, defesa, rela-
ções com o ambiente, sexualidade, 
entre outros.

A) Alternativa incorreta. A relação que se estabelece entre o eremita e a 
anêmona é do tipo harmônica, visto que não há prejuízo para nenhum dos 
envolvidos. Além disso, no mutualismo, ambas as espécies, associadas 
entre si, se beneficiam, sendo tal relação imprescindível à sobrevivência 
destas.

B) Alternativa correta. Relações interespecíficas são aquelas que envolvem 
seres de espécies diferentes. Protocooperação é a relação em que ambas 
as espécies se beneficiam, mas sem serem dependentes, e tampouco, 
obrigatoriamente, unidas.

C) Alternativa incorreta. Uma relação intraespecífica envolve seres da mesma 
espécie. Já no inquilinismo apenas uma das espécies fornece proteção 
ou abrigo à outra, sem prejudicá-la.

D) Alternativa incorreta. A relação entre o eremita e a anêmona é harmônica, 
pois não há prejuízo para nenhum dos envolvidos. Porém, no comen-
salismo, uma espécie se alimenta de restos deixados por outra, sem 
prejudicá-la, mas também não a beneficia.

E) Alternativa incorreta. A relação entre a anêmona e o eremita não é obriga-
tória, visto que ambos sobrevivem sem o outro. Além disso, o gregarismo 
consiste na tática de vida em bando, permanente ou temporária, utilizada 
por populações de uma ou mais espécies. Esta tática protetora permite a 
sobrevivência dos indivíduos mais integrados ao bando.

Conteúdo: Interações entre os 
seres vivos.

Gabarito: B

Disciplina 
Biologia 

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 49

Competência de Área 3: Associar 
intervenções que resultam em 
degradação ou conservação am-
biental a processos produtivos e 
sociais e a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicos.

Habilidade 9: Compreender a 
importância dos ciclos biogeoquí-
micos ou do fluxo de energia para 
a vida, ou da ação de agentes ou 
fenômenos que podem causar 
alterações nesses processos.

A) Alternativa correta. Dentre as opções, o organismo com nível trófico mais 
baixo são as algas, produtoras da cadeia alimentar. Quando o nível trófico 
mais baixo sofre pelos impactos ambientais, esse impacto se refletirá por 
toda a cadeia.

B) Alternativa incorreta. Os peixes são consumidores. Portanto, não são os 
organismos mais adequados a serem bioindicadores.

C) Alternativa incorreta. As baleias representam o topo da cadeia, sendo, 
portanto, o grupo de organismos menos adequados como bioindicadores.

D) Alternativa incorreta. Os camarões são organismos detritívoros. Portanto, 
não são organismos mais adequados a serem bioindicadores.

E) Alternativa incorreta. As anêmonas são organismos consumidores. 
Portanto, não são os organismos mais adequados a serem bioindicadores.

Conteúdo: A comunidade biológica: 
teia alimentar, sucessão e comuni-
dade clímax.

Gabarito: A
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Disciplina 
Biologia

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 50

Competência de Área 3: Associar 
intervenções que resultam em 
degradação ou conservação am-
biental a processos produtivos e 
sociais e a instrumentos ou ações 
científico-tecnológicos.

Habilidade 9: Compreender a 
importância dos ciclos biogeoquí-
micos ou do fluxo de energia para 
a vida, ou da ação de agentes ou 
fenômenos que podem causar 
alterações nesses processos.

A) Alternativa correta. A queima de combustíveis fósseis libera determinados 
poluentes atmosféricos, como dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de 
nitrogênio (NO2), gases que reagem com o vapor d’água da atmosfera 
originando, respectivamente, ácido sulfúrico e ácido nítrico, que chegam 
à superfície sob a forma de chuva ácida. 

B) Alternativa incorreta. A poluição do ar, conhecida também como poluição 
atmosférica, refere-se à contaminação do ar por gases, líquidos e partículas 
sólidas em suspensão e material biológico. Esse tipo de poluição se dá com 
as substâncias que são chamadas de poluentes atmosféricos e existem 
em forma de gases ou partículas provenientes de fontes naturais (vulcões 
e neblinas) ou fontes artificiais, produzidas pelas atividades humanas.

C) Alternativa incorreta. O aquecimento global é o processo de mudança da 
temperatura média global na atmosfera e nos oceanos. O acúmulo de altas 
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, como CO2, CH4, 
N2O e PFCs, bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície 
terrestre, aumentando as temperaturas.

D) Alternativa incorreta. A maioria dos cientistas atribuiu como principal causa 
para a destruição da camada de ozônio as atividades realizadas pelo 
ser humano desde a Revolução Industrial, que lançaram uma enorme 
quantidade de CFCs e halogênios na atmosfera.

E) Alternativa incorreta. A eutrofização de corpos hídricos pode ocorrer 
pelo lançamento de resíduos orgânicos, descarte de água poluída, 
principalmente por parte de indústrias de mineração e lançamento de 
fertilizantes químicos.

Conteúdo: Ciclos biogeoquímicos.

Gabarito: A

Disciplina  
Biologia 

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 51

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, rela-
ções matemáticas ou linguagem 
simbólica.

A) Alternativa incorreta. Na catálise de uma reação química, as enzimas 
interagem com os substratos, formando com eles, temporariamente, o 
chamado complexo enzima-substrato, sem alterá-los.

B) Alternativa correta. As enzimas são consideradas biocatalisadores, pois 
provocam uma diminuição da energia de ativação necessária para que 
uma reação química aconteça, e isso facilita a ocorrência da reação.

C) Alternativa incorreta. As enzimas não interferem no processo de reações 
químicas, apenas o aceleram.

D) Alternativa incorreta. As enzimas aumentam a velocidade das reações 
químicas.

E) Alternativa incorreta. As enzimas estimulam o início das reações químicas.

Conteúdo: Aspectos bioquímicos 
das estruturas celulares.

Gabarito: B
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Disciplina  
Biologia 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 52

Competência de Área 4: Compre-
ender interações entre organismos 
e ambiente, em particular aquelas 
relacionadas à saúde humana, rela-
cionando conhecimentos científicos, 
aspectos culturais e características 
individuais. 

Habilidade 15: Interpretar modelos 
e experimentos para explicar fenô-
menos ou processos biológicos em 
qualquer nível de organização dos 
sistemas biológicos.

A) Alternativa incorreta. No frasco A, a hemácia encontra-se em isotonia com 
o meio, por isso há fluxo normal de solvente. Além disso, o processo de 
hemólise ocorre no frasco C.

B) Alternativa incorreta. No frasco B, a hemácia perde solvente, mostrando 
que está hipotônica em relação ao meio hipertônico. Porém, o processo 
de deplasmólise ocorre em células vegetais, quando estas ficam túrgidas 
em meio hipotônico.

C) Alternativa correta. No frasco B, a hemácia perde solvente, mostrando que 
está hipotônica em relação ao meio hipertônico. O processo de perda de 
água em hemácias é denominado crenação.

D) Alternativa incorreta. No frasco C, a hemácia ganha solvente, mostrando 
que está hipertônica em relação ao meio hipotônico. Além disso, a isotonia 
ocorre no frasco A.

E) Alternativa incorreta. No frasco C, a hemácia ganha solvente, mostrando 
que está hipertônica em relação ao meio hipotônico. Além disso, a 
plasmólise ocorre em células vegetais, quando essas murcham.

Conteúdo: Estrutura e fisiologia 
celular: membrana, citoplasma e 
núcleo.

Gabarito: C

Disciplina  
Biologia 

Série 
1.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 53

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, rela-
ções matemáticas ou linguagem 
simbólica.

A) Alternativa correta. A base nitrogenada indicada em I é a timina, visto 
que apresenta apenas 1 anel de carbono (pirimídica) e liga-se à base 
complementar (adenina) por duas pontes de hidrogênio.

B) Alternativa incorreta. A base nitrogenada indicada em II é a adenina, 
visto que apresenta apenas 2 anéis de carbono (púrica) e liga-se à base 
complementar (timina) por duas pontes de hidrogênio.

C) Alternativa incorreta. A base nitrogenada indicada em III é a citosina, visto 
que apresenta apenas 1 anel de carbono (pirimídica) e liga-se à base 
complementar (guanina) por três pontes de hidrogênio.

D) Alternativa incorreta. A base nitrogenada indicada em IV é a guanina, 
visto que apresenta apenas 2 anéis de carbono (púrica) e liga-se à base 
complementar (citosina) por duas pontes de hidrogênio.

E) Alternativa incorreta. A estrutura indicada em V é a pentose do tipo 
desoxirribose.

Conteúdo: Codificação da informa-
ção genética.

Gabarito: A
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Disciplina 
Química

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 54

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 18: Relacionar pro-
priedades físicas, químicas ou 
biológicas de produtos, sistemas 
ou procedimentos tecnológicos às 
finalidades a que se destinam.

A) Alternativa incorreta. Deve-se usar cloração para que possa haver 
desinfecção da água. O cloro é ótimo germicida e bactericida.

B) Alternativa correta. O cloro mata os germes e deixa  a água  adequada 
para o uso.

C) Alternativa incorreta. O ideal é a cloração.
D) Alternativa incorreta. O flúor é usado para evitar cáries na população.
E) Alternativa incorreta. Decantação não mata os germes. A decantação, no 

caso, é um processo que separa partículas sólidas insolúveis em água.

Conteúdo: Materiais, suas proprie-
dades e usos.

Gabarito: B

Disciplina 
Química

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 55

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da Química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 25: Caracterizar materiais 
ou substâncias, identificando etapas, 
rendimentos ou implicações biológicas, 
sociais, econômicas ou ambientais de 
sua obtenção ou produção. 

A) Alternativa incorreta. O processo usado foi extração por  arraste.
B) Alternativa incorreta. Nesse procedimento não se realizou destilação. 

Destilação é um processo  baseado  na temperatura de  ebulição.
C) Alternativa correta. O vapor consegue extrair o aroma das folhas utilizadas. 
D) Alternativa incorreta. Nesse processo não há sublimação. Sublimação é 

a passagem do estado  sólido para o estado gasoso.
E) Alternativa incorreta. Não ocorre decantação nesse procedimento.

Conteúdo: Materiais, suas proprie-
dades e usos.

Gabarito: C

Disciplina 
Química

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 56

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da Química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 27: Avaliar propostas 
de intervenção no meio ambiente 
aplicando conhecimentos químicos, 
observando riscos ou benefícios. 

A) Alternativa incorreta. O procedimento é o de número II.
B) Alternativa correta. Decantação é um processo físico de separação de 

misturas que se baseia na diferença de densidade.
C) Alternativa incorreta. O processo que se baseia na diferença de densidade 

é o de número II. Filtração  não é um processo que se baseia na diferença 
de densidade.

D) Alternativa incorreta. Cloração é um processo químico usado para matar 
os germes.

E) Alternativa incorreta. Fluoretação é um processo químico utilizado para 
que a água distribuída  ajude no combate às cáries.  Conteúdo: Materiais, suas proprie-

dades e usos.

Gabarito: B
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Disciplina 
Química

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade  

Fácil
Questão 57

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 17: Relacionar informa-
ções apresentadas em diferentes 
formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto 
discursivo, gráficos, tabelas, rela-
ções matemáticas ou linguagem 
simbólica.

A) Alternativa incorreta. Nessa alternativa, há substância composta e misturas.
B) Alternativa incorreta. Nessa alternativa, os materiais  são  substância 

composta, mistura, substância composta e mistura.
C) Alternativa incorreta. Nessa alternativa, há substância simples e mistura. 
D) Alternativa incorreta. Nessa alternativa, há substância simples, substância 

composta e mistura.
E) Alternativa correta. Nessa alternativa,  os materiais são substância  simples, 

substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea.

Conteúdo: Materiais, suas proprie-
dades e usos.

Gabarito: E

Disciplina 
Química

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 58

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da Química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 26: Avaliar implicações 
sociais, ambientais e/ou econômi-
cas na produção ou no consumo de 
recursos energéticos ou minerais, 
identificando transformações quí-
micas ou de energia envolvidas 
nesses processos.

A) Alternativa correta. A queima de combustíveis fósseis contribui muito para 
a poluição do ar, porque gera gases como: monóxido de carbono, dióxido  
de carbono, entre outros.

B) Alternativa incorreta. Esse processo não gera poluição atmosférica. 
C) Alternativa incorreta. Esse processo pode gerar poluição do solo, e não 

poluição atmosférica.  
D) Alternativa incorreta. Esse processo pode gerar poluição de águas.
E) Alternativa incorreta. Esse processo não gera poluição.

Conteúdo: Relações da Química 
com as Tecnologias, a Sociedade 
e o Meio Ambiente.

Gabarito: A
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Disciplina 
Química

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 59

Competência de Área 7: Apropriar-
-se de conhecimentos da Química 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 24: Utilizar códigos e 
nomenclatura da Química para 
caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas. 

A) Alternativa incorreta. A transformação indicada pelo número  2 corresponde 
a uma transformação física.

B) Alternativa correta. As transformações 3 e 5 são transformações químicas, 
porque  ocorrem por meio de reações.

C) Alternativa incorreta. As transformações 1 e 4 são físicas.
D) Alternativa incorreta. A transformação 1 é mudança de estado físico.
E) Alternativa incorreta. A transformação 4 é mudança de estado físico.

Conteúdo: Materiais, suas pro-
priedades e usos, transformações 
químicas.

Gabarito: B

Disciplina 
Química

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 60

Competência de Área 5: Entender 
métodos e procedimentos próprios 
das ciências naturais e aplicá-los 
em diferentes contextos.

Habilidade 18: Relacionar pro-
priedades físicas, químicas ou 
biológicas de produtos, sistemas 
ou procedimentos tecnológicos às 
finalidades a que se destinam.

A) Alternativa incorreta. O modelo que explica fenômenos luminosos é o 
modelo de Bohr. Esse modelo atômico introduziu a ideia de energia 
quantizada.

B) Alternativa incorreta. O modelo de Thomson não explica fenômenos 
luminosos

C) Alternativa correta. O modelo de Bohr explica fenômenos luminosos, como 
o indicado na questão. 

D) Alternativa incorreta. O modelo de Dalton falava em átomo indivisível. 
Foi o primeiro modelo atômico. O modelo de Dalton não inclui elétrons. 

E) Alternativa incorreta. Proust não propôs modelo atômico. Esse cientista 
está relacionado com a Lei das proporções fixas e definidas.

Conteúdo: Transformações quími-
cas, modelos atômicos.

Gabarito: C



32 – Gabarito Comentado Simulando Enem II – 1.a Série EM | 2017

Disciplina 
Física

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 61

Competência de Área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

Habilidade 20: Caracterizar causas 
ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes.

Tendo em vista que a moto descreve um movimento uniformemente acelerado 
(pois supôs-se que a velocidade variou uniformemente com o tempo), sua 
aceleração de arrancada é obtida pela relação

α
v
t

=
∆
∆

Onde 
∆ ∆ ∆ ∆v km h km h m s t s= − = = =( ) / / , / ,100 0 100 27 8 7 72 e 

Logo, a m s
s

m s= =
27 8

7 72
3 60, /

,
, / ²

 Utilizando agora a equação d v t at= +0 1 2. / . ², obtemos a distância procurada. 

Assim, 
d v t at s m s s
d m
= + = +

=
0 1 2 0 7 72 1 2 3 60 7 72

107
. / . ² . , / . , / ².( , )²

A) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada, 
dividindo-se a velocidade de 100k/h pelo tempo 7,72s.

B) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido ao realizar-se, equivoca-
damente, o cálculo com a equação errada (d =1/2.a.t).

C) Alternativa correta. Conforme os cálculos desenvolvidos na resolução 
acima.

D) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido ao realizar-se o cálculo 
equivocadamente com a equação errada (d = a.t²).

E) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada 
multiplicando-se a velocidade de 100k/h pelo tempo 7,72s.

Conteúdo: Cinemática – MRUV 
– Equações da aceleração e da 
distância percorrida.

Gabarito: C

Disciplina 
Física

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 62

Competência de Área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

Habilidade 20: Caracterizar causas 
ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes.

Sabemos que em queda livre todos os corpos, independentemente de seus 
pesos, caem com a mesma aceleração, igual à aceleração da gravidade local 
(Princípio de queda de Galileu).

Sabemos também que um corpo lançado horizontalmente apresenta simulta-
neamente dois movimentos em direções perpendiculares, portanto movimentos 
independentes: um na vertical uniformemente acelerado com aceleração igual 
a g, e um movimento uniforme na horizontal. Desse modo, somente a aluna 
Júlia explicou corretamente os fatos apresentados pelo professor.

A) Alternativa incorreta. Júlia está correta e Marcelo errado, uma vez que 
afirmou que o corpo A apresenta maior aceleração que o corpo B.

B) Alternativa incorreta. Marcelo e José estão errados ao afirmarem que A e 
B possuem acelerações diferentes.

C) Alternativa incorreta. Júlia está correta e José, errado; uma vez que afirmou 
que o corpo B apresenta maior aceleração que o corpo A.

D) Alternativa correta. Conforme explicação apresentada acima.
E) Alternativa incorreta. Marcelo está errado ao afirmar que o corpo A 

apresenta maior aceleração que o corpo B.

Conteúdo: Cinemática – Indepen-
dência dos movimentos de Galileu 
– Lançamento horizontal.

Gabarito: D
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Disciplina 
Física

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 63

Competência de Área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

Habilidade 20: Caracterizar causas 
ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes.

A esfera, por inércia, continuará em movimento. Como é nula a resultante das 
forças que sobre ela atuam, vem, pela 1.ª Lei de Newton, que ela manterá sua 
velocidade constante, uma vez que o impulso resultante sobre ela também 
será nulo.

A) Alternativa correta. Conforme explicação apresentada acima.
B) Alternativa incorreta. Após a descida, a força resultante sobre a esfera 

torna-se nula, e ela, por inércia, continua com velocidade constante.
C) Alternativa incorreta. A esfera, devido à sua inércia, continuará em 

movimento com velocidade constante.
D) Alternativa incorreta. Sua velocidade permanecerá constante, mesmo 

sendo nula a resultante de forças sobre ela.
E) Alternativa incorreta. Sua velocidade permanecerá constante, devido à 

sua inércia.

Conteúdo: Inércia – 1.ª Lei de 
Newton.

Gabarito: A

Disciplina 
Física

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 64

Competência de Área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

Habilidade 20: Caracterizar causas 
ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes.

Decompondo o peso em seus componentes ortogonais Px e Py, temos o 
diagrama a seguir.

Observando que somente para ângulos θ maiores que 30º o bloco inicia o 
escorregamento, então esse ângulo é o limite para o qual a força de atrito 
estático é máxima. Nessa condição, o bloco, embora em repouso, está prestes 
a deslizar.
 Pela 1.ª Lei de Newton, estando o bloco em repouso, é nula a resultante das 
forças que sobre ele atuam, logo FeMáx = Pxe N = Py.
Assim, N = P.cosθ e μe. N = P.senθ. Logo, podemos escrever que
μe .P.cosθ = P.senθ
e, finalmente, que μe = senθ / cosθ

∝E =
3

3
A) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada, 

multiplicando-se os valores do seno e do cosseno do ângulo de 30º. 
B) Alternativa correta. Conforme os cálculos desenvolvidos na resolução acima.
C) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido cometendo-se  erro no 

cálculo das componentes Px e Py, ou equivocadamente, dividindo-se o 
valor do cosseno pelo do seno do ângulo de 30º.

D) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada, 
multiplicando-se a massa do bloco pelo seno do ângulo de 30º.

E) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada, 
multiplicando-se a massa do bloco pelo cosseno do ângulo de 30º.

Conteúdo: Leis de Newton – A 1.ª 
Lei de Newton – Atrito de desliza-
mento.

Gabarito: B
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Disciplina 
Física

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 65

Competência de Área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

Habilidade 20: Caracterizar causas 
ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes. 

As forças que atuam sobre o carrinho, ao passar pelo topo da curva, são: 

- o seu peso P = mg 

- a força de reação normal dos trilhos.

Como o carrinho percorre uma curva, a força 

resultante centrípeta sobre ele é: 

                   Fc = m.v²/R = P-N
Assim,        m.v²/R = mg-N

Como m, g e R são valores constantes, percebemos que, à medida que a 
velocidade v aumenta, a força de reação normal N diminui, ou seja, quanto 
maior a velocidade, menor é a interação do carrinho com os trilhos. Assim, 
o maior valor que a velocidade pode assumir sem perder o contato com os 
trilhos,VMÁX, é aquele em que a reação normal N é nula (N=0). Desse modo, 
vem que

m.v ² / R = m.g -  MÁX 0   

Dessa última expressão, obtemos, então, que

v = gR m s m m s km hMÁX . / ². , / /= = =10 22 5 15 54

A) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada ao 
dividir o peso do sistema carrinho passageiro pelo raio da curva.

B) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada ao 
dividir a massa do sistema carrinho passageiro pela gravidade.

C) Alternativa correta. Conforme os cálculos desenvolvidos na resolução 
acima. 

D) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada, 
dividindo-se a massa do sistema carrinho passageiro pelo raio da curva.

E) Alternativa incorreta. Esse valor pode ser obtido de forma equivocada, 
tomando-se para o valor da velocidade o módulo da aceleração da 
gravidade.

Conteúdo: 2.ª Lei de Newton – Força 
centrípeta.

Gabarito: C
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Disciplina 
Física

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 66

Competência de Área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da física para, 
em situações-problema, interpretar, 
avaliar ou planejar intervenções 
científico-tecnológicas.

Habilidade 20: Caracterizar causas 
ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes. 

Como o asteroide percorre uma trajetória curvilínea, atua sobre ele uma  
força  resultante. Essa força não tem a mesma direção do vetor velocidade do 
asteroide e apresenta duas componentes: uma componente centrípeta que 
modifica a direção de sua velocidade, mantendo-o na curva, e uma componente 
tangencial que modifica o módulo de sua velocidade.

A) Alternativa incorreta. Como ele passa a uma distância menor do que a da 
órbita de um satélite, ele passa pela atmosfera da Terra que lhe oferece 
resistência.

B) Alternativa incorreta.Com toda certeza, pelo seu trajeto, ele interage 
gravitacionalmente com outros astros, particularmente com a Terra e a Lua.

C) Alternativa incorreta. Como seu movimento é curvilíneo, a força resultante 
tem direção e sentido diferentes de sua velocidade. 

D) Alternativa incorreta. Não tendo a mesma direção da velocidade, o sentido 
da força não pode ser nem o mesmo nem oposto ao da velocidade.  

E) Alternativa correta. Conforme a explicação acima apresentada.

Conteúdo: Leis de Newton – Forças 
nos movimentos curvilíneos.

Gabarito: E

Disciplina 
Física

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 67

Competência de Área 1: Com-
preender as ciências naturais e as 
tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo 
seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento 
econômico e social da humanidade.

Habilidade 1: Reconhecer carac-
terísticas ou propriedades de fenô-
menos ondulatórios ou oscilatórios, 
relacionando-os a seus usos em 
diferentes contextos.

Para oscilações de pequena amplitude angular (menores que 5º), um pêndulo 
com uma haste de comprimento L oscilando num local onde a aceleração da 
gravidade é g, tem seu período de oscilação T expresso pela relação

T L
g

= 2π

Por essa expressão, podemos perceber que o período de oscilação deste 
pêndulo (simples) depende apenas da aceleração da gravidade local e de seu 
comprimento. Dessa forma, para que esse tipo de relógio de pêndulo realize 
corretamente a contagem do tempo, é necessário que o seu comprimento 
permaneça constante.

A) Alternativa correta. Conforme a resolução acima apresentada.
B) Alternativa incorreta. O período de oscilação do pêndulo independe da 

massa do corpo suspenso pela haste.
C) Alternativa incorreta. A condutividade térmica da haste em nada influencia 

o período de oscilações do pêndulo.
D) Alternativa incorreta. A amplitude de oscilação desde que menor que 5º 

não exerce qualquer alteração no período de oscilação do pêndulo, esteja 
a temperatura variando ou não. Esse fenômeno denomina-se isocronismo.

E) Alternativa incorreta. Não existe qualquer relação da energia associada 
ao movimento pendular com o seu período de oscilação.

Conteúdo: Pêndulo Simples – Pe- 
ríodo de oscilação do pêndulo.

Gabarito: A
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

 Fácil
Questão 68

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.

Habilidade 1: Reconhecer, no con-
texto social, diferentes significados 
e representações dos números 
e operações – naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 

A) Alternativa correta. A população economicamente ativa (PEA) era 
0,55 x 21 000 000 = 11 550 000. O número de desempregados em 
maio era 0,129 x 11 550 000 ≅ 1 490 000.

B) Alternativa incorreta. Considera-se a taxa de desemprego de junho em 
vez de maio.

C) Alternativa incorreta. Considera-se que houve erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Calcula-se 12,9% da população total em vez de se 

calcular sobre a PEA. 
E) Alternativa incorreta. Calcula-se 12,9% da população total em vez de se 

calcular sobre a PEA, e utiliza a taxa de desemprego de junho em vez 
da de maio.

Conteúdo: Porcentagem .

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 69

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos.

A) Alternativa incorreta. Calcula-se o valor que Ana irá pagar considerando 
apenas dois lados do terreno: 

12 + 21 = 33 metros.
O metro da concertina é 216 : 8 = 27 reais.
O valor a ser pago, dessa maneira, pela concertina é 33 x 27  = 891 reais.
Valor total: (891 + 150 + 76) reais = 1 117 reais

B) Alternativa incorreta. Calcula-se o valor que Ana irá pagar considerando-se 
todo o perímetro do terreno, mas se esquece da taxa de instalação e do 
alarme: 
12 x 2 + 21 x 2  = 66 metros.
O metro da concertina é 216 : 8 = 27 reais.
O valor a ser pago, dessa maneira, é: 66 x 27 = R$ 1 782,00.

C) Alternativa correta. Calcula-se corretamente considerando-se todo o 
perímetro do terreno e a taxa de instalação e alarme: 
12 x 2 + 21 x 2  = 66 metros.
O metro da concertina é 216 : 8 = 27 reais.
O valor a ser pago pela concertina é 66 x 27 = 1 782 reais.
Total a ser pago: (1 782 + 150 + 76) reais = 2 008 reais.

D) Alternativa incorreta. Não se divide o valor dos 8 metros do rolo de 
concertina e calcula-se para apenas dois lados do terreno: 
12 + 22 = 33 metros
33 x 216 = 7 128 
Valor total: (7 128 + 150 + 76) reais = 7 354 reais.

E) Alternativa incorreta. Não se divide o valor dos 8 metros do rolo de 
concertina e calcula-se para todo o terreno: 
66 x 216 = 14 256,00
Valor total: (14 256 + 150 + 76) reais = 14 482 reais.

Conteúdo: Conjuntos numéricos e 
operações. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 70

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos.

A) Alternativa incorreta. Consideram-se os 15 alunos para a primeira questão, 
conforme diagramas a seguir.

O total é igual a 8 + 7 + 6 + 4 = 25.

B) Alternativa correta. Consideram-se os dados do enunciado corretamente, 
iniciando pela interseção (7). Para determinar o número de alunos que 
acertaram apenas a primeira, calcula-se subtraindo dos 14 que acertaram 
apenas uma, os 8 que já acertaram apenas a segunda, conforme diagramas 
a seguir: 

Total é: 6 + 7 + 8 + 6 = 27.

C) Alternativa incorreta. Comete-se erro ao se colocarem os 12 alunos que 
não acertaram a segunda questão como se não houvessem acertado 
nenhuma delas.

6 + 7 + 8 + 12 =33.

D) Alternativa incorreta. Consideram-se trocados os valores dos conjuntos 
e comete-se erro ao colocar os 12 alunos que não acertaram a segunda 
questão como se não houvessem acertado nenhuma delas.
O total é: 7 + 7 + 8 + 12 = 34.

E) Alternativa incorreta. Apenas somam-se todos os valores descritos no 
enunciado: 

14 +15 +12 + 7 = 48.

Conteúdo: Contando elementos de 
um conjunto.  

Gabarito: B

Erraram a segunda



38 – Gabarito Comentado Simulando Enem II – 1.a Série EM | 2017

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 71

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos.

A) Alternativa incorreta. Calcula-se o valor das três blusas sem se disponibi-
lizarem os descontos descritos no enunciado: 
26,00 x 3 = 78,00.

B) Alternativa incorreta. Calcula-se o valor apenas com 5% de desconto: 
26 x 3 = 78,00 

78,00 x (1 – 0,05) = 78,00 x 0,95 = 74,10.

C) Alternativa incorreta. Calcula-se o desconto apenas para adesão do cartão 
de crédito: 
26 x 3 = 78,00 

78,00 x (1 – 0,10) = 78 x 0,90 = 70,20.

D) Alternativa incorreta. Somam-se os descontos: 5% + 7% = 12% e calcula-se 
em relação ao valor das três blusas: 26 x 3 = 78,00 
78,00 x (1 − 0,12) = 78,00 x 0,88 = 68,64.

E) Alternativa correta. Calcula-se corretamente o valor após os dois descontos 
concedidos: 
26 x 3 = 78,00

78,00 x (1 – 0,05) x (1 – 0,10) = 78,00 x 0,95 x 0,90 = 66,69.

Conteúdo: Aumentos e descontos 
sucessivos.

Gabarito: E

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 72

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas.

Habilidade 22: Utilizar conheci-
mentos algébricos/geométricos 
como recurso para a construção de 
argumentação.

A)  Alternativa incorreta. Considera-se que vai do nascimento até 8 anos, 
módulo do termo independente da expressão sob o radical.

B) Alternativa incorreta. Tomam-se como referência os coeficientes do termo 
de grau 2 e do termo de grau 1 da expressão sob o radical.

C) Alternativa incorreta. Tomam-se como referência o coeficiente do termo 
de grau 2 e o termo independente da expressão sob o radical.

D) Alternativa correta. A expressão de p(x) só é definida para 
−x2 + 6x – 8 ≥ 0, ou seja, para 2 ≤ x ≤ 4, solução da inequação. Assim 
sendo, a criança pode contrair a doença entre 2 e 4 anos. 

E) Alternativa incorreta. Tomam-se como referência o coeficiente do termo de 
primeiro grau e o termo independente da expressão sob o radical. 

Conteúdo: Domínio de uma função.

Gabarito: D



39Gabarito Comentado Simulando Enem II – 1.a Série EM | 2017 – 

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 73

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas.  

Habilidade 19: Identificar represen-
tações algébricas que expressem a 
relação entre grandezas. 

A) Alternativa incorreta. Considera-se incorretamente 64 = 25, determinando-
-se assim que t = 5. Logo, o alarme soa durante (5 – 2) = 3 minutos.

B) Alternativa incorreta. Considera-se que houve erro de cálculo.

C) Alternativa correta. No momento em que o alarme é acionado, 2 32
1 2

30
t +

=
,

⇒ 2t + 32 = 36 ⇒ 2t = 4 ⇒ t = 2.

No momento em que o alarme é desligado, 2 32
1 2

80
t +

=
,

⇒ 2t + 32 = 96 ⇒ 2t = 64 ⇒ t = 6.

Logo, o alarme soa durante (6 – 2) minutos = 4 minutos.

D) Alternativa incorreta. Considera-se que houve erro de cálculo.

E) Alternativa incorreta. Considera-se incorretamente 64 = 27, determinando 
t = 7. Dessa forma, o alarme soa durante (7 – 2) = 5 minutos.

Conteúdo: Função exponencial. 

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 74

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas.  

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa incorreta. Baseia-se no valor de 2 1 4≅ , .

B) Alternativa correta. Deve ser 44 – 5t2 = 4 ⇒ 5t2 = 40 ⇒ t2 = 8 

⇒ t = 2 2.

Portanto, t ≅ 2 ⋅ 1,4 = 2,8 segundos, compreendido entre 2 e 3 segundos.

C) Alternativa incorreta. Considera-se que houve erro conceitual ou erro de 
cálculo.

D) Alternativa incorreta. Considera-se que houve erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Considera-se o valor de t2 em vez de t.

Conteúdo: Zeros da função qua-
drática. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 75

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos. 

A) Alternativa incorreta. Comete-se erro de cálculo.
B) Alternativa correta. Calcula-se corretamente, iniciando-se pela interseção 

dos três conjuntos, sendo x e as interseções dois a dois, conforme figura 
a seguir:  
Em seguida, determina-se y em função de x, 
pois sabemos que a soma dos valores que são 
apenas 2 é igual a 11: 
7 – x + y + 8 – x = 11
y = 2x – 4
Para determinar cada valor de quem prefere 
apenas um, fazemos: 
Luminous: 26 – (2x – 4) – x – (7 – x) = 23 – 2x 
Gel: 20 – (2x -4) – x – (8 – x) = 16 – 2x 
White: 33 – (7 – x) – x – ( 8 – x) = 18 + x

Dessa maneira, o total sendo 62, temos: 
62 = 23 – 2x + 2x − 4 + 16 -2x + x +7 – x + 8 – x + 18 + x
2x = 6
x = 3
Votaram em apenas um nome

23 – 2 . 3 + 16 – 2.3 + 18 + 3 = 48 funcionários.

C) Alternativa incorreta. Considera-se incorretamente o diagrama a seguir: 

Calcula 15 + 8 + 18 = 41.

D) Alternativa incorreta. Comete-se erro de cálculos e interpretação.
E) Alternativa incorreta. Considera-se o seguinte diagrama: 

Calcula-se: 
8 + 18 +1 = 27.

Conteúdo: Número de elementos de 
um conjunto. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 76

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa correta. Na função, a = −1, b = 8 e c = 60. 

O lucro máximo ocorre para x = − =
−
−

=
b
a2

8
2

4,  ou seja, no mês de abril.

O valor do discriminante da função é ∆ = b2 – 4ac = 64 + 240 = 304.

O lucro máximo é dado por − =
−
−

=
∆
4

304
4

76
a

,  ou seja, é de R$ 76 000,00.

B) Alternativa incorreta. Calcula-se a ordenada do vértice utilizando-se 
a função e considera-se L(4) = −x2 + 8x + 60 = (−4)2 + 8 ⋅ 4 + 60 = 
= 16 + 32 + 60 = 108. 

C) Alternativa incorreta. Considera-se a ordenada do vértice igual a −
∆
2a

.

D) Alternativa incorreta. Considera-se a abscissa do vértice igual a − b
a

.

E) Alternativa incorreta. Considera-se a abscissa do vértice igual a − b
a

., 

e a ordenada do vértice igual a −
∆
2a

.

Conteúdo: Problemas de máximo 
e mínimo. 

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 77

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa correta. Calcula-se corretamente o valor de cada unidade vezes 
o número de unidades.
Para 600 unidades, utiliza-se a primeira: P(600) = 9.

9 x 600 = 5 400 reais.

Para 1 200 unidades, utiliza-se a segunda função: 

P(1 200) = 10 – 0,001 x 1 200 = 10 – 1,20 = 8,80 por unidade: 

8,80 x 1 200 = 10 560.

A diferença é 10 560 – 5 400 = 5 160 reais.

B) Alternativa incorreta. Calcula-se usando-se a primeira função para ambas 
as quantidades: 
P(600) = 9 e 9 x 200 = 5 400

P(1 200) = 9 e 9 x 1 200 = 10 800

A diferença é 5 400.

C) Alternativa incorreta. Cometem-se erros de cálculos para 0,001 x 1 200.
D) Alternativa incorreta. Interpreta-se incorretamente a questão e cometem-se 

erros de cálculos.
E) Alternativa incorreta. Comete-se erro de cálculos na questão.

Conteúdo: Funções reais.   

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 78

Competência de Área 5:  Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas.  

Habilidade 20:  Interpretar gráfico 
cartesiano que represente relações 
entre grandezas. 

A) Alternativa incorreta. Considera-se a relação entre d e t sendo uma função 
linear crescente.

B) Alternativa incorreta. Considera-se que d representa a altura e, a partir 
do momento em que é solto, a altura diminui com a aceleração também 
diminuindo.

C) Alternativa incorreta. Considera-se a relação entre d e t como uma função 
linear decrescente.

D) Alternativa correta. Segundo o enunciado, a distância percorrida em queda 

livre é d g t
=

. 2

2
. 

 Como é considerada a distância percorrida e não a altura em relação ao 
solo, no tempo t = 0, a distância é d = 0. Logo, o gráfico deve iniciar na 
origem. Além disso, é uma relação quadrática, sendo uma parábola ou 
parte da parábola a representação.

E) Alternativa incorreta. Considera-se que d representa a altura e, a partir do 
momento em que é solto, a altura diminui aceleradamente.

Conteúdo: Gráfico da função qua-
drática: a parábola.

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 79

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa incorreta. Comete-se erro de cálculos para resolver a equação  
y = 200. ex.

B) Alternativa incorreta. Calcula-se apenas y = 200. 1,1 = 220. Logo, está 
entre 215 e 225.

C) Alternativa incorreta. Calcula-se incorretamente y = 200. e0,1.2 e encontra-se 
um valor entre 225 e 235.

D) Alternativa correta. Calcula-se corretamente, substituindo-se x por 20 na 
função dada: 
y = 200. e0,01x

y = 200. e0,01.20

y = 200. (e0,1).2

y = 200. (1,1)²

y = 200 . 1,1 . 1,1

y = 200 x 1,21

y = 242

Logo, está entre 235 e 245.

E) Alternativa incorreta. Calcula-se incorretamente o valor de y = 200. e0,01.20,
encontrando-se um valor entre 245 e 255.

Conteúdo: Função exponencial. 

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 80

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.

Habilidade 3: Resolver situação-
-problema envolvendo conhecimen-
tos numéricos. 

A) Alternativa incorreta. Somam-se as porcentagens, calcula-se 10% + 20% 
= 30% de 15 = 15 x (1 – 0,70) = 10,50 e considera-se fora do esperado.

B) Alternativa incorreta. Somam-se as porcentagens, calcula-se 10% + 20% 
= 30% de 15 = 15 x (1 – 0,70) = 10,50 e considera-se dentro do esperado.

C) Alternativa correta. Calculam-se corretamente as reduções sucessivas: 
15 x (1 – 0,10) x (1 – 0,20) = 15 x 0,9 x 0,8 = 13,5 x 0,80 = 10,80, que está 
dentro da sua faixa etária.

D) Alternativa incorreta. Considera-se que 10,8 é um valor que está fora da 
sua faixa etária.

E) Alternativa incorreta. Calcula-se apenas 10% de 15 e encontra-se 13,5, 
valor que deve estar fora do esperado para a faixa etária.

Conteúdo: Porcentagem. 

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade  

Fácil
Questão 81

Competência de Área 6: Interpretar 
informações de natureza científica e 
social obtidas da leitura de gráficos 
e tabelas, realizando previsão de 
tendência, extrapolação, interpola-
ção e interpretação. 

Habilidade 26: Analisar informações 
expressas em gráficos ou tabelas 
como recurso para a construção de 
argumentos.

A) Alternativa incorreta. Interpretam-se incorretamente os dados. 

B) Alternativa correta. Analisando-se o gráfico, o mês mais favorável para a 
economia é o que possui a balança comercial mais positiva, ou seja, aquele 
cuja diferença entre a exportação e a importação é a maior, ocorrendo 
em junho. Já no mês menos favorável, quando ocorre o contrário, as 
importações são maiores que as importações, em janeiro.

C) Alternativa incorreta. Interpretam-se incorretamente os dados.

D) Alternativa incorreta. Interpretam-se incorretamente os dados do gráfico 
e o conceito de balança comercial.

E) Alternativa incorreta. Interpretam-se incorretamente os dados do gráfico 
e o conceito de balança comercial.

Conteúdo: A linguagem das funções 
e dos gráficos.

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

 Fácil
Questão 82

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.

Habilidade 1: Reconhecer, no con-
texto social, diferentes significados 
e representações dos números 
e operações – naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 

A) Alternativa incorreta. Calcula-se apenas a diferença da inflação média do 
primeiro governo para o segundo governo FHC: 9,71% - 8,78% = 0,93%.

B) Alternativa incorreta. Calcula-se apenas a diferença da inflação média do 
primeiro governo para o segundo governo FHC: 9,71% - 8,78% = 0,93%, 
e multiplica-se incorretamente o resultado por 10.

C) Alternativa correta. Calcula-se corretamente a diferença percentual da 
inflação média entre o primeiro e o segundo governo FHC: 9,71% - 8,78% 
= 0,93%. Em seguida, calcula-se o percentual de queda em relação ao 
primeiro mandato: 9 71

100
0 93 9 6, , ,%

%
%

x
x %= → =

D) Alternativa incorreta. Calcula-se corretamente a diferença percentual da 
inflação média entre o primeiro e o segundo governo FHC: 9,71% - 8,78% 
= 0,93%. Em seguida, calcula-se incorretamente o percentual de queda 
em relação ao segundo mandato: 

8 78
100

0 93 10 6, , ,%
%

%
x

x %= → =

E) Alternativa incorreta. Comete-se erro ao se transformar a diferença 
percentual de 0,93%, multiplicando-a por 100.

Conteúdo: Porcentagem.

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 83

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.

Habilidade 1: Reconhecer, no con-
texto social, diferentes significados 
e representações dos números 
e operações – naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 

A) Alternativa incorreta. Divide-se o valor de R$ 600,00 por 2 parcelas e, em 
seguida, aplica-se 5% desse valor: 
300,00 x 1,05 = 315,00.

B) Alternativa correta. Para determinar as duas parcelas iguais, x, temos que: 
Após 30 dias, o valor da compra de 600 reais gera uma dívida de 
600 . 1,05 = 630 reais.
Pagando-se a primeira parcela no valor de x reais, fica um saldo de (630 – x) 
reais para o próximo mês.
Sendo assim, o valor da segunda parcela  com os juros após 60 dias é: 
(630 – x) . 1,05. 
Mas sabemos que a primeira e a segunda parcelas devem ser iguais; 
logo, temos que 
(630 – x) . 1,05 = x ⇒ 661,50 – 1,05x = x ⇒ 2,05x = 661,50 ⇒ x = 322,68.
Portanto, as duas parcelas seriam de 322,68.

C) Alternativa incorreta. Comete-se erro de cálculo.
D) Alternativa incorreta. Aproxima-se incorretamente o valor de 1,05² para 

1,10 e calcula-se o valor 600 x 1,1 = 660.
Logo, cada parcela será 660 : 2 = 330,00 reais.

E) Alternativa incorreta. Calcula-se incorretamente o valor total da dívida 
para dois meses: 
600 . (1,05)² = 661,50
O valor de cada parcela seria: 
661,50 : 2 = 330,75.

Conteúdo: Juros Compostos. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 84

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.

Habilidade 1: Reconhecer, no con-
texto social, diferentes significados 
e representações dos números 
e operações – naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 

A) Alternativa correta. Transformam-se corretamente os 16 bits para gigabytes, 
usando-se as equivalências do texto: 
1 Gigabyte = 1 bilhão de bytes, ou seja, 109 bytes.
Transformando-se para bits, temos: 
1 byte = 8 bits, logo, 1 gigabyte = 8 x 109 bits.
O computador antigo tem: 

1
8 10 169
Gigabyte
x bits

x
bits

=

x = 2 x 10-9.

B) Alternativa incorreta. Confunde-se o sinal do expoente ao se fazer a 
operação de divisão dos valores.

C) Alternativa incorreta. Calcula-se a proporção para transformação 
incorretamente: 

1
16 8 109

Gigabyte x
x bits

=

D) Alternativa incorreta. Calcula-se a proporção invertida e confunde-se o 
sinal do expoente de base 10.

E) Alternativa incorreta. Apenas transforma-se de gigabytes para bytes.

Conteúdo: Operações com poten-
ciação.  

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 85

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas. 

Habilidade 21: Resolver situação-
-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos.

A) Alternativa correta. Como o tempo t deve estar em horas, 30 minutos 
equivale a meia hora (1/2); logo, teremos: 

P t .

P t .

P t .

P t .

.
( ) =
( ) =
( ) =
( ) =

20 3

20 3

20 3

20 27

6 1
2

3

3

Logo, a razão é 20 27
20
.

= 27.

B) Alternativa incorreta. Considera-se que 3³ = 9.
C) Alternativa incorreta. Comete-se erro na resolução da questão e considera-

-se que ficará multiplicada por 3 a população inicial.
D) Alternativa incorreta. Comete-se erro de cálculo.
E) Alternativa incorreta. Confunde-se o valor de 30 minutos e, ao substituir, 

calcula-se a potência incorretamente. 

Conteúdo: Função exponencial.  

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 86

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.

Habilidade 1: Reconhecer, no con-
texto social, diferentes significados 
e representações dos números 
e operações – naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 

A) Alternativa incorreta. Considera-se a redução de 2007 em relação a 2050.
B) Alternativa incorreta. Considera-se que houve erro de cálculo.

C) Alternativa correta. Por divisão, 500
380

1316≅ , .  Logo, o aumento foi de 31,6%, 
aproximadamente.

D) Alternativa incorreta. Considera-se o aumento do século 19 para 2007.
E) Alternativa incorreta. Subtraem-se os dois valores: 500 – 380 = 120 e 

considera-se esse valor como a porcentagem de aumento. 
Conteúdo: Porcentagem.   

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 87

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais. 

Habilidade 4: Avaliar a razoabili-
dade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre 
afirmações quantitativas.

A) Alternativa incorreta. Considera-se que o pagamento à vista é a melhor 
opção, não se calculando cada uma das opções.

B) Alternativa incorreta. Cometem-se erros de cálculos e interpretação.
C) Alternativa incorreta. Cometem-se erros na interpretação e na resolução 

das opções.
D) Alternativa correta. Analisa-se corretamente qual das opções é a mais 

vantajosa do ponto de vista financeiro, considerando-se as informações 
do enunciado. 
Devemos verificar cada uma delas, a partir da segunda, pois para a 
primeira opção, o pagamento é à vista, logo não restará nada para investir.

Opção 1: sem rendimento

Opção 2: entrada: 30 000; aplicação: 55 000 – 30 000 = 25 000 (restante 
que será aplicado); rendimento: 25 000 x 1,1 = 27 500; após pagamento, 
prestação: 27 500 – 26 000 = 1 500 (lucro com a aplicação).

Opção 3:  entrada: 20 000; aplicação: 55 000 – 20 000 = 35 000 (restante 
que será aplicado); rendimento: 35 000 x 1,1 = 38.500; após pagamento da 
primeira prestação: 38 500 – 20 000 = 18 500 (restante que será aplicado 
novamente); nova aplicação: 18 500; rendimento da nova aplicação: 
18.500 x 1,1 = 20 350; após pagamento da segunda prestação: 20 350 – 18 
000 = 2 350 (lucro com a aplicação).

Opção 4: entrada: 15 000 aplicação: 55 000 – 15 000 = 40 000 (restante 
que será aplicado); rendimento: 40 000 x 1,1 x 1,1 = 48 400; após paga-
mento da prestação: 48 400 – 39 000 = 9 400 (lucro com a aplicação).

Opção 5:  aplicação: 55 000; rendimento: 55 000 x 1,1 x 1,1 = 66 550; 
após pagamento da prestação: 66 550 – 60 000 = 6 550 (lucro com a 
aplicação) .

E) Alternativa incorreta. Considera-se incorretamente a opção 5, cometendo- 
-se erro de cálculo.

Conteúdo: Juros Compostos.   

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 88

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas.

Habilidade 19: Identificar represen-
tações algébricas que expressem a 
relação entre grandezas. 

A) Alternativa incorreta. Calcula-se o valor de a fazendo-se o produto da 
variação x pela variação de y : a = 6 x 5 = 30 e desconsidera-se o valor de b.

B) Alternativa incorreta. Comete-se erro de interpretação dos dados da tabela 
e do enunciado.

C) Alternativa incorreta. Calcula-se o valor de a fazendo 6,35 : 5 = 1,27 e 
desconsidera-se o valor de b.

D) Alternativa incorreta. Erro de cálculo.

E) Alternativa correta. De acordo com os dados da tabela, temos que, a cada 
5 bolas novas que são colocadas, o nível da água aumenta em 0,35 cm. 
Teremos, então, uma Função Afim da forma y = ax+b.

Quando x = 5, y = 6,35 e, quando x = 10, y = 6,70. Substituindo os valores, 
teremos o seguinte sistema: 

6,70 = 10a + b

6,35 = 5a + b

0,35 = 5a

0,07 = a

6,70 = 10x0,07 + b

b = 6,00

Logo, a lei de formação da situação é y = 0,07x + 6.

Conteúdo: Função de primeiro 
grau. 

Gabarito: E
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Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 89

Competência de Área 5: Modelar 
e resolver problemas que envolvem 
variáveis socioeconômicas ou 
técnico-científicas, usando repre-
sentações algébricas.

Habilidade 19: Identificar represen-
tações algébricas que expressem a 
relação entre grandezas. 

A) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação dos dados do enunciado.
B) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação dos dados do enunciado.
C) Alternativa incorreta. Inverte o sinal do termo de grau 1, devido à distributiva 

feita incorretamente.
D) Alternativa correta. Considerando x como o valor, em centavos, do desconto 

dado no preço de cada litro, como sugere o enunciado, vamos acumular 
um desconto total de 0,01x, para cada centavo de desconto que concedia 
por litro; eram vendidos 100 litros a mais por dia.

Dessa maneira, o preço de cada litro de álcool é calculado subtraindo-se 
o preço inicial de seu desconto: 

(1,50 − 0,01x) reais.

Já a quantidade de álcool vendida por dia é o valor inicial mais o número 
de litros de álcool vendido com o desconto (10 000 +100x) litros.

Para determinar a arrecadação de acordo com o desconto, temos que 
multiplicar o preço de cada litro pela quantidade total de litros que foram 
vendidos: 

V = (1,50 − 0,01x) ⋅ (10 000 +100x)

Fazendo a distributiva, temos: V =15 000 + 50x − x2.

E) Alternativa incorreta. Comete erro no sinal do segundo termo da equação 
(de grau 1) e do termo de grau 2, devido à distributiva.

Conteúdo: Função quadrática. 

Gabarito: D

Disciplina 
Matemática 

Série 
1.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 90

Competência de Área 1: Construir 
significados para os números natu-
rais, inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 1: Reconhecer, no con-
texto social, diferentes significados 
e representações dos números 
e operações – naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 

A) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculo.
B) Alternativa correta. Somando as medalhas do Brasil e da Argentina, 

teríamos: 5 de ouro, 7 de prata e 17 de bronze. Haveria empate com os 
Estados Unidos, nas medalhas de ouro e prata, porém a soma dos dois 
países superaria os Estados Unidos em medalhas de bronze. Assim, o 
conjunto Brasil e Argentina superaria os EUA, assumindo, portanto, a 2.ª 
colocação na tabela. 

C) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação.
E) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação.

Conteúdo: A linguagem dos números 
e dos conjuntos.   

Gabarito: B


