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GABARITO COMENTADO – SIMULANDO ENEM II 2017 

2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO    

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Língua 
Inglesa 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 01

Competência de área 2: Conhe-
cer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras cul-
turas e grupos sociais.

Habilidade 6: Utilizar os conhecimen-
tos da LEM e de seus mecanismos 
como meio de ampliar as possibilida-
des de acesso a informações, tecno-
logias e culturas.

A) Alternativa incorreta. O texto diz que o problema das mudanças 
climáticas (climate change) e outros problemas ambientais parecem ter 
precedência (take precedence), ou seja, são postos como prioridade 
em relação à superpopulação. Todavia, o autor do texto não defende 
que superpopulação é um problema maior ou menor, mas merecedor 
de maior atenção por parte das autoridades.

B) Alternativa incorreta. O texto diz que a superpopulação pode ter 
impacto no padrão de vida (standard of living), mas não diz que a 
fome e a pobreza são consequências da superpopulação. Apesar de 
intrinsecamente ligados, essa não é a ideia central do texto.

C) Alternativa correta. O argumento central do texto é sobre o fato de 
a superpopulação algumas vezes “ficar fora do radar” (slips under 
the radar), ou seja, ser colocada em segundo plano; o texto segue 
argumentando que a superpopulação é uma das maiores contribuintes 
(contributors) para outros problemas ambientais.

D) Alternativa incorreta. O texto cita a poluição como um dos problemas 
ambientais que são considerados como mais importantes do que a 
superpopulação, mas não diz nada sobre poluição das grandes cidades 
e, apesar de intrinsecamente ligados, essa não é a ideia central do texto.

E) Alternativa incorreta. Apesar de estar presente no texto o argumento de 
que há um mal-entendido (misunderstanding) em relação às causas e 
efeitos da superpopulação, este não é o tema central do texto, que é 
o fato de a superpopulação algumas vezes ser colocada em segundo 
plano (slips under the radar).

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: C
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Disciplina 
Língua 
Inglesa

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 02

Competência de área 2: Conhe-
cer 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 importân-
cia da produção cultural em LEM como 
representação da diversidade cultural 
e linguística.

A) Alternativa incorreta. As aulas têm um professor presente (a teacher 
present) em sala de aula e são combinadas (combined) com atividades 
auxiliadas por tecnologia (technology-aided activities), portanto não são 
realizadas exclusivamente com recursos tecnológicos.

B) Alternativa incorreta. As aulas, algumas vezes, são dadas em um prédio 
com a presença de um professor, mas o método é combinado (blended), 
com parte do conteúdo dado via digital também, não dependendo 
necessariamente da presença de um professor para que ocorram.

C) Alternativa incorreta. O órgão estratégico Edtech tem como objetivo 
fomentar o uso da tecnologia na educação e sua menção no texto é 
apenas para mostrar a importância que os britânicos dão ao assunto.

D) Alternativa correta.  As aulas são dadas em um edifício com a presença 
do professor (a teacher present) e elas contam com atividades auxiliadas 
por tecnologia (technology-aided activities), portanto, aulas presenciais 
com recursos tecnológicos.

E) Alternativa incorreta. As aulas contam com o uso da internet (on-line 
media), mas elas não são remotas e, sim, presenciais (a teacher 
present).

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: D

Disciplina 
Língua 
Inglesa 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
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. O texto diz, dentre outras coisas, que uma alimenta-
ção saudável está relacionada a se sentir ótimo (feeling great), mas essa 
não é a dúvida das pessoas.

B) Alternativa incorreta. Uma alimentação saudável está relacionada a ter 
mais energia (have more energy), mas as pessoas não duvidam disso.

C) Alternativa incorreta. O texto fala de “conselhos de dieta” (diet advise) e 
que estes são conflituosos (conflicting), mas não fala se as pessoas têm 
dúvida sobre quais produtos são realmente dietéticos.

D) Alternativa incorreta. Há o argumento no texto de que uma alimentação 
saudável ajuda a equilibrar o humor (stabilizing your mood), mas essa 
não é a dúvida das pessoas.

E) Alternativa correta. O texto diz que “para cada perito que lhe diz que um 
determinado alimento é bom para você, você encontrará um outro perito 
dizendo exatamente o oposto (for every expert who tells you a certain food 
is good for you, you’ll find another saying exactly the opposite), sendo 
essa, portanto, a dúvida que as pessoas têm.

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: E
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Disciplina 
Língua 
Inglesa 

Série 
2.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 5: Associar vocábulos 
e expressões de um texto em LEM 
ao seu tema.

A) Alternativa correta. “Uma encomenda exagerada” (A Tall Order) e “o céu 
não é o limite” (The sky isn’t the limit) são expressões utilizadas para falar 
da inovação tecnológica do edifício a ser construído, pois ele vai usar “um 
conceito novo” (a novel concept).

B) Alternativa incorreta. A confissão que o arquiteto faz é que ele está 
“entediado com arranha-céus” (he’s bored with skyscrapers) e, portanto, 
não busca se destacar na construção de arranha-céus.

C) Alternativa incorreta. O texto diz que o arquiteto trabalhou sob (under) a 
tutela do arquiteto californiano Antony Lumsden, mas não diz nada sobre 
a construção de edifícios altos na Califórnia.

D) Alternativa incorreta. Além do arquiteto Charles Wee ser contra o que 
ele chama de “corrida estúpida para construir o edifício mais alto” (stupid 
race to build another ‘tallest’ tower), ele está focado em estabelecer um 
novo conceito (a novel concept) na construção de uma torre, sendo esse 
o tema do texto.

E) Alternativa incorreta. O texto fala da inovação proposta pelo arquiteto 
Charles Wee de construir um edifício em Seoul que é uma “antitorre” (an 
anti-tower), que para o olho humano parece que o edifício se derreteu (has 
melted away) e que o “arquiteto rejeitou a noção de competir” (architect 
rejected the notion of competing) com outras cidades do mundo para 
construir a torre mais alta.

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: A

Disciplina 
Língua 
Inglesa 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
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 6: Utilizar os conhe-
cimentos da LEM e de seus me-
canismos como meio de ampliar 
as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas. 

A) Alternativa incorreta. O texto diz apenas que o autor da pesquisa sobre 
a produção de morfina, Meinhart Zenk, estuda no estado de Missouri, e 
não, que a morfina é manipulada lá. 

B) Alternativa correta. Segundo o texto, a pesquisa mostra que os humanos 
e outros mamíferos, incluindo os ratos, produzem a morfina pela “mesma 
via metabólica”(the same chemicalroad).

C) Alternativa incorreta. Essa informação vai além do texto que se atém a 
dizer que a morfina em humanos e outros mamíferos, incluindo os ratos, 
é produzida pela “mesma via metabólica”(the same chemical road).

D) Alternativa incorreta. A predisposição genética para inibir a dor em 
humanos é uma possível conclusão do texto que não fala sobre isso e, 
sim, que a morfina em ratos e humanos é produzida pela “mesma via 
metabólica”(the same chemical road).

E) Alternativa incorreta. O texto não fala dos animais em geral e, sim, sobre 
a produção de morfina em mamíferos como os ratos e que esses parecem 
produzir a substância pela “mesma via metabólica”(the same chemical 
road).

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: B
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Disciplina 
Língua 

Espanhola

Série 
2.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 6:  Utilizar os conhe-
cimentos da LEM e de seus me-
canismos como meio de ampliar 
as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas.

A) Alternativa incorreta. É fato que atualmente não precisamos comprovar 
o falecimento de uma pessoa por meio de fotografias, mas não é essa a 
razão do estranhamento que esse hábito antigo nos causa.

B) Alternativa incorreta. É fato que os rituais funerários sofreram modificações, 
mas isso seria a razão para o desaparecimento do hábito de fotografar 
familiares mortos, e não, para o estranhamento que ele nos causa.

C) Alternativa correta. No segundo parágrafo do texto, afirma-se que hoje 
em dia qualquer pessoa pode tirar uma foto, pois todos temos acesso a 
celulares ou máquinas fotográficas, além de podermos compartilhar nossos 
momentos em tempo real nas redes sociais. Logo pode-se inferir que 
essa facilidade faz com que estranhemos a necessidade de se registrar 
justamente o momento da morte.

D) Alternativa incorreta. As redes sociais possibilitam o compartilhamento dos 
acontecimentos em tempo real, mas não são a causa do estranhamento 
que as fotos de cadáveres nos despertam.

E) Alternativa incorreta. O texto diz que, nos dias de hoje, podemos compar-
tilhar nossos momentos em tempo real e não que podemos armazená-los 
virtualmente.

Conteúdo: Fotos de família.

Gabarito: C

Disciplina  
Língua 

Espanhola

Série 
2.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 informações e a outras 
culturas e grupos sociais.  

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

A) Alternativa incorreta. Salvador Dalí não foi um artista incompreendido, 
obteve reconhecimento apesar de um caráter questionável.

B) Alternativa incorreta. De acordo com o texto, o pintor foi expulso de 
um grupo por defender ideias fascistas que se chocavam com aqueles 
defendidos pelo grupo em questão, mas não há informações sobre algum 
tipo de perseguição que haja sofrido.

C) Alternativa incorreta. No texto, demonstra-se que, desde a infância, Dalí 
era uma pessoa violenta, e não, que sua infância tenha sido marcada pela 
violência alheia.

D) Alternativa correta. Na primeira frase do texto, o autor deixa claro que não 
se pode separar a personalidade e o comportamento de Dalí de sua obra.

E) Alternativa incorreta. O texto não aborda as causas do sucesso de Dalí. 

Conteúdo: Salvador Dalí.

Gabarito: D
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Disciplina  
Língua 

Espanhola

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
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 6:  Utilizar os conhe-
cimentos da LEM e de seus me-
canismos como meio de ampliar 
as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas.

A) Alternativa incorreta.   Controle ao que os filhos têm acesso não é o tema 
do texto.

B) Alternativa incorreta. O aspecto da relação entre pais e filhos que se 
aborda na charge é o fato de os filhos repetirem a conduta dos pais, e 
não, o diálogo entre eles.

C) Alternativa incorreta. Na charge não se aborda o valor dado à leitura 
pelos pais. 

D) Alternativa incorreta. As novas tecnologias não são o tema do texto.
E) Alternativa correta. Na charge, os filhos fazem o mesmo que suas mães, 

demonstrando que, na visão do autor, as mães ou os pais, em geral, são 
os exemplos que os filhos vão seguir.  Conteúdo: El libro y las nuevas 

tecnologías.

Gabarito: E

Disciplina  
Língua 

Espanhola

Série 
2.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 5:  Associar vocábulos 
e expressões de um texto em LEM 
ao seu tema.

A) Alternativa correta. De acordo com o texto, mais da metade dos turistas 
que vão ao Peru o fazem para conhecer a cidadela inca. E, segundo o 
autor, há a necessidade de expandir o turismo a outras partes do país. 
O prefixo des- permite fazer essa inferência, pois indica a realização de 
uma ação contrária.

B) Alternativa incorreta. O lago Titicaca é citado apenas para explicitar os 
destinos mais comuns dos turistas no país.

C) Alternativa incorreta. No texto, não se menciona o perigo que os turistas 
representam para a arqueologia do país, mas, sim, o problema que o 
excesso de turistas gera, especificamente na cidade inca.

D) Alternativa incorreta. No texto, não se avalia o fluxo de turistas no Peru 
como um todo, mas sim em Machu Picchu. 

E) Alternativa incorreta. Arequipa é uma das localidades que o turista costuma 
visitar quando vai ao país. 

Conteúdo: Charlemos: Viajes. 

Gabarito: A

Disciplina  
Língua 

Espanhola

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

 Médio
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 faz parte de uma campanha publicitária; e 
as campanhas publicitárias não têm o objetivo de proibir algo, mas, sim, 
de convencer.

B) Alternativa correta. Campanhas publicitarias têm, geralmente, o objetivo 
de convencer e persuadir pessoas a agirem de uma determinada forma. 
Portanto o slogan, associado aos benefícios de se abandonar o vício, visa 
convencer o fumante a deixar de fumar.

C) Alternativa incorreta. O texto informa as melhorias alcançadas por quem 
abandona o vício, mas esse não é o seu principal objetivo.

D) Alternativa incorreta. Não há no texto uma pergunta direta, indireta ou 
retórica que questione a qualidade de vida do fumante.

E) Alternativa incorreta. Apesar de o slogan vir em forma de agradecimento, 
o seu real objetivo é persuadir as pessoas a deixarem de fumar. Pode-se 
inferir isso ao associá-lo aos demais dizeres do texto. 

Conteúdo: Palabras, palabras: Vida 
sana.

Gabarito: B



7Gabarito Comentado Simulando Enem II – 2.a Série EM | 2017 – 

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série  
2.ª

Nível de 
dificuldade 

 Médio
Questão 06

Competência de área 7: Confrontar 
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 trecho cita a obediência ao imperador para ressaltar 
as características conservadoras do patriarca da família.

B) Alternativa incorreta. No trecho, embora Haruo se oponha à postura do 
pai, não o afronta, mantendo a hierarquia presente à mesa.

C) Alternativa incorreta. Há, no trecho, uma segregação familiar, já que as 
mulheres são impedidas de se sentarem à mesa durante as refeições.

D) Alternativa incorreta. Os conflitos de gênero não existiam, já que as 
mulheres eram muito submissas, mas o personagem Haruo defende a 
mãe e as irmãs, em oposição ao machismo do pai.

E) Alternativa correta. Os locais à mesa, com o pai à cabeceira, os filhos 
dispostos por ordem de idade e as filhas e a mulher em pé metaforizam 
a estrutura de poder na sociedade japonesa, extremamente rígida e 
machista.

Conteúdo: Linguagem e sociedade.

Gabarito: E

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série  
2.ª

Nível de 
dificuldade 

 Fácil
Questão 07

Competência de área 7: Confrontar 
opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 24: Reconhecer no 
texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, 
sedução, comoção, chantagem, 
entre outras.

A) Alternativa incorreta. Aliteração é a figura de som em que se repete, com 
efeito estilístico, o som de uma consoante. Isso não acontece na tira. 

B) Alternativa incorreta. Não há metáfora na tira, o pai de Cebolinha usa 
linguagem denotativa.

C) Alternativa incorreta. Não há paradoxos na tira. Há quebra de expectativa, 
já que o pai do menino imaginava que o barulho acabaria, mas a criança 
começa a chorar, fazendo barulho e atrapalhando o pai.

D) Alternativa correta. O pai de Cebolinha se incomoda com os sons que o 
garoto faz – expressos pelas onomatopeias “Bum! Bum! Bum!” – e ordena 
que ele pare. A quebra de expectativa que gera o humor é expressa 
pela onomatopeia “Buááá!”, já que o garoto para de fazer barulho com a 
brincadeira, mas continua incomodando o pai com o choro.

E) Alternativa incorreta. A tira não traz ironias, já que o pai de Cebolinha se 
manifesta dando uma ordem para que o garoto pare de fazer barulho.

Conteúdo: Linguagem verbal e não 
verbal.

Gabarito: D
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 08

Competência de área 6: Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 18: Identificar os ele-
mentos que concorrem para a pro- 
gressão temática e para a organi-
zação e estruturação de textos de 
diferentes gêneros e tipos.

A) Alternativa incorreta. Não há dificuldade na interpretação do texto, uma 
vez que os vocábulos foram formados com palavras conhecidas.

B) Alternativa incorreta. O dialeto é usado pelos irmãos, mas pode ser 
compreendido por qualquer falante de Língua Portuguesa.

C) Alternativa correta. Os verbos “futebolei”, “desmontanhamos”, “arrozamos” 
e outros foram criados de substantivos com base nas regras de formação 
de palavras do português, com o objetivo de reforçar as ações efetuadas 
pelo irmão que escreve a carta.

D) Alternativa incorreta. O contexto é adequado, pois se trata de linguagem 
familiar. A ideia de empobrecimento linguístico é preconceituosa.

E) Alternativa incorreta. Pelo contrário, ao transformar substantivos em verbos, 
o narrador dá mais dinamismo à cena narrada.

Conteúdo: Processos de formação 
de palavras.

Gabarito: C

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 09

Competência de área 7: Confrontar 
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 trecho ressalta que há textos informais e textos 
formais: tudo depende do contexto e da interação entre os interlocutores.

B) Alternativa incorreta. Possenti apresenta a ideia de que a escola precisa 
lidar tanto com textos em norma-padrão como com outros: instrucionais 
ou informais, por exemplo.

C) Alternativa incorreta. No trecho, o autor defende que não existe o padrão 
jornalístico, uma vez que no mesmo jornal há textos escritos de diferentes 
formas, dependendo da seção em que veiculam.

D) Alternativa correta. Possenti destaca que “saber português” significa, nos 
dias atuais, utilizar as variantes situacionais da língua com desenvoltura.

E) Alternativa incorreta. O objetivo da escola é ensinar a língua padrão, 
entretanto sem menosprezar as variantes presentes na sociedade. 

Conteúdo: Variedades linguísticas.

Gabarito: D

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 10

Competência de área 6: Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva 
da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunica-
ção e informação.

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

A) Alternativa incorreta. Não há um fato a ser esclarecido. O texto faz 
propaganda da padaria.

B) Alternativa correta. O objetivo da campanha publicitária é persuadir o leitor, 
utilizando, para isso, a imagem do pão e suas características positivas – ter 
miolo mole e fazer sucesso.

C) Alternativa incorreta. O objetivo do texto é o consumo do produto, não 
emocionar o leitor.

D) Alternativa incorreta. Não é objetivo do texto dialogar com o leitor, mas 
persuadi-lo a frequentar a padaria e comprar seus produtos.

E) Alternativa incorreta. Não há metalinguagem no texto.

Conteúdo: Funções da linguagem.

Gabarito: B
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 11

Competência de área 7: Confrontar 
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 correta. O poema de João Cabral de Melo Neto aborda o fazer 
poético, apresentando as imagens que podem ser comparadas à palavra 
“flor” na construção da poesia.

B) Alternativa incorreta. O movimento de que João Cabral de Melo Neto fazia 
parte, na Literatura Brasileira, se contrapunha ao que eles chamavam de 
“excesso” do Modernismo e buscava um texto mais clássico e de forma 
mais apurada. Dessa forma, o objetivo do poeta não era ressignificar o 
conceito de urinol, como faziam os artistas dadaístas do início do século XX.

C) Alternativa incorreta. A ideia da ave e do voo é uma metáfora para a 
construção da poesia, já que uma palavra pode significar ela mesma, mas 
também pode ser usada simbolicamente dentro do poema.

D) Alternativa incorreta. O trecho não aborda a máquina no contexto da 
Revolução Industrial, mas no da construção do poema que, uma vez lido, 
permite ao leitor construir uma ampla gama de significados.

E) Alternativa incorreta. O eu lírico usa a ideia de “tecido” para metaforizar o 
sentido da poesia, fortalecendo a argumentação em favor do fazer poético.

Conteúdo: O dinamismo da língua. 

Gabarito: A

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série  
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 12

Competência de área 7: Confrontar 
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 objetivo do texto não é expor informações sobre 
a casa, mas impressões sobre ela.

B) Alternativa correta. O trecho apresenta detalhes da casa e impressões 
sobre ela, pertencendo à tipologia descritiva.

C) Alternativa incorreta. Não há narração no trecho. A sequência não 
apresenta passagem de tempo, nem enredo.

D) Alternativa incorreta. O trecho não pertence à tipologia instrucional, já que 
não ensina a efetuar nenhuma atividade.

E) Alternativa incorreta. Existe uma impressão sobre a beleza da casa, mas 
não existem argumentos que a defendam.Conteúdo: Texto descritivo.

Gabarito: B
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 13

Competência de área 6: Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 18:  Identif icar os 
elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a 
organização e estruturação de 
textos de diferentes gêneros e tipos.

A) Alternativa incorreta. Não há relação entre os versos destacados e o 
termo “leito”.

B) Alternativa incorreta. O termo “querida” é o vocativo com que o eu lírico 
se dirige à mulher amada, que morreu. Não há relação entre os versos 
destacados e esse termo.

C) Alternativa correta. Os versos destacados são um aposto e explicam o 
termo anterior, “flores”.

D) Alternativa incorreta. O termo “coração” é determinado pelo termo 
“companheiro”, não pelos versos destacados.

E) Alternativa incorreta. O termo “companheiro” é adjunto adnominal de 
“coração” e não se ligam a ele os versos destacados. 

Conteúdo: Aposto.

Gabarito: C

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 14

Competência de área 6: Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 18:  Identif icar os 
elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a 
organização e estruturação de 
textos de diferentes gêneros e tipos. 

A) Alternativa incorreta. A partícula “que” presente nesta alternativa é 
conjunção integrante, enquanto a presente na tira é pronome relativo.

B) Alternativa incorreta. O vocábulo “que” presente nesta alternativa é 
conjunção coordenativa explicativa, enquanto o presente na tira é pronome 
relativo.

C) Alternativa incorreta. A partícula “que” presente nesta alternativa é 
conjunção integrante, enquanto a presente na tira é pronome relativo.

D) Alternativa correta. O vocábulo “que” presente no primeiro quadrinho da 
tira é um pronome relativo, assim como o utilizado nesta alternativa.

E) Alternativa incorreta. A palavra “que” presente nesta alternativa é conjunção 
subordinativa adverbial consecutiva. A presente na tira é pronome relativo.

Conteúdo: Orações subordinadas 
adjetivas.

Gabarito: D
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 15

Competência de área 6: Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 18:  Identif icar os 
elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a 
organização e estruturação de 
textos de diferentes gêneros e tipos. 

A) Alternativa incorreta. Não há ideia de conformidade no trecho. O eu lírico 
se expressa de modo a romper com a sociedade existente.

B) Alternativa incorreta. O verso “Venha” se refere a um outro interlocutor, 
não ao próprio eu lírico.

C) Alternativa incorreta. O eu lírico é taxativo ao dizer que “só a verdade que 
liberta”, não há condições nesse trecho.

D) Alternativa incorreta. O trecho é subjetivo, portanto não há impessoalidade.
E) Alternativa correta. O verso “Quando a esperança está dispersa” é uma 

oração subordinada adverbial temporal, da qual o verso seguinte é a 
oração principal.

Conteúdo: Orações subordinadas 
adverbiais.

Gabarito: E

Disciplina 
Literatura

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 16

Competência de área 7: Confrontar 
opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 21: Reconhecer, em 
textos de diferentes gêneros, recur-
sos verbais e não verbais utilizados 
com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos.

A) Alternativa incorreta. A campanha educativa usa a metáfora do pesadelo 
para estimular o leitor a denunciar os casos de abuso sexual infantil, e 
não para transmitir informações sobre os perigos dessa prática.  Embora 
o texto contribua para erradicar a violência sexual infantil, seu público-alvo 
não se limita às crianças que são vítimas desse tipo de crime.

B) Alternativa incorreta. A metáfora do pesadelo foi empregada com o intuito 
de incentivar as denúncias de ocorrências de abuso sexual contra todas 
as crianças, e não, apenas contra as do sexo feminino.

C) Alternativa correta. A metáfora é uma figura de estilo que consiste em 
estabelecer uma comparação subentendida com base na similaridade 
indireta entre dois ou mais elementos: monstro, pesadelo X abuso sexual 
infantil. Esse recurso expressivo foi empregado na campanha educativa 
por meio da imagem do monstro e do texto verbal “Para algumas crianças 
o pesadelo chega antes do sono”. Tudo isso com o propósito comunicativo 
de chamar a atenção para um problema de grande relevância para a 
sociedade, além de contribuir para mudar comportamentos e hábitos. Ao 
dimensionar a gravidade do abuso sexual para uma criança, o anúncio 
enfatiza a importância da denúncia.

D) Alternativa incorreta. Não há nenhum elemento no texto que permita afirmar 
que a violência sexual infantil predomina durante o período da noite.

E) Alternativa incorreta. Essa alternativa extrapola a materialidade do texto, 
pois sua intencionalidade é instigar o leitor a denunciar o abuso sexual 
infantil, e não chamar a atenção para o  fato de que o abuso sexual infantil 
ocorrer quando a criança está dormindo.

Conteúdo: Figura de estilo.

Gabarito: C
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Disciplina 
Literatura

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 17

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 metalinguagem presente no poema foi utilizada para 
propor uma reflexão sobre o funcionamento da linguagem, e não exprimir 
a perspectiva ideológica do autor em relação aos problemas da sociedade.

B) Alternativa correta. No poema “Barulho”, Ferreira Gullar compara o 
fazer poético ao trabalho realizado por autores de outras manifestações 
artísticas, como o pintor e o escultor. Nessa perspectiva, ele oportuniza 
ao leitor uma reflexão sobre as potencialidades expressivas da linguagem 
e sobre o trabalho com a escrita.

C) Alternativa incorreta. Para uma correta interpretação do poema, é neces-
sário que o leitor perceba a utilização da metalinguagem para evidenciar 
o fato de a linguagem se voltar para ela mesma, propondo uma reflexão 
sobre o próprio fenômeno linguístico. Não há, portanto, nenhum tipo de 
articulação do fazer poético com preocupações políticas.

D) Alternativa incorreta. Não há, no texto, o emprego de vocábulos carac-
terísticos da linguagem coloquial, tais como gírias, jargões ou palavras 
típicas da oralidade, usadas em situações de informalidade no cotidiano.

E) Alternativa incorreta. A metalinguagem presente no texto sinaliza uma 
reflexão sobre a própria poesia, e não sobre a subjetividade do eu lírico, 
já que o poeta não retrata seus sentimentos, suas emoções ou a forma 
como ele lida com o mundo social. Além disso, o autor emprega verbos e 
pronomes flexionados na terceira pessoa, e não na primeira.

Conteúdo: Textos literários.

Gabarito: B

Disciplina 
Literatura

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 18

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

Habilidade 22: Relacionar, em di-
ferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

A) Alternativa correta. No próprio título do poema, há uma alusão à metáfora, 
o que significa que o poeta vai retratar os desenganos da vida humana por 
meio do sentido figurado. O eu lírico dialoga com Fábio, seu interlocutor, 
manifestando seu posicionamento de que a vaidade é um desengano, ou 
seja, com a mesma rapidez que esse sentimento surge, ele desaparece, 
deixando em seu lugar um vazio imenso. A obra de Harmen Steenwyck 
também ironiza a vaidade da vida humana. O pintor apresenta alguns 
objetos, tais como livros, instrumentos musicais, jarros, concha, etc. No 
entanto, o elemento de maior destaque é a imagem do crânio ao centro da 
mesa, o que sugere que a morte está acima de todas as vaidades terrenas. 
A finitude da vida permeia os dois textos, os quais propõem a seguinte 
reflexão: por que o ser humano é tão vaidoso se a morte é inexorável?

B) Alternativa incorreta. Tanto o poema quanto o quadro tematizam a tran-
sitoriedade da vida e a inutilidade de vaidade humana. Não há, portanto, 
predomínio da emoção sobre a razão.

C) Alternativa incorreta. O quadro de Harmen Steenwyck configura-se como 
uma alegoria das vaidades da vida humana ao evocar a futilidade do acúmulo 
de bens materiais diante da certeza da morte. A obra sintetiza a visão de 
mundo do homem barroco, o qual está voltado para o céu sem conseguir 
desligar-se dos valores terrenos, evidenciando uma relação conflituosa entre 
o sagrado e o profano. O poema de Gregório de Matos focaliza a vaidade, 
o profano, porém não faz uma referência explícita ao sagrado.

D) Alternativa incorreta. Tanto o poema quanto o quadro menosprezam (e 
não valorizam) os aspectos materiais da existência ao tematizarem a 
brevidade da vida humana e a inutilidade de acúmulo de bens materiais. 

E) Alternativa incorreta. Embora a visão de mundo baseada em conceitos opostos 
seja uma característica recorrente da arte barroca, ela não está explícita nos 
textos apresentados. Os autores preconizam o despropósito da vaidade humana 
face à efemeridade da vida, e não a contraposição de conceitos.

Conteúdo: Barroco.

Gabarito: A
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Disciplina 
Literatura

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 19

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

Habilidade 22: Relacionar, em di-
ferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

A) Alternativa correta. Embora se utilizem de linguagens diferentes, o poema 
e a tirinha apresentam um tema que foi exaustivamente explorado pelos 
poetas da segunda geração do Romantismo. A expressão exacerbada do 
egocentrismo romântico, potencializada pela idealização da felicidade e 
da mulher amada, funciona como obstáculo para a concretização física 
do relacionamento amoroso. Esse aspecto pode ser comprovado pela 
frase dita pela personagem no poema “Eu passei a teu lado, / Mas ias tão 
perdido em teu sonho dourado, / Meu pobre sonhador, que nem sequer 
me viste!” e pela fala do pássaro na tirinha “Tinha pressa. Passou reto 
pela própria felicidade.”.

B) Alternativa incorreta. Embora a erotização da mulher contemporizada pelo 
conceito de virgindade seja uma característica tipicamente romântica, ela 
não está explícita nos textos apresentados.

C) Alternativa incorreta. O protótipo de beleza feminina materializado por 
virgens pálidas, lânguidas e frágeis é a fonte de inspiração do poeta 
romântico, contudo essa característica não se faz presente no poema 
nem na tirinha.

D) Alternativa incorreta. A identificação entre a mulher idealizada e os 
elementos da natureza é uma característica que pode ser observada no 
poema de Guilherme de Almeida. O eu lírico compara a mulher que ele vai 
amar futuramente com o sol que vem da janela. Esse aspecto, contudo, 
não pode ser encontrado na tirinha.

E) Alternativa incorreta. O menosprezo da mulher amada leva o poeta a 
cultuar a solidão, a melancolia e o sofrimento. Com isso, o romântico 
sente-se desajustado,  como se fosse apenas uma peça na engrenagem 
social. Essa característica, entretanto, não pode ser observada nos textos 
apresentados.

Conteúdo: Romantismo.

Gabarito: A

Disciplina 
Literatura

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 20

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 correta. Há muitos elementos comuns entre a ilustração de 
Portinari e o fragmento de Memórias póstumas de Brás Cubas. A imagem 
de Portinari, todavia, apresenta alguns aspectos que não podem ser 
observados no texto verbal, tais como a imagem do caixão, a disposição 
das personagens em torno da cova, a presença de outras pessoas no 
cemitério, o uso de guarda-chuvas, a coroa de flores, etc.

B) Alternativa incorreta. É praticamente impossível fazer a transposição 
fidedigna de um texto escrito para outro na linguagem não verbal.

C) Alternativa incorreta. Embora a ilustração de Portinari apresente alguns 
elementos que não estão presentes no texto e vice-versa, não se pode 
afirmar que a imagem distorce a cena descrita no romance.

D) Alternativa incorreta. Não há, na ilustração de Portinari, a exposição de 
algum sentimento que não esteja de acordo com a cena retratada por 
Machado de Assis.

E) Alternativa incorreta. Apesar de o desenho de Portinari apresentar alguns 
elementos que não são evidenciados no texto de Machado de Assis, não 
se pode afirmar, que há aspectos contraditórios entre a imagem e o texto 
verbal. 

Conteúdo: Texto literário. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Arte

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
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 12: Reconhecer diferen-
tes funções da arte, do trabalho e da 
produção dos artistas em seus meios 
culturais.

A)  Alternativa incorreta. O cristianismo não utiliza de maneira recorrente os 
grafites em muros para propagação da fé. 

B) Alternativa incorreta. O peixe no grafite de rua não apresenta o mesmo 
significado visual que no período paleocristão, que esteve restrito aos fiéis 
iniciados em sua simbologia.

C) Alternativa correta. Ambas as atividades, em seus respectivos períodos, 
foram ou são proibidas por legislação vigente, salvo no caso do grafite, se 
este for autorizado por edital ou pelo proprietário do muro.

D) Alternativa incorreta. A arte de rua, diferentemente da arte das catacumbas, 
está submetida a um olhar plural e não apenas ao olhar dos seguidores 
de uma linha religiosa, sendo apenas os praticantes religiosos iniciados 
em conhecimentos iconográficos específicos e hábeis para esta leitura. 

E) Alternativa incorreta. Por meio das imagens e textos não podemos concluir 
que há uma manifestação monotemática da arte de rua vinculada à religião 
ou à decadência da moralidade, uma vez que há situações em que a arte 
de rua é permitida e fomentada.

Conteúdo: Arte Paleocristã.

Gabarito: C

Disciplina 
Arte 

Série 
2.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 diferen-
tes funções da arte, do trabalho e da 
produção dos artistas em seus meios 
culturais.

A)  Alternativa correta. A perspectiva é um preceito fundamental da Arte da 
Renascença, perfeitamente visível na segunda imagem, enquanto, na 
composição bizantina, apresenta-se de maneira bem precária ou mesmo 
ausente. 

B) Alternativa incorreta. O cenário bucólico não anula o aspecto religioso 
da imagem, uma vez que será recorrente no período renascentista, de 
retomada dos valores da Arte Clássica Grega, da natureza e do real.

C) Alternativa incorreta. A imperícia técnica está presente na representação 
bizantina, em que é possível confundir figura e fundo devido à ausência 
de perspectiva.

D) Alternativa incorreta. O apuro da proporção está presente na segunda 
imagem, na qual os membros do corpo são, de fato, infantis, enquanto na 
primeira imagem Jesus parece um adulto em miniatura, e não uma criança 
com as proporções reais.

E) Alternativa incorreta. Os drapeados são recursos de pintura usados para 
disfarçar a imperícia técnica do período bizantino, em que as figuras 
carecem de sombreamento e volume, enquanto o avanço técnico funda-
mental da Renascença reside na perspectiva e na retomada da realidade 
representativa clássica, em que a nudez era recorrente.

Conteúdo: Arte Renascentista.

Gabarito: A
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Disciplina  
Educação 

Física

Série  
2.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 10: Reconhecer a 
necessidade de transformação de 
hábitos corporais em função das 
necessidades cinestésicas.

A) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois o texto trata da obesidade 
como um problema de saúde pública e não a relaciona a problemas de 
estética ou faz qualquer relação entre obesidade e padrões de beleza.

B) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois o texto trata da obesidade 
como um problema de saúde pública e não a relaciona a problemas de 
caráter psicológico.

C) Alternativa correta. A opção está correta, pois o texto faz, exatamente, uma 
relação entre a obesidade e o risco para a saúde, enfatizando e associando 
a obesidade a doenças graves e à mortalidade consequente.

D) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois o texto trata da obesidade 
como um problema de saúde pública e não a relaciona a problemas de 
caráter comportamental, ou de convívio social.

E) Alternativa incorreta. A opção está incorreta, pois no texto não há referência 
a uma suposta dificuldade da obtenção de um bom rendimento esportivo, 
ou algo do gênero relacionado à obesidade.

Conteúdo: Exercício físico e saúde.

Gabarito: C 

Disciplina 
Educação  

Física

Série 
2.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 11: Reconhecer a 
linguagem corporal como meio 
de interação social, considerando 
os limites de desempenho e as 
alternativas de adaptação para 
diferentes indivíduos.

A) Alternativa incorreta. Badminton e futsal são modalidades em que há um 
enfrentamento direto dos atletas em busca de atingir um objetivo.

B) Alternativa incorreta. Basquetebol, futebol e voleibol são modalidades em 
que há um enfrentamento direto dos atletas em busca de atingir um objetivo.

C) Alternativa incorreta. Tênis, natação e atletismo são modalidades de 
esportes individuais.

D) Alternativa correta. As três modalidades citadas são esportes praticados 
com dois ou mais participantes na mesma equipe, caracterizando-as 
como esporte coletivo, mas em que não há enfrentamento direto com 
seus adversários.

E) Alternativa incorreta. Natação, Ginástica Olímpica e Salto com vara são 
modalidades de esportes individuais.Conteúdo: O esporte.

Gabarito: D
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Geografia

Série  
2.a 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 25

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

Habilidade 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos 
e/ou geográficos.

A) Alternativa incorreta. O fraturamento geológico fica evidenciado com o 
deslocamento de blocos rochosos. As cavidades apresentadas na figura 
não se assemelham a qualquer tipo de forma gerada pelo fraturamento.

B) Alternativa incorreta. O solapamento é resultado da queda de materiais 
em decorrência da atuação da gravidade. Na figura, as cavidades ocorrem 
na parte superior da forma, sem relação com eventos de solapamento.

C) Alternativa correta. Os seixos e as areias, ao entrar em contato com a 
superfície do leito, podem gerar um fluxo turbilhonado e, aos poucos, gerar 
cavidades arredondadas como a apresentada.

D) Alternativa incorreta. A alteração química pode provocar a alteração de 
materiais e, em determinadas circunstâncias, gerar formas desgastadas. 
Contudo, na figura, o detalhe revela que a cavidade arredondada tem 
relação com o movimento circular de materiais menores, como areias e 
seixos.

E) Alternativa incorreta. O assoreamento que pode afetar os leitos de rios 
tende a gerar superfícies mais planas ou levemente onduladas, devido à 
ação de transporte exercido pela água.

Conteúdo: Estruturas do solo e do 
relevo.

Gabarito: C

Disciplina 
Geografia

Série  
2.a 

Nível de 
dificuldade  

Fácil
Questão 26

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

Habilidade 29: Reconhecer a 
função dos recursos naturais na 
produção do espaço geográfico, 
relacionando-os com as mudanças 
provocadas pelas ações humanas.

A) Alternativa incorreta. O Maciço do Urucum fica localizado no estado do 
Mato Grosso do Sul.

B) Alternativa incorreta. A Serra de Carajás está localizada no estado do Pará.
C) Alternativa incorreta. A Serra do Navio está localizada no estado do Amapá.
D) Alternativa incorreta. A Carbonífera do Sul está localizada na região Sul 

do Brasil.
E) Alternativa correta. O Quadrilátero Ferrífero se localiza imediatamente ao 

sul de Belo Horizonte e é uma região explorada desde o Período Colonial, 
quando foram descobertos depósitos sedimentares com ouro na região.

Conteúdo: Recursos minerais e 
energéticos.

Gabarito: E
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Disciplina 
Geografia

Série  
2.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 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e 
(ou) geográficos.

A) Alternativa incorreta. Não é o movimento de rotação da Terra que determina 
a distribuição desigual de radiação solar pela superfície terrestre. Na 
verdade, a rotação do planeta facilita a distribuição de radiação, ao garantir 
que todas as áreas recebam radiação ao longo dos dias.

B) Alternativa incorreta. A forma arredondada da Terra favorece a variação 
no ângulo de incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra. A 
radiação tende a ser mais intensa na região equatorial e essa intensidade 
diminui em direção aos polos.

C) Alternativa incorreta. No Hemisfério Norte, as concentrações de terras 
emersas favorecem a atuação da continentalidade, garantindo que durante 
o verão ocorra um aquecimento mais rápido da superfície ou o resfriamento 
mais rápido no inverno. A concentração dessas terras emersas não é 
determinante para a variação da temperatura de acordo com a latitude.

D) Alternativa correta. Na região equatorial, a radiação atinge a superfície 
quase sempre de forma perpendicular e, em direção aos polos, o grau 
de inclinação aumenta. É essa característica que determina o maior 
aquecimento na região equatorial e o menor aquecimento nas regiões 
polares.

E) Alternativa incorreta. O ar polar tem como característica o frio intenso 
devido à menor incidência de radiação solar por causa da forma oblíqua 
com que ela chega à superfície. Assim, mesmo que o ar polar favoreça o 
resfriamento na medida em que se movimenta, ele não é o responsável 
pela variação da temperatura.

Conteúdo: Situação geral da at-
mosfera.

Gabarito: D

Disciplina 
Geografia

Série  
2.a 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
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 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e 
(ou) geográficos.

A) Alternativa incorreta. Na província do Paraná predominam os climas 
subtropical e o tropical, e na província do São Francisco predominam 
os climas tropical e semiárido. Os aquíferos nessas províncias são de 
diferentes tipos, mas predominam os porosos, por se tratarem de bacias 
sedimentares.

B) Alternativa incorreta. Embora as províncias do Centro-Oeste e a Costeira 
sejam formadas em áreas de sedimentação cenozoica, elas são limitadas 
espacialmente e respondem por pequenos volumes de água armazenada.

C) Alternativa incorreta. As províncias dos Escudos Central e Oriental são 
formadas em áreas em que devem predominar aquíferos fraturados, mas 
estes não são os aquíferos mais importantes em termos de área e de 
volume de água armazenada.

D) Alternativa correta. As províncias do Amazonas e do Paraná são as mais 
importantes em termos de extensão e de volume porque são compostas 
principalmente de aquíferos porosos, por se tratarem de áreas de bacias 
sedimentares.

E) Alternativa incorreta. As províncias dos Escudos Central e Setentrional se 
localizam em áreas de rochas cristalinas onde devem predominar aquíferos 
fraturados, com limitada capacidade de armazenamento.

Conteúdo: Recursos hídricos.

Gabarito: D
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Disciplina 
Geografia

Série  
2.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 29: Reconhecer a 
função dos recursos naturais na 
produção do espaço geográfico, 
relacionando-os com as mudanças 
provocadas pelas ações humanas.

A) Alternativa incorreta. A fonte nuclear não está entre as mais baratas. Além 
disso, ela enfrenta grande resistência da sociedade por se tratar de uma 
fonte que utiliza energia nuclear e há o risco de acidentes nucleares ou 
ainda de problemas quanto à destinação dos resíduos da geração de 
energia.

B) Alternativa incorreta. A fonte hidrelétrica é considerada limpa e barata. Ela 
está entre as que menos provocam lançamento de gases do efeito estufa 
na atmosfera.

C) Alternativa incorreta. O crescimento dos parques de energia solar ainda 
não é uma realidade no Brasil. Outro aspecto importante é o fator de a 
Região Amazônica ser muito sujeita à nebulosidade, o que influencia a 
geração de energia pela fonte solar.

D) Alternativa incorreta. O crescimento das termelétricas é uma realidade no 
Brasil, mas elas têm utilizado cada vez mais a biomassa e biocombustíveis, 
deixando de utilizar derivados do petróleo.

E) Alternativa correta. A fonte eólica tem crescido bastante nos últimos anos 
e colocado o Brasil como um dos maiores produtores de energia elétrica 
dessa fonte. Os principais parques se localizam no Nordeste e no Sul do 
Brasil.

Conteúdo: Recursos minerais e 
energéticos.

Gabarito: E

Disciplina 
Geografia

Série  
2.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 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e 
(ou) geográficos.

A) Alternativa correta. As áreas de concentração de atividades urbanas e 
industriais têm forte relação com a chuva ácida porque são essas atividades 
que lançam gases poluentes que reagem com a umidade do ar e geram 
precipitações mais ácidas.

B) Alternativa incorreta. Como se observa no mapa, as áreas em que ocorrem 
ou são mais sujeitas à chuva ácida estão distribuídas por todas as zonas 
climáticas, consequentemente, em diferentes tipos de vegetação e não 
apenas em áreas de florestas tropicais.

C) Alternativa incorreta. A utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes 
pode provocar problemas ambientais, mas não tem relação direta com a 
chuva ácida, cujos gases são provenientes das indústrias e da queima de 
combustíveis fósseis.

D) Alternativa incorreta. A chuva ácida ocorre em função do lançamento de 
gases poluentes. Em condições naturais, independentemente do clima, 
não se fala de chuva ácida.

E) Alternativa incorreta. Embora as queimadas contribuam com o lançamento 
de gases, o enxofre e o nitrogênio que promovem a acidificação da água da 
chuva são provenientes da queima de combustíveis fósseis do lançamento 
de gases pelas indústrias.

Conteúdo: As questões ambientais.

Gabarito: A
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Disciplina 
Geografia

Série  
2.a 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 31

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 18: Analisar diferentes 
processos de produção ou circula-
ção de riquezas e suas implicações 
socioespaciais.

A) Alternativa incorreta. O êxodo rural é caracterizado pela migração em 
massa da zona rural para a zona urbana. A proposta apresentada visava 
ampliar a mobilidade das pessoas e de suas casas, permitindo a ida e a 
volta ao campo em curtos períodos de tempo.

B) Alternativa correta. O movimento pendular é caracterizado pelo desloca-
mento das pessoas de casa para o trabalho ou estudo. No caso, a proposta 
permitiria que as pessoas morassem perto do trabalho durante a semana 
e se refugiassem no campo nas folgas.

C) Alternativa incorreta. A migração de retorno é caracterizada pelo retorno de 
imigrantes que abandonaram a sua terra natal em direção a outros locais. A 
proposta apresentada não alteraria o local de moradia das pessoas, apenas 
permitiria que esse local pudesse ser alterado em momentos de folga.

D) Alternativa incorreta. O deslocamento sazonal é realizado pelas pessoas 
que migram com regularidade devido, principalmente, a trabalhos que 
variam de intensidade ao longo do ano.

E) Alternativa incorreta. Não é possível afirmar que a proposta alteraria a 
ocupação de áreas centrais, haja vista que ela permitiria morar perto do 
trabalho e se distanciar nos fins de semana.

Conteúdo: Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade.

Gabarito: B

Disciplina 
Geografia

Série  
2.a 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 32

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 18: Analisar diferentes 
processos de produção ou circula-
ção de riquezas e suas implicações 
socioespaciais.

A) Alternativa incorreta. A frente pioneira é uma área em que a ocupação 
humana e suas atividades estão se intensificando. A região apresentada 
no texto já foi ocupada há séculos e não se trata, portanto, de uma frente 
pioneira.

B) Alternativa incorreta. Zona de transição é uma área que possui caracte-
rísticas comuns a duas regiões que estão ao seu redor. Trata-se de uma 
transição porque contém características de ambas as regiões vizinhas.

C) Alternativa correta. A região polarizada é um conceito relacionado à rede 
e à hierarquia urbana. Nesse caso, nota-se que o texto trata da influência 
exercida pelo Rio de Janeiro em seu próprio estado e nos estados vizinhos.

D) Alternativa incorreta. A área de conurbação envolve dois ou mais municípios 
que, por estarem ao lado e por apresentarem grande crescimento da zona 
urbana, acabam formando uma mancha urbana única.

E) Alternativa incorreta. A periferia metropolitana diz respeito às áreas mais 
distantes do centro da principal cidade de uma região metropolitana.

Conteúdo: Formação do espaço 
urbano-industrial.

Gabarito: C
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Disciplina 
História 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 33

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

Habilidade 2: Analisar a produção da 
memória pelas sociedades humanas.

A) Alternativa incorreta. Os estudos arqueológicos não comprovaram que os 
índios hierarquizavam a sociedade pelo critério de posse de terra; vale 
destacar que a maioria das tribos eram nômades.

B) Alternativa correta. Os estudos arqueológicos são importantes, pois 
ajudam a ampliar o conhecimento sobre a história antes da chegada dos 
portugueses.

C) Alternativa incorreta. Não é possível afirmar que as tribos nativas se 
organizavam por meio de governos teocráticos.

D) Alternativa incorreta. Os povos nativos realizavam uma agricultura 
rudimentar. No entanto, o objetivo dos estudos não é um julgamento sobre o 
grau de civilização dos povos nativos em comparação com os portugueses.

E) Alternativa incorreta. Os índios não realizavam o comércio e algumas tribos 
ofereceram resistência ao processo colonizador.

Conteúdo: Os povos pré-cabralinos. 
Diversidade cultural, conflitos e vida 
em sociedade – História dos povos 
indígenas e formação sociocultural 
brasileira.

Gabarito: B

Disciplina 
História 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 34

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 índice de analfabetismo durante o Período Medieval 
era alto e, por isso, as imagens presentes nos templos católicos serviam 
para instruir os fiéis.

B) Alternativa incorreta. A Igreja não permitia a presença de imagens heréticas 
em seus templos.

C) Alternativa correta. As pinturas que ilustravam passagens bíblicas serviam 
como forma de instrução dos fiéis sendo, portanto, uma forma de educação.

D) Alternativa incorreta. As obras de arte, durante a Idade Média, não tinham 
o objetivo de exaltar a genialidade de seus autores.

E) Alternativa incorreta. A função central das obras de arte nos templos 
católicos era a instrução dos fiéis e não uma finalidade apenas estética.

Conteúdo: Origens e expansão do 
feudalismo. Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade – 
cultura material e imaterial.

Gabarito: C

Disciplina 
História 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 35

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

Habilidade 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos 
e(ou) geográficos.

A) Alternativa incorreta. O texto apresenta uma visão receosa quanto ao 
desafio da navegação, vista pelo homem moderno como uma aventura 
perigosa.

B) Alternativa incorreta. O texto não apresenta elementos que permitem 
afirmar que o autor apresentou uma visão positiva sobre o desconhecido.

C) Alternativa correta. Um dos grandes desafios das Grandes Navegações 
era o enfrentamento do medo. Os mares representavam o desconhecido 
e os desafios eram variados.

D) Alternativa incorreta. O interesse na natureza não é retratado pelo trecho 
do texto que, por sua vez, descreve os temores dos mares.

E) Alternativa incorreta. O texto não retrata a aventura da navegação como 
uma forma de pagar os pecados.

Conteúdo: As grandes navegações. 
Os domínios naturais e a relação 
do ser humano com o ambiente – 
Relação homem-natureza.

Gabarito: C
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Disciplina 
História 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 36

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

Habilidade 9: Comparar o significado 
histórico-geográfico das organiza-
ções políticas e socioeconômicas 
em escala local, regional ou mundial.

A) Alternativa incorreta. Bodin justificava o poder dos reis alegando serem 
enviados por Deus e, não, fruto de disputas de poder. 

B) Alternativa incorreta. Hobbes defendia que o poder do rei era um direito 
natural.

C) Alternativa incorreta. O pensamento político de Bodin não resultava da 
necessidade da Igreja em conter o avanço do protestantismo.

D) Alternativa incorreta. Jean Bodin era francês e seu pensamento é baseado 
no catolicismo.

E) Alternativa correta. Para Bodin, os reis eram enviados de Deus e, para 
Hobbes, o poder dos governantes era natural e derivava de um contrato 
social.

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

Disciplina 
História 

Série 
2.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. Os povos nativos desconheciam o trigo e outros 
legumes tradicionalmente cultivados na Europa.

B) Alternativa incorreta. O trecho do texto apresentado não fala que os povos 
nativos eram desnutridos, apenas salienta as diferenças nas formas de 
alimentação.

C) Alternativa incorreta. O autor do texto não faz um julgamento de valor em 
relação aos povos nativos e suas formas de sobrevivência.

D) Alternativa incorreta. Caminha não afirma, no trecho apresentado, que os 
povos nativos eram selvagens.

E) Alternativa correta. O trecho destaca o predomínio do extrativismo e da 
caça pelos povos nativos e a diferença em relação às práticas agrícolas e a 
domesticação de animais que garantiam a sobrevivência dos portugueses.

Conteúdo: As diferentes percepções 
entre os europeus e os povos nativos  
da América. Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade – A 
Conquista da América.

Gabarito: E
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Disciplina 
História 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 38

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

Habilidade 10: Reconhecer a dinâ-
mica da organização dos movimentos 
sociais e a importância da participa-
ção da coletividade na transformação 
da realidade histórico-geográfica.

A) Alternativa incorreta. A elite pretendia eliminar o radicalismo das reivindica-
ções políticas apresentadas pelo povo. Além disso, a Conjuração Baiana 
não é considerada um levante negro, embora tenha contado com uma 
relevante participação de afro-brasileiros.

B) Alternativa incorreta. A elite que participou do processo de independência 
considerava os ideais, defendidos pelo movimento baiano, radicais e uma 
ameaça para a estrutura latifundiária e escravista que deveria ser mantida.

C) Alternativa incorreta. A elite política brasileira não tinha o interesse em 
firmar parcerias com lideranças escravas.

D) Alternativa correta. As elites, com medo do exemplo do Haiti, temiam a 
influência da revolta de São Domingos em revoltas brasileiras, reprimindo 
violentamente qualquer tentativa de dissidência popular.

E) Alternativa incorreta. O príncipe regente não foi isolado no processo 
de independência, exercendo um importante papel na independência 
brasileira.

Conteúdo: As revoltas separatistas. 
Formas de organização social, 
movimentos sociais, pensamento 
político e ação do Estado – As lutas 
pela conquista da independência 
política das colônias da América. 

Gabarito: D

Disciplina 
História 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 39

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 finalidade da alusão não é justificar o voto obriga-
tório, mas questionar a manutenção das práticas coronelistas.

B) Alternativa incorreta. A charge não apresenta elementos textuais que 
permitem afirmar que a discussão política proposta é sobre a eficiência 
das urnas eletrônicas.

C) Alternativa incorreta. A finalidade da imagem não é fazer um julgamento 
crítico em relação aos eleitores brasileiros, mas discutir e permanência de 
práticas características do início do século XX.

D) Alternativa correta. O coronelismo, sugerido pela charge, tem caracterís-
ticas que perduram até os tempos atuais como a manutenção de currais 
eleitorais através de redes de interesses e compra de votos.

E) Alternativa incorreta. Não existem elementos textuais que permitem afirmar 
que a charge apresenta uma situação de compra de voto.

Conteúdo: Os clientelismo na 
Primeira República. Formas de 
organização social, movimentos 
sociais, pensamento político e ação 
do Estado. A atuação dos grupos 
sociais e os grandes processos 
revolucionários do século XX.

Gabarito: D
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Disciplina 
História 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 40

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 13: Analisar a atuação 
dos movimentos sociais que contri-
buíram para mudanças ou rupturas 
em processos de disputa pelo poder.

A) Alternativa incorreta. Os tenentes faziam oposição aos cafeicultores 
paulistas que dominavam o cenário político nacional.

B) Alternativa correta. Durante os anos finais da República Oligárquica, os 
tenentes assumiram uma postura contestatória e defendiam uma agenda 
reformista que incluía a reforma eleitoral e a modernização da economia. 

C) Alternativa incorreta. O item generaliza a participação dos militares e o 
texto retrata a formação e a origem social dos tenentes.

D) Alternativa incorreta. Os tenentes defendiam a intervenção econômica; no 
entanto, o texto não aborda questões ligadas à relação entre a economia 
e a política.

E) Alternativa incorreta. A ascensão de Getúlio Vargas, em 1930, contou com 
o apoio dos tenentes. O positivismo não foi predominante no processo 
político.

Conteúdo: Um tempo de reação 
dos civis e militares. Formas de 
organização social, movimentos 
sociais, pensamento político e ação 
do Estado – O desenvolvimento do 
pensamento liberal na sociedade 
capitalista e seus críticos nos sécu-
los XIX e XX.

Gabarito: B

Disciplina 
Sociologia

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 41

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 21: Identificar o papel 
dos meios de comunicação na 
construção da vida social.

A) Alternativa incorreta. A TV brasileira, conforme mostram as informações 
do texto, abriu pouco espaço para a representatividade. Os atores brancos 
reafirmavam a supremacia de sua etnia com papéis de dominação.

B) Alternativa incorreta. As novelas tinham o propósito de alienar e reforçar 
a resignação racial, sem estimular participação ou conflitos.

C) Alternativa correta. Os papéis destinados aos negros eram, em sua maioria, 
de empregadas domésticas ou, quando se tratava de papéis históricos, 
os estereótipos associados à escravidão. Ambos reforçavam a exploração 
e a submissão.

D) Alternativa incorreta. As personagens evitavam tocar em questões 
delicadas que tornassem claros os problemas raciais. 

E) Alternativa incorreta. A comunidade negra não participava da criação dos 
enredos e roteiros das telenovelas, portanto os processos históricos não 
eram representados com respeito.

Conteúdo: História cultural dos 
povos africanos. A luta dos negros 
no Brasil e o negro na formação da 
sociedade brasileira. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Sociologia

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 42

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.  Preocupados com suas rotinas diárias, os cidadãos 
pouco tempo têm para se envolver nos negócios da política. 

B) Alternativa incorreta. A letra da música não ressalta o envolvimento direto 
dos cidadãos nos negócios da cidade.

C) Alternativa incorreta. As atitudes da personagem enfatizam que as questões 
privadas predominam sobre as atitudes públicas.

D) Alternativa correta. A cidadania no Brasil é limitada porque os problemas 
do cotidiano gastam a energia dos cidadãos, afastando-os da política.

E) Alternativa incorreta. Os elementos da música não caracterizam, com 
clareza, a relação do cidadão com seu representante eleito.

Conteúdo: Cidadania e democra-
cia; democracia direta, indireta e 
representativa.

Gabarito: D

Disciplina 
Sociologia

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 43

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. A produção destacada não está diretamente 
associada a algum componente de cunho religioso.

B) Alternativa incorreta. A capacidade de fabricar instrumentos musicais 
populares revela um aspecto fundamental do patrimônio imaterial, a 
memória.

C) Alternativa incorreta. As peças produzidas pelo artesão não representam 
artefatos históricos recolhidos por pesquisas arqueológicas.

D) Alternativa incorreta. A imagem não se refere a um produto industrializado 
que siga uma lógica industrial de mercadoria.

E) Alternativa correta. A imagem se refere ao conhecimento tradicional na 
produção de instrumentos e artefatos musicais produzidos pela cultura 
popular.

Conteúdo: Cultura material e 
imaterial; patrimônio e diversidade 
cultural no Brasil. 

Gabarito: E
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Disciplina  
Filosofia

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 44

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. A religião era considerada tema de importância para 
a educação dos jovens, fazendo parte dos compromissos cívicos. Embora 
o crime de impiedade existisse, dificilmente levaria a uma condenação à 
morte.  

B) Alternativa correta. Os reais motivos que levaram à condenação de 
Sócrates foram de cunho político, originados nas críticas tornadas públicas 
a respeito da fragilidade do sistema democrático, da incapacidade dos 
juízes e da manipulação das assembleias.  

C) Alternativa incorreta. No caso de Sócrates e de outros pensadores 
condenados por impiedade, revela-se o perigo jurídico de uma ligação 
entre o Estado e a religião. 

D) Alternativa incorreta. Na Apologia de Sócrates, tais declarações mostram-
-se distantes da ética. Revelam, antes, a existência de subterfúgios e 
interesses particulares travestidos de democracia. 

E) Alternativa incorreta. Sócrates e Platão criticam a falta de sabedoria, o 
despreparo dos magistrados e a manipulação das assembleias. O exercício 
da Justiça, quando não direcionado ao bem comum, torna-se um recurso 
contraditório em uma democracia. 

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

Gabarito: B

Disciplina  
Filosofia

Série 
2.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 trecho citado não permite tirar esta conclusão. 
Trata-se de uma argumentação menos religiosa do que política, em busca 
de justificar um sistema de governo e não uma dissidência religiosa. 

B) Alternativa incorreta. No sistema monárquico, a atuação política é exclusiva 
de uma classe e altamente concentrada na figura do governante. Não há 
estímulos ao envolvimento de outras classes na vida política. 

C) Alternativa correta. Tomás de Aquino defende o sistema monárquico por 
considerar que os demais sistemas não levariam eficazmente a sociedade 
ao bem comum. Segue princípios aristotélicos na sua consideração política. 

D) Alternativa incorreta. O objetivo da monarquia é a condução ao bem 
comum, não a reforma religiosa. Ademais, na Idade Média europeia, o 
cristianismo é uma religião consolidada, não havendo sentido promover 
o retorno à tradição helenística. 

E) Alternativa incorreta. Tal prerrogativa condiz ao sistema republicano, não 
ao monárquico. As monarquias medievais – e outras – necessitam do elo 
entre esses poderes.  

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

Gabarito: C
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Disciplina  
Filosofia

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 46

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. Para Maquiavel há uma dissociação entre a ética e 
a política. Um governante hábil poderia agir eticamente por necessidade 
circunstancial e não por força de caráter.  

B) Alternativa incorreta. O emprego da crueldade só seria admitido em função 
da defesa do bem comum. Tal prática, quando direcionada à propriedade 
particular do governante, caracteriza a tirania, figurando como inadequada. 

C) Alternativa incorreta. A posse efetiva desta qualidade pode se tornar 
prejudicial ao exercício e à manutenção do poder. Para Maquiavel, o “mal” 
não é uma perversão, mas um traço definitivo da natureza humana. 

D) Alternativa incorreta. Não se pode confundir o ódio com o temor. Todos 
sabem que para Maquiavel é melhor ser temido do que amado, mas o 
governante deve ser temido sem ser odiado. O ódio é causa de conspira-
ções contra seu governo. 

E) Alternativa correta. A qualidade que melhor define o príncipe é a astúcia. 
Ela garante a habilidade de passar-se por cruel ou bondoso sem necessa-
riamente ser uma ou outra coisa. Garante ainda a habilidade de se manter 
conforme as circunstâncias o exijam. 

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

Gabarito: E

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Biologia

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
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 correta. O desmatamento, as queimadas e o tráfico ilegal 
estão entre as principais causas de extinção das Ararinhas-Azuis. Além 
disso, existem outras causas para a sua extinção, como a competição 
com abelhas africanizadas por ninhos. Mas a caça e o tráfico de filhotes 
foram as principais causas.

B) Alternativa incorreta. Desde o início da década de 90, existe um projeto para 
a localização de aves da espécie na natureza e para a recuperação desta 
com a tentativa de reintroduzir casais de aves, que hoje estão em cativeiro, 
na natureza, mas em uma área específica, bem guardada e adequada 
para a sobrevivência da espécie. Esse projeto para a conservação da 
espécie é definido no Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação 
da Ararinha-Azul e coordenado pelo CEMAVE (Centros Nacionais de 
Pesquisa e Conservação), recebendo apoio de pessoas e instituições.

C) Alternativa incorreta. A Ararinha-Azul é uma espécie exclusivamente 
brasileira, que só é encontrada no extremo norte do estado da Bahia; ao 
sul, na caatinga seca; e nas florestas ciliares abertas de pequenos afluentes 
temporários do rio São Francisco, entre as cidades de Juazeiro e Abaré. 
Embora o desmatamento e as queimadas causem perda do hábitat, esses 
não foram totalmente extintos. 

D) Alternativa incorreta. O aquecimento global pode ser caracterizado como 
uma mudança climática. Sendo assim, as mudanças climáticas não podem 
ser consideradas uma consequência do aquecimento global, muito menos 
causa da extinção da Ararinha-Azul.

E) Alternativa incorreta. As queimadas representam um dos principais fatores 
para a extinção das Ararinhas-Azuis, mas os desastres naturais, como vulcões, 
tsunamis e terremotos, não são comuns no Brasil e, por isso, não podem ser 
considerados fatores preponderantes de extinção das espécies atuais.

Conteúdo: Conservação da biodi-
versidade.

Gabarito: A
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Disciplina 
Biologia 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 48

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 representação 
usadas nas ciências físicas, químicas 
ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáti-
cas ou linguagem simbólica.

A) Alternativa incorreta. Os centríolos são organelas que auxiliam o processo 
de divisão celular nas células animais e participam da formação de cílios 
e flagelos.

B) Alternativa incorreta. Os lisossomos são organelas responsáveis pela 
digestão intracelular.

C) Alternativa correta. As mitocôndrias e os cloroplastos, muito provavelmente, 
foram incorporados às células eucariontes por meio da fagocitose de 
células procariontes, que passaram a atuar no interior das primeiras de 
maneira endossimbiótica. A fornalha citada no texto refere-se ao processo 
de respiração celular, que se assemelha a uma reação de combustão 
liberando gás carbônico e energia na forma de ATP.

D) Alternativa incorreta. O complexo golgiense é responsável por estocar, 
empacotar e distribuir substâncias no interior das células.

E) Alternativa incorreta. A sua função é, basicamente, participar da produção 
de moléculas de lipídios, em especial fosfolipídios que vão compor a 
membrana das células. No entanto, dependendo do tipo de célula em 
que se encontra, o REL terá funções diferentes. Assim, por exemplo, ele 
pode estar mais envolvido na produção dos hormônios esteroides a partir 
do colesterol , ou com a regulação dos níveis de cálcio no citoplasma de 
células musculares estriadas.

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

Gabarito: C

Disciplina 
Biologia 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 49

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 representação 
usadas nas ciências físicas, químicas 
ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáti-
cas ou linguagem simbólica.

A) Alternativa incorreta. O estrogênio é o principal hormônio feminino e 
promove o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários da 
mulher, além de promover o crescimento uterino. Ele age também sobre 
o crescimento de outras células, aumentando o tamanho de músculos, 
mamas, glândulas e coxas.

B) Alternativa incorreta. A progesterona é um hormônio feminino produzido 
pelo corpo lúteo e é responsável pela manutenção das células de 
revestimento do útero e também pela produção de leite.

C) Alternativa incorreta. O folículo maduro, que contém uma cavidade interna 
cheia de líquido, cresce muito, formando uma protuberância perto da 
superfície do ovário. A fase folicular termina na ovulação, cerca de um 
dia após o pico de LH. Em resposta ao pico do nível de LH, o folículo e a 
parede adjacente do ovário se rompem, liberando o ovócito secundário. 

D) Alternativa correta. O ciclo reprodutivo nas mulheres inicia quando o 
hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) estimula a adeno-hipófise a 
secretar pequenas quantidades de FSH e LH. O FSH (Hormônio Folículo 
Estimulante) estimula o crescimento folicular auxiliado pelo LH. As células 
dos folículos ovarianos em crescimento liberam estradiol, fato que estimula 
a hipófise a elevar mais ainda os níveis de LH e FSH caracterizando uma 
retroalimentação positiva. O efeito é maior para o LH devido à presença 
de um maior número de receptores nas células para esse hormônio. 

E) Alternativa incorreta. A função fisiológica do HCG é manter o corpo 
lúteo durante o início da gestação, aproximadamente por 10 semanas, 
e estimular a produção de esteroides. Com isso, impede-se que ocorra 
a perda do endométrio e haja o fim da gravidez. Sua produção começa 
no momento em que ocorre a implantação e possui seu pico quando a 
gestação completa nove semanas. 

Conteúdo: Embriologia, anatomia 
e fisiologia humana.

Gabarito: D
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Disciplina 
Biologia 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 50

Competência de área 8: Apropriar-
-se de conhecimentos da Biologia 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 30: Avaliar propostas 
de alcance individual ou coletivo, 
identificando aquelas que visam à 
preservação e à implementação 
da saúde individual, coletiva ou do 
ambiente.

A)  Alternativa incorreta. Os soros imunes são aplicados em casos de urgência 
ou emergência, mas não são usados para combater doenças.

B) Alternativa incorreta. As pílulas anticoncepcionais auxiliam as mulheres 
sexualmente ativas a evitarem a gravidez.

C) Alternativa incorreta. A condilomatose vulvar é uma doença causada por 
vírus e não por fungos.

D) Alternativa incorreta. Antibióticos são medicamentos usados no combate 
a doenças bacterianas. 

E) Alternativa correta. Os condilomas acuminados ou verrugas genitais são 
manifestações clínicas de uma doença sexualmente transmissível (DST), 
caracterizados por lesões benignas cutâneo-mucosas papilomatosas 
causadas pelo papilomavírus humano (HPV). A vacinação contra o HPV 
previne contra infecções provocadas pelo vírus do papiloma humano, 
causador de verruga genital e de vários tipos de câncer, como o câncer 
cervical, mais conhecido como câncer de colo do útero.

Conteúdo: Doenças sexualmente 
transmissíveis.

Gabarito: E

Disciplina 
Biologia 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 51

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 3: Confrontar interpreta-
ções científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo 
do tempo ou em diferentes culturas.

A) Alternativa correta. Muitas espécies de fungos apresentam, em determina-
das condições, estruturas reprodutivas denominadas corpos de frutificação. 
Os corpos de frutificação formam-se como resultados de processos sexuais 
e contêm, em geral, hifas provenientes de fungos de sexo diferente.

B) Alternativa incorreta. Fungos não possuem flores, uma vez que essas 
estruturas são exclusivas das angiospermas.

C) Alternativa incorreta. Fungos não possuem folhas, uma vez que essas 
estruturas são exclusivas dos vegetais vascularizados.

D) Alternativa incorreta. Dependendo do grupo de fungos, as hifas podem 
apresentar diferentes tipos de organização. Nas hifas cenocíticas, pre-
sentes em fungos simples, que não é o caso dos basidiomicetos, o fio é 
contínuo e o citoplasma contém numerosos núcleos nele inseridos.

E) Alternativa incorreta. O micélio vegetativo é a parte correspondente à 
sustentação e absorção de nutrientes, desenvolvendo-se no interior do 
substrato. 

Conteúdo: Evolução e padrões 
anatômicos e fisiológicos observa-
dos nos seres vivos.

Gabarito: A
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Disciplina 
Biologia 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 52

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 3: Confrontar interpreta-
ções científicas com interpretações 
baseadas no senso comum, ao longo 
do tempo ou em diferentes culturas.

A)  Alternativa incorreta. Na maioria das angiospermas, as flores estão dispos-
tas em agrupamentos denominados inflorescências. Uma inflorescência é 
um ramo ou sistema de ramos caulinares que possuem flores.

B) Alternativa incorreta. As gimnospermas possuem raízes, caule, folhas e 
sementes, mas não apresentam frutos. As “flores” das gimnospermas são 
os estróbilos, conhecidos como pinhas.

C) Alternativa correta. Os pinhões são as sementes das araucárias. As 
gimnospermas possuem estróbilos, que são ramos reprodutivos. No caso 
do pinheiro, o estróbilo é chamado de cone (por isso pertence ao grupo 
das coníferas). Este cone é chamado pinha e é no seu interior que se 
formam os pinhões.

D) Alternativa incorreta. Os frutos são estruturas exclusivas das Angiospermas. 
Já os pinheiros são plantas pertencentes ao grupo das Gimnospermas.

E) Alternativa incorreta. O pinhão é o nome dado à semente das araucárias, 
e não ao caule desses vegetais.

Conteúdo: Funções vitais dos 
seres vivos e sua relação com a 
adaptação desses organismos a 
diferentes ambientes.

Gabarito: C

Disciplina 
Biologia 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 53

Competência de área 8: Apropriar-
-se de conhecimentos da Biologia 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

Habilidade 28: Associar caracterís-
ticas adaptativas dos organismos 
com seu modo de vida ou com seus 
limites de distribuição em diferentes 
ambientes, em especial em ambien-
tes brasileiros.

A)  Alternativa incorreta. A gutação é o processo pelo qual a planta elimina 
água em estado líquido. Ela ocorre nas folhas das plantas, mais precisa-
mente em estruturas situadas em suas bordas chamadas de hidatódios.

B) Alternativa incorreta. A força de adesão é gerada pela atração entre grupos 
polares ao longo da superfície interna dos elementos traqueais do xilema. 
À medida que ocorre o fluxo de água ao longo da parede do tubo, as forças 
de coesão entre as moléculas de água agem, “puxando” o volume de água 
que se encontra no interior do tubo. Essa subida da água continua até as 
forças serem balanceadas pela gravidade. Quanto mais estreito for o tubo, 
mais alto a água subirá, por causa das forças atrativas da superfície, que 
são maiores em comparação com a da gravidade. 

C) Alternativa incorreta. A respiração ocorre em todas as partes do vegetal, 
mas principalmente nas folhas, pois é nessa parte que há uma maior 
quantidade de estômatos, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. 
Esse processo, diferentemente do que muitos pensam, acontece todo o 
tempo. No processo respiratório há liberação de gás carbônico, a partir 
da absorção de oxigênio do ar. 

D) Alternativa incorreta. A fotossíntese é o processo de transformação 
da energia luminosa em energia química. É realizada por organismos 
autótrofos clorofilados.

E) Alternativa correta. A água, ao ser eliminada para o ambiente no 
processo de transpiração, causa uma diferença de pressão osmótica que 
é transferida desde as folhas até a raiz e provoca o movimento da água 
no interior do xilema.

Conteúdo: Funções vitais dos 
seres vivos e sua relação com a 
adaptação desses organismos a 
diferentes ambientes.

Gabarito: E
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Disciplina 
Química 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 54

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 correta. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras 
moléculas orgânicas, o tratamento adequado é a filtração, com o uso de 
filtros de carvão ativo ou ativado que absorvem o clorofórmio e outras 
moléculas orgânicas devido a sua alta porosidade.  

B) Alternativa incorreta. Fluoretação  não elimina clorofórmio. A fluoretação 
é usada para que a água tenha uma  certa concentração de flúor e com 
isso evite cáries na população.

C) Alternativa incorreta. Coagulação é uma das etapas de tratamento da água 
em estações de tratamento (ETAS).

D) Alternativa incorreta. Correção de pH não elimina clorofórmio.
E) Alternativa incorreta. Floculação é uma das etapas de tratamento de água 

nas ETAS.

Conteúdo: Materiais, suas proprie-
dades e usos. 

Gabarito: A

Disciplina 
Química 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 55

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.  Veja o comentário correto na alternativa E.
B) Alternativa incorreta. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em 

relação às de pano, deve-se às interações íon-dipolo que são mais fortes 
entre o poliacrilato e as moléculas de água, do que em relação às ligações 
de hidrogênio entre as hidroxilas da celulose e as moléculas de água. Entre 
o poliacrilato e a água não ocorrem interações íon-íon.

C) Alternativa incorreta. Veja o comentário detalhado na alternativa E.
D) Alternativa incorreta. Veja o comentário detalhado na alternativa E.
E) Alternativa correta. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em 

relação às de pano, deve-se às interações íon-dipolo que são mais fortes 
entre o poliacrilato e as moléculas de água, do que em relação às ligações 
de hidrogênio entre as hidroxilas da celulose e as moléculas de água.

Conteúdo: Materiais, suas proprie-
dades e usos. 

Gabarito: E
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Disciplina 
Química 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 56

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.  O aluno efetuou cálculos inadequados. O valor 
correto é  – 150 kcal.

B) Alternativa correta.  Observe o cálculo:

Veja o C H O CO H O H kcal molg g g c2 2 2 2 2
05

2
2 310( ) ( ) ( ) ( )+ → + ∆ = −



                         (manter e multiplicar por 3)

C H O CO H O H kcal molg g c6 6 2 2 2
015

2
6 3 780( ) ( ) ( ) ( ) 

+ → + ∆ = −                                                      

                                            (inverter)

Somar as equações e os valores das entalpias. 3 (– 310) + 780 = – 150kcal

C) Alternativa incorreta.  O aluno efetuou cálculos inadequados.
D) Alternativa incorreta. O aluno efetuou cálculos inadequados.
E) Alternativa incorreta. O aluno efetuou cálculos inadequados.

Conteúdo: Transformações Quími-
cas e Energia.

Gabarito: B

Disciplina 
Química 

Série 
2.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 correta. A filtração separa a água + álcool da areia e da limalha. 
Em seguida, pode-se realizar uma  destilação fracionada para separar o 
álcool da água e, depois, usa-se um ímã para separar a limalha de ferro 
da areia.

B) Alternativa incorreta. Decantação não é adequado nesse caso, e imantação 
não é processo de separação de misturas.

C) Alternativa incorreta. Decantação não é adequado nesse caso, e a 
destilação deve ser a fracionada e não a simples.

D) Alternativa incorreta. Veja a sequência correta na alternativa A.
E) Alternativa incorreta. Veja a sequência correta na alternativa A.

Conteúdo: Materiais, suas proprie-
dades e usos. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Química

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade  

Médio
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 25: Caracterizar mate-
riais ou substâncias, identificando 
etapas, rendimentos ou implicações 
biológicas, sociais, econômicas ou 
ambientais de sua obtenção ou 
produção. 

A) Alternativa incorreta.  São formados 1270 kg de Cu.
B) Alternativa incorreta. São formados 1270 kg de Cu.
C) Alternativa incorreta. São formados 1270 kg de Cu. Veja o cálculo na 

alternativa D.
D) Alternativa correta. Veja o cálculo:

159 g Cu2S ----------127 g de Cu

1590 kg --------------- X     X = 1270 kg

No caso, o oxigênio está em excesso, pois, para reagir com 159 g de Cu2S, 
bastam 32g de O2, logo, para reagir com 1590 kg,  são necessários 320 kg. 

Ao efetuar o cálculo da massa de Cu formada, foi utilizada a massa do  
Cu2S, que é o reagente limitante nesse caso.

E) Alternativa incorreta. Veja o cálculo na alternativa D.

Conteúdo: Representação das 
transformações químicas.

Gabarito: D

Disciplina 
Química 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade  

Fácil
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. Veja o comentário correto na alternativa B.
B) Alternativa correta. 12ºGL significa 12%V/V, ou seja:

12mL de soluto em 100 mL de solução. No caso, 12 mL de álcool em  
100 mL de solução. A solução, nesse caso, é o vinho.

C) Alternativa incorreta. 12ºGL significa 12%V/V, ou seja, 12 mL de álcool em
100 mL de vinho, que no caso é a solução.

D) Alternativa incorreta. 12ºGL significa 12%V/V, ou seja, 12 mL de álcool em 
100 mL de vinho, que, no caso, é a solução.

E) Alternativa incorreta. Veja o comentário correto na alternativa B.Conteúdo: Água.

Gabarito: B

Disciplina 
Química 

Série 
2.ª 

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 60

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.  A Cmol/L = 2,84 x 10-2 mol/L.  
B) Alternativa incorreta. O aluno, provavelmente, efetuou cálculos inadequa-

dos. Veja o cálculo correto na alternativa E.
C) Alternativa incorreta.  O valor correto é  2,84 x 10-2 mol/L. . 
D) Alternativa incorreta. O valor correto é  2,84 x 10-2 mol/L. . 
E) Alternativa correta. Veja o cálculo:

176 g de vitamina C --------- 1 mol
0,5 g ------------------------------ X   X = 2,84 x 10-3  mol

2,84 x 10-3  mol  -------- 100 mL
  Y ---------------------------- 1000 mL      Y = 2,84 x 10-2 mol/L  

Conteúdo: Água.

Gabarito: E
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Disciplina  
Física

Série  
2.ª

Nível de 
dificuldade 

 Fácil
Questão 61

Competência de área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da Física 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.

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

Embora, para observadores da Terra, o satélite geoestacionário comporte-se 
como se estivesse estacionário (parado) em um ponto do espaço, ele orbita 
em torno do eixo de rotação da Terra, com a mesma velocidade angular da 
Terra, girando 360º em um período de 24 horas (1 dia). Designando por ω essa 
velocidade angular, podemos escrever que

ω
α

=
∆t

   Onde α = =360 24º    e t h∆ .      Logo, ω = 15º /h .

A) Alternativa incorreta. Cálculo incorreto, considerando-se que o satélite 
completa uma órbita em torno do eixo de rotação da Terra a cada 1 hora.

B) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor, fazendo-se de forma 
equivocada a razão entre os valores numéricos 10.800 e 36.

C) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor, supondo-se incorreta-
mente  que a Terra execute uma rotação completa em 12h.

D) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
E) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor, raciocinando-se 

incorretamente – sendo o satélite geoestacionário, ele não gira em torno 
do eixo de rotação da Terra.

Conteúdo: Movimento de rotação 
uniforme – Velocidade e período 
de satélites.

Gabarito: D

Disciplina  
Física

Série  
2.ª

Nível de 
dificuldade 

 Difícil
Questão 62

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. 

Por simples observação das posições das esferas no interior do líquido, per-
cebemos que:
# a esfera 1, flutuando na superfície parcialmente imersa, apresenta densida-
de menor que a do líquido, portanto, ρ1 < ρ.
# a esfera 2, flutuando totalmente imersa, apresenta densidade igual à do 
líquido, portanto, ρ2 = ρ.
# a esfera 3 não flutua no líquido uma vez que buscou o fundo do reser-
vatório, apresentando, por isso, maior densidade que o líquido. Portanto, 
ρ3 > ρ. Desse modo, tem-se que, 
                                 ρ1 < ρ2 = ρ < ρ3  .
Quanto ao empuxo sobre as esferas, sendo ele igual ao peso do líquido des-
locado, podemos concluir que:
# a esfera 1 é que recebe menor empuxo (E1), pois, flutuando parcialmente 
imersa, é a que desloca menor quantidade de líquido.
# as esferas 1 e 2, estando totalmente submersas, deslocam a mesma quan-
tidade de líquido, recebendo, portanto, empuxos iguais (E2 = E3) maiores que 
E1, uma vez que que essas esferas deslocam um volume de líquido maior do 
que a esfera 1. Assim,
                                 E1 < E2 = E3  

A) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
B) Alternativa incorreta. A massa específica da esfera 2 é maior do que a do 

líquido que é igual à da esfera 3, e E1 < E2 = E3 .
C) Alternativa incorreta. As esferas 1 e 2 e o líquido possuem massas 

específicas, e E1 < E2 = E3. 
D) Alternativa incorreta. As esferas 1 e 2 e o líquido possuem massas 

específicas diferentes. Apenas a esfera 3 e o líquido é que possuem a 
mesma massa específica, e E1 < E2 = E3.

E) Alternativa incorreta. A massa específica da esfera 1 é menor que a da 
esfera 2, e E1 < E2 = E3.

Conteúdo: Hidrostática – Princípio 
de Arquimedes. 

Gabarito: A
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Disciplina  
Física

Série  
2.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 in-
tervenções científico-tecnológicas. 

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

Como a fotografia mostra, de forma clara, que os veículos transitavam em 
sentidos opostos e ficaram totalmente destruídos, dissipando suas   energias 
cinéticas no impacto, a colisão é frontal (ou direta) e completamente inelástica.

A) Alternativa incorreta. A colisão é frontal ou direta e não lateral ou oblíqua, 
e também inelástica devido à dissipação de energia cinética em trabalho 
de deformação, som, calor, etc.

B) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
C) Alternativa incorreta. A colisão é frontal ou direta e perfeitamente 

inelástica devido à perda de energia cinética que se dissipa em trabalho 
de deformação, som, calor, etc.

D) Alternativa incorreta. A colisão é frontal, mas completamente inelástica 
devido à grande dissipação de energia cinética em trabalho de deformação, 
som, calor, etc.

E) Alternativa incorreta. A colisão é frontal completamente inelástica devido à 
dissipação de energia cinética em trabalho de deformação, som, calor, etc.

Conteúdo: Princípios de Con-
servação da energia e momento 
linear – Colisões.

Gabarito: B

Disciplina  
Física

Série  
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 64

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.

Observando com atenção as figuras, percebe-se que:

Na figura I, a energia cinética do atleta é usada para realizar trabalho de 
deformação da vara, portanto transformando-a em energia cinética em energia 
potencial elástica.

Na figura II, a energia potencial elástica da vara transforma-se em energia 
cinética e potencial gravitacional do corpo do atleta que é arremessado para 
cima.

 Na figura III, a energia potencial gravitacional do corpo do atleta transforma-se  
em energia cinética ao longo de sua queda.

A) Alternativa incorreta. Todas as transformações informadas estão incorretas.
B) Alternativa incorreta. Na figura III, a transformação informada está 

incorreta.
C) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
D) Alternativa incorreta. Nas figuras II e III, as transformações informadas 

estão erradas. 
E) Alternativa incorreta. Em todas as figuras, as informações estão incorretas.

Conteúdo: Energia cinética – ener-
gia potencial gravitacional e energia 
potencial elástica – Transformação 
de energia.

Gabarito: C
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Disciplina  
Física

Série  
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 65

Competência de área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da Física 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas.  

Habilidade 21: Utilizar leis físicas 
e (ou) químicas para interpretar 
processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodi-
nâmica e(ou) do eletromagnetismo.

Sendo a potência dissipada Pd igual a 20% da potência do metabolismo Pm, 
vem que,

 Pd = 20%. Pm = 0,20x 120J/s = 24J/s.
Após duas horas nessa situação (duas horas = 7,2x10³s), a energia total 
dissipada na transpiração é:
PTOT

 = ΔW/Δt
Logo, ΔW = PTOT. Δt = 24J/s .7,2x10³s = 1,728x105 J.
Essa energia é utilizada para a evaporação do suor, portanto
 ΔW = m.LV (m é a massa de suor)
m = ΔW/Lv ( Lv = 540cal/g = 2,16x10³ J/g)
m = 1,728x105 J/2,16 x10³ 
 m = 80,0 g

A) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor desenvolvendo-se 
corretamente o raciocínio, mas realizando o cálculo errado da quantidade 
total de energia.

B) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor equivocando-se no 
raciocínio e/ou no cálculo da quantidade total de calor.  

C) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor equivocando-se no 
raciocínio e/ou no cálculo da quantidade total de calor.  

D) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor equivocando-se no 
raciocínio e/ou no cálculo da quantidade total de calor.   

E) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.

Conteúdo: Potência – Mudanças de 
fase – calor latente de vaporização.

Gabarito: E

Disciplina  
Física

Série  
2.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 in-
tervenções científico-tecnológicas. 

Habilidade 21: Utilizar leis físicas 
e (ou) químicas para interpretar 
processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodi-
nâmica e(ou) do eletromagnetismo. 

O fluido utilizado precisa absorver o máximo de calor possível do motor de 
maneira a resfriá-lo, mantendo-o numa temperatura praticamente constante, 
evitando o seu superaquecimento ao longo de seu funcionamento. Esse calor 
a ser absorvido pelo fluido arrefecedor é expresso pela relação fundamental 
da calorimetria,

∆Q = m.c.∆t, onde c é o calor específico do fluido.
Logo, esse fluido precisa ter um elevado calor específico, uma vez que deve 
absorver maiores quantidades de calor sem elevar excessivamente sua 
temperatura e a do motor.

A) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.
B) Alternativa incorreta. O calor latente de fusão em nada se relaciona com 

a função que o fluido deve cumprir. 
C) Alternativa incorreta. A baixa condutividade térmica caracteriza o fluido 

como um bom isolante térmico, indo de encontro à função que ele deve 
cumprir. 

D) Alternativa incorreta. Baixa temperatura de ebulição permitiria sua fervura 
com facilidade, transformando-o o em vapor, diminuindo sua capacidade 
de remoção de calor.

E) Alternativa incorreta. Um alto coeficiente de dilatação térmica é inconve-
niente para uma fluido que deve trabalhar confinado. O aumento excessivo 
de seu volume provocaria um aumento excessivo de pressão.

Conteúdo: Trocas de calor – calor 
específico.

Gabarito: A
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Disciplina  
Física

Série  
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 67

Competência de área 6: Apropriar-
-se de conhecimentos da Física 
para, em situações-problema, 
interpretar, avaliar ou planejar in-
tervenções científico-tecnológicas. 

Habilidade 21: Utilizar leis físicas 
e (ou) químicas para interpretar 
processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodi-
nâmica e(ou) do eletromagnetismo. 

Admitindo que a mistura da água aquecida com a água à temperatura 
ambiente ocorra num reservatório termicamente isolado, podemos afirmar que 
a somatória das quantidades de calor cedida pela água aquecida (ΔQ1) e a 
quantidade de calor absorvida pela água inicialmente à temperatura ambiente 
(ΔQ2) é nula, ou seja,
ΔQ1 + ΔQ2 = 0   
Sendo assim, vem que, m1.c.(t-t1) + m2.c.(t-t2) = 0
onde c e o calor específico da água e t a temperatura final de equilíbrio térmico 
da mistura (t = 30ºC).
Logo, 
m1.(30 -70) + m2.(30 - 25) = 0 
m1/m2 = 5,0/40
 Finalmente, m1/m2 = 0,125                                       

A) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor cometendo-se erro de 
raciocínio no desenvolvimento dos cálculos.

B) Alternativa correta. Conforme resolução apresentada acima.

C) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor realizando de forma 
equivocada a razão entre as temperaturas iniciais (25ºC pela de 70ºC) 
das quantidades de água envolvidas.

D) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor realizando de forma 
equivocada a razão entre a temperatura final de equilíbrio térmico (30ºC) 
pela temperatura inicial da água quente (70ºC).

E) Alternativa incorreta. Pode-se chegar a esse valor cometendo-se erro de 
raciocínio no desenvolvimento dos cálculos.

Conteúdo: Temperatura. 

Gabarito: B

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 68

Competência de área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa correta. Calcula corretamente o número de voltas a serem 
dadas:
1 volta na pista circular: C = 2π⋅r = 2.3.500 = 3 000 metros = 3 km.

Como a competição consiste em percorrer 51 km, então 51 : 3 = 17 voltas.

B) Alternativa incorreta. Considera incorretamente os dados da questão 
cometendo erro de cálculos.

C) Alternativa incorreta. Considera incorretamente que o comprimento da pista 
é C = 3.500 = 1 500 m = 1,5 km. Logo, 51 : 1,5 = 34 voltas.

D) Alternativa incorreta. Considera que o comprimento da circunferência é 
igual ao diâmetro: C = 500 . 2 = 1 000 metros = 1 km. Logo 51 km= 51 voltas.

E) Alternativa incorreta. Confunde e divide o raio por 2 para calcular o 
comprimento incorretamente:  C = π⋅r = 3.250 = 750 m = 0,750 km. 

Conteúdo: Circunferência. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 69

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

Habilidade 9: Identificar represen-
tações algébricas que expressem 
a relação entre grandezas.

A) Alternativa incorreta. Calcula a taxa de variação da função polinomial 

corretamente: a = 13 5 9 2
9 6

15, , ,−
−

=  e desconsidera o valor do termo 
independente.

B) Alternativa incorreta. Calcula a taxa de variação incorretamente:

 a =
−

=
13 5 9 2

1
4 5, , , e desconsidera o valor do termo independente.

C) Alternativa incorreta. Calcula a taxa de variação incorretamente: 

 a =
−

=
13 5 9 2

1
4 5, , , e considera o termo independente corretamente b = 0,2.

D) Alternativa incorreta. Calcula a taxa de variação incorretamente: 

  a =
−

=
13 5 9 2

1
4 5, , , e considera o valor de b como y para o primeiro valor 

da tabela.

E) Alternativa correta. Calcula corretamente o valor do termo independente 
e da taxa de variação da função polinomial de 1.º grau:

a = 13 5 9 2
9 6

15, , ,−
−

=

y = ax + b
4,7 = 3 x 1,5 + b
b = 4,7 – 4,5
b = 0,2
Logo a função é y = 1,5x + 0,2.

Conteúdo: Função polinomial do 
1º grau. 

Gabarito: E

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 70

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

Habilidade 2: Identificar padrões nu-
méricos ou princípios de contagem. 

A) Alternativa correta. Como o candidato deve indicar os setores em ordem 
de preferência, temos no caso um cálculo do total de arranjos simples. 
Como ela deve escolher as 4 semanas para suas férias, sem preocupação 
com a ordem, temos agora um cálculo do total de combinações simples.

B) Alternativa incorreta. Como na escolha das 4 semanas a ordem não 
importa, não temos permutações e, sim, combinações.

C) Alternativa incorreta. Supõe-se que o aluno confunda arranjos com 
combinações, considerando que nas combinações importa a ordem e nos 
arranjos não importa a ordem. 

D) Alternativa incorreta. O aluno confunde combinações com arranjos e 
permutações com combinações.

E) Alternativa incorreta. Teríamos permutações na primeira parte do formulário 
se ele ordenasse os 6 setores. 

Conteúdo: Análise Combinatória. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Fácil
Questão 71

Competência de área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística.

Habilidade 28: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos de estatística e probabilidade.

A) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente o total de pessoas imunizadas 

na escola P =
54
723

. 

B) Alternativa incorreta. Calcula corretamente a probabilidade, mas comete 

erro na simplificação P =
27

308
.

C) Alternativa correta. Calcula corretamente a probabilidade, relacionando 
o número de professores (54) com o total de pessoas vacinadas:  
23 + 18 + 591 + 54 + 31 + 9 = 726.

P = =
54
726

9
121

D) Alternativa incorreta. Considera que o número de professores é o total e 

que a escolha é de um professor P =
1

54
.

E) Alternativa incorreta. Calcula corretamente a probabilidade, mas comete 

erro na simplificação P =
27

362
.

Conteúdo: Probabilidade de um 
evento. 

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Fácil 
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 incorretamente a propriedade, não 
considerando o logaritmo para a divisão.

B) Alternativa incorreta. Considera incorretamente que a propriedade é a 
subtração dos logaritmandos em um logaritmo, por terem a mesma base.

C) Alternativa incorreta. Considera incorretamente que a propriedade é a 
divisão do primeiro logaritmo em um logaritmo, pelo logaritmando do 
segundo.

D) Alternativa correta. Considera corretamente a propriedade da diferença 
entre dois logaritmos de mesma base, escrevendo a simplificação como 
um logaritmo e a razão entre o primeiro e o segundo logaritmando dos 
logaritmos originais.

E) Alternativa incorreta. Considera corretamente a propriedade, mas inverte 
a posição dos logaritmandos na razão.

Conteúdo: Propriedades dos loga-
ritmos.

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 73

Competência de área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 29: Utilizar conhecimen-
tos de estatística e probabilidade 
como recurso para a construção de 
argumentação.

A) Alternativa incorreta. Considera incorretamente a escolha dos televisores 
e a probabilidade apenas dos dois e não do conjunto analisado de 5 
televisores: P x ²= ( )2 0 003, .

B) Alternativa correta. Considera corretamente a escolha dos 2 televisores, 
como uma combinação do total para serem escolhidos os dois e a 
probabilidade de exatamente 2 serem defeituosos e os outros 3 restantes 
não serem defeituosos (100% -0,3% = 99,7%):

P C x x ³= ( ) ( )5 2
20 003 0 997, , ,

C) Alternativa incorreta. Considera incorretamente a probabilidade, descon-
siderando os televisores que não são defeituosos:

P C x= ( )5 2
20 003, ,

D) Alternativa incorreta. Não considera os expoentes em relação às escolhas 
solicitadas, exatamente 2 defeituosos e 3 não defeituosos e como um 
arranjo:

P A x x= ( ) ( )5 2 0 003 0 997, , ,

E) Alternativa incorreta. Considera incorretamente como um arranjo as 
escolhas dos televisores: 

P A x ²x= ( ) ( )5 2 0 003 0 997, , , 3

Conteúdo: Probabilidade de even-
tos sucessivos. 

Gabarito: B

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.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 correta. Como o coeficiente de t no arco é (π/12), o período da 

função é 2
12

24π
π /

= .

O máximo ocorre quando o cosseno do arco é igual a 1 e, no caso, a tem-
peratura em graus Celsius é T = 23,8 + 1,4 = 25,2.

Ela ocorre para o cosseno igual a 1. Uma das possibilidades, em um dos 

períodos, é π πt −
=

10
12

0 ⇒ πt − 10π = 0 ⇒ t = 10.

Como t = 0 equivale às 6 horas da manhã, a temperatura máxima ocorre às  

16 horas.

B) Alternativa incorreta. Considera a temperatura máxima como sendo a 
constante que aparece na função.

C) Alternativa incorreta. Considera o horário como o valor de t, não levando 
em conta que as medições se iniciaram às 6 horas da manhã.

D) Alternativa incorreta. Considera que o período é 12, denominador da fração 
que representa o arco. Além disso, considera a temperatura máxima como 
sendo a constante que aparece na função.

E) Alternativa incorreta. Considera que o período é 12, denominador da fração 
que representa o arco. Além disso, considera o horário como o valor de t, 
não levando em conta que as medições se iniciaram às 6 horas da manhã.

Conteúdo: Estudo da função 
cosseno. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 75

Competência de área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 28: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos de estatística e probabilidade.

A) Alternativa correta. Calcula corretamente, levando em consideração que 
a chance de não chover na segunda é 100% - 65%(chover) = 35%.
Dessa maneira, a chance de não chover segunda e chover na sexta é a 
interseção dessas probabilidades:
P = 35% . 30% = 10,5%.

B) Alternativa incorreta. Interpreta o solicitado pelo enunciado incorretamente 
e calcula:
P = 65% . 30% = 19,5%.

C) Alternativa incorreta. Confunde o solicitado no enunciado e calcula a chance 
de não chover segunda e sexta:
P = 35% . 70% = 24,5.

D) Alternativa incorreta. Confunde e calcula a probabilidade de chover 
segunda e não chover sexta:
P = 65% . 70% = 45,5%.

E) Alternativa incorreta. Confunde a interseção com a união e soma as 
probabilidades de não chover segunda e chover sexta:
P = 35 + 30% = 65%.

Conteúdo: Probabilidade de even-
tos sucessivos. 

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 76

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. Calcula o valor de a20 = 2 140 corretamente, mas 
não considera o valor inicial de 2 172 metros da perfuração, abaixo do 
nível do mar.

B) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente o valor encontrado de  
4 312 metros.

C) Alternativa incorreta. Calcula apenas o valor de a20 = 2 140, interpreta 
corretamente a camada em que estará a perfuração, mas não quantos 
metros abaixo do nível do mar.

D) Alternativa correta. Considerando as informações do enunciado, temos 
que: a1 = 240 e a8 = 940.

A fórmula do termo geral de uma P.A. é an = a1 + (n – 1).r
Logo:
a8 = a1 + (8 – 1).r
940 = 240 + 7r
r = 100 metros
A cada dia, a perfuração aumenta 100 metros.
No vigésimo dia, a perfuração estará:
a20 = 240 + (20 – 1).100
a20 = 2 140 metros abaixo de onde começou (2 172 metros).
Sendo assim, ela estará a 2 140 + 2 172 = 4 312 metros de profundidade, 
na camada de sal.

E) Alternativa incorreta. Comete erro de cálculos para o valor do vigésimo 
termo. 

Conteúdo: Progressão aritmética. 

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 77

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. Calcula incorretamente: 

12 800 + 1 600 = 14 400

14 400 x 1,15 = 16 560

16 560 + 14 400 = 30 960 reais.

B) Alternativa incorreta. Calcula as prestações corretamente, mas não 
considera a entrada dada por Natan.

a1 = 25 600 reais (primeira prestação)
a2 = 12 800
a3 = 6 400
a4 = 3 200
a5 = 1 600

O total é equivalente a 49 600 reais.

C) Alternativa incorreta. Calcula 15% de 24 000 (soma das prestações 2.ª, 
3.ª, 4.ª e 5.ª):

15% de 24 000 = 3 600 + 24 000 = 27 600 e por erro de interpretação, 
soma ao valor da primeira 25 600 + 2 7600 = 53 200.

D) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação e cálculos.
E) Alternativa correta. Considerando que a2 = 12 800 e a5 = 1 600, pela fórmula 

do termo geral da P.G., temos que:

a5 = a2 . q
3

1 600 = 12 800 .q³

q³ =
1
8

q =
1
2

Dessa maneira, 
a2 = a1. q

12 800 = a1 
1
2

.

a1 = 25 600 reais (primeira prestação)
a2 = 12 800
a3 = 6 400
a4 = 3 200
a5 = 1 600
O total das prestações é equivalente a 49 600 reais.
Como a entrada foi 15% desse total, temos que a entrada é 
0,15 x 49 600 = 7 440 reais. 
O total pago pelo carro será a soma da entrada com as prestações: 

7 440 + 49 600 = 57 040 reais.

Conteúdo: Progressão geométrica.

Gabarito: E
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 78

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. Considera incorretamente que o tempo para a 
população reduzir à metade é de dois anos.

B) Alternativa incorreta. Comete erros de cálculos ao resolver a equação 
exponencial.

C) Alternativa correta. Calcula corretamente, substituindo na equação a 
população pela metade da população inicial:

N N
= 0

2
N N .

t0
0

0 25

2
2= − ,

1
2

2 0 25= − , t

2 21 0 25− −= , t

-0,25t = -1

t = 1/ 0,25

t = 4 anos.

Logo, daqui a 4 anos.

D) Alternativa incorreta. Comete erro na resolução da equação e aproxima 
para 5 anos.

E) Alternativa incorreta. Ao dividir 1/0,25 comete erro e determina t = 8 anos.

Conteúdo: Função exponencial. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 79

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 incorretamente o salário y, afirmando que 
448,00 equivalem a 2/9 do salário:
448
2 9 9 9/ /

=
y

y = 2 016,00 reais e diminui 12% desse valor:

y = 2016x0,88 = 1 774,08.

B) Alternativa correta. Considerando os dados do enunciado, temos que 
448,00 equivale ao plano de saúde mais 12% do aumento, ou seja, ele 
vale os 100% + 12% (plano de saúde). Dessa maneira:

448
112 100%

x
%

=

x = 400,00 (plano de saúde inicial).

Sabendo que esse valor equivale a 2/9 do salário de Lucas, então o seu 
salário y é tal que
400
2 9 9 9/ /

=
y

y = 1 800,00 reais.

C) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente o salário y, afirmando que 
448,00 equivalem a 2/9 do salário:

448
2 9 9 9/ /

=
y

y = 2 016,00 reais.

D) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente o salário y, afirmando que 
448,00 equivalem a 2/9 do salário:

448
2 9 9 9/ /

=
y

y = 2 016,00 reais e em seguida soma 12%: 2016 x 1,12 = 2 257,92.

E) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente 448 x 9 = 4 032,00, para o 
salário de Lucas.

Conteúdo: Porcentagem. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 80

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. Determina a função que relaciona a quantidade de 
mililitros em função da massa em kg:
(10, 2) e (35, 7) e substitui em y = ax + b

2 = 10a +b

7 = 35a + b

a = 0,2

b = 0

Logo y = 0,2x

Para x = 75: y = 75 x 0,2 = 15 mL

B) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente e calcula a função como  
y = 0,2x + 2. Determinando assim, y = 17 mL.

C) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente 75 x 5 = 375 mL e por 
equívoco divide por 10.

D) Alternativa incorreta. Considera-se erro na interpretação dos dados do 
gráfico.

E) Alternativa incorreta. Considera-se erro na interpretação dos dados do 
gráfico.

Conteúdo: Função polinomial de 
1º grau.

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 81

Competência de área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.

Habilidade 6: Interpretar a localiza-
ção e a movimentação de pessoas/
objetos no espaço tridimensional 
e sua representação no espaço 
bidimensional.

A) Alternativa incorreta. Confunde o valor da diferença com o ângulo de 30º 
e calcula o seno desconsiderando o sinal.

B) Alternativa incorreta. Confunde o valor da diferença com o ângulo de 30º 
e calcula o seno.

C) Alternativa correta. Calcula o valor do seno do ângulo resultante da 
diferença entre o ponto inicial e o final (135º). Cada letra da combinação 
está a 45º da próxima (360º : 8 partes iguais = 45º).
De A até D são 3 partes: 3 x 45º = 135º.

Seno de 135º = sen 45º = 2
2

D) Alternativa incorreta. Calcula o valor do seno considerando o sinal positivo, 

por ser o ponto D pertencente ao 4º quadrante. Seno igual a −
2

2
.

E) Alternativa incorreta. Comete erro no cálculo do ângulo e considera seno 
de 60º.

Conteúdo: Seno e cosseno na 
circunferência trigonométrica. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 82

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 correta. Reduzindo-se x reais no preço do litro, o preço do litro 
passa a ser 
P =(3,50 – x). 

O número de litros vendidos por dia, em média, passa a ser 

L = (2 000 + 10 000x). Nesse caso, reduzir 0,01 reais aumenta 100 litros.

A função é V = P. L = (3,50 – x)(2 000 + 10 000x) ou 

V = 7 000 + 33 000 x – 10 000x2. 

B) Alternativa incorreta. Na distributiva troca o sinal do termo de segundo grau.
C) Alternativa incorreta. Comete erro na distributiva em relação aos sinais 

dos coeficientes.
D) Alternativa incorreta. Comete erro de sinal na distributiva, para os termos 

de 1.º e de 2.º graus. Considera os valores dados no enunciado, sem ter 
compreendido a questão.

E) Alternativa incorreta. Comete erro de sinal na distributiva, para os termos 
de 1.º e de 2.º graus. Comete erro de interpretação do enunciado, 
considerando os valores dados como os coeficientes.

Conteúdo: Função polinomial do 
2º grau. 

Gabarito: A

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 83

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

Habilidade 2: Identificar padrões nu-
méricos ou princípios de contagem. 

A) Alternativa correta. Conforme o enunciado, a ordem das questões não 
importa, pois não é diferenciado. Sendo assim, temos que o número de 
maneiras distintas de compor essa avaliação é

C
. .

A
80 25

80 2580
25 80 25

80
25 55 25,

,!
! !

!
! ! !

=
−( )

= =  , pois A .80 25
80

80 25
80
55,

!
!

!
!

=
−( )

=

B) Alternativa incorreta. Utiliza o agrupamento como uma combinação, mas 
a divide incorretamente pelo fatorial das escolhas.

C) Alternativa incorreta. Considera que a ordem das questões é importante.
D) Alternativa incorreta. Confunde o denominador da razão para o cálculo do 

número de maneiras distintas.
E) Alternativa incorreta. Considera incorretamente o denominador da razão 

e o agrupamento, confundindo-o devido ao enunciado.

Conteúdo: Análise combinatória. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 84

Competência de área 2: Utilizar 
o conhecimento geométrico para 
realizar a leitura e a representação 
da realidade e agir sobre ela.

Habilidade 8: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos geométricos de espaço e forma.

A) Alternativa incorreta. Considera a razão entre as áreas igual a 4
5

.

B) Alternativa incorreta. Considera que, como cada um dos 4 lados aumentou 
3 cm, a área aumentaria 4 x 32 cm2 = 36 cm2, passando assim a valer 
(80 + 36) cm2 = 116 cm2. 

C) Alternativa correta. A razão entre as medidas de AB e A’B’ é 

12
15

4
5

= .  Logo, a razão entre os perímetros dos dois croquis é 
4
5  e a razão 

entre suas áreas é 
4
5

16
25

2






 = .

Se P é o perímetro e A é a área do novo croqui, temos:
36 4

5
cm

P
=

 
⇒ P = 45 cm  e 

80 16
25

2cm
A

=  ⇒ A = 125 cm2.

D) Alternativa incorreta. Considera que, como o lado AB aumentou 3 cm, 
cada um dos outros lados também aumentaria 3 cm. Logo, o perímetro 
aumentaria 4 x 3 cm = 12 cm, passando a valer (36 + 12) cm = 48 cm.

 Além disso, no cálculo da área, utiliza 4
5

 como a razão entre as áreas.

E) Alternativa incorreta. Considera que, como o lado AB aumentou 3 cm, 
cada um dos outros lados também aumentaria 3 cm. Logo, o perímetro 
aumentaria 4 x 3 cm = 12 cm, passando a valer (36 + 12) cm = 48 cm.

Conteúdo: Semelhança. 

Gabarito: C

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 85

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. A fala da coordenadora também está correta, pois ela 
não considera entrar e sair pela mesma porta, ou seja, há 7 possibilidades 
para a primeira e 6 para a segunda, sendo 7 x 6 = 42 possibilidades 
distintas.

B) Alternativa incorreta. A fala do gerente está também correta, pois ele 
considera entrar e sair pela mesma porta, ou seja, 7 possibilidades de 
entrar e 7 possibilidades de sair, 7 x 7 = 49 possibilidades.

C) Alternativa incorreta. Considera incorretamente a permutação de 7 
maneiras, ou seja, o fatorial de 7.

D) Alternativa correta. A fala do gerente está correta, pois ele considera 
entrar e sair pela mesma porta, ou seja, 7 possibilidades de entrar e 7 
possibilidades de sair, 7 x 7 = 49 possibilidades. A fala da coordenadora 
também está correta, pois ela não considera entrar e sair pela mesma 
porta, ou seja, há 7 possibilidades para a primeira e 6 para a segunda, 
sendo 7 x 6 = 42 possibilidades distintas.

E) Alternativa incorreta. Considera incorretamente que cálculo para a situação 
é (7! – 1), ou seja, 5 040 – 1 = 5 039 maneiras distintas.

Conteúdo: Análise combinatória.

Gabarito: D
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Fácil
Questão 86

Competência de área 1: - Cons-
truir significados para os números 
naturais, inteiros, racionais e reais.

Habilidade 2: Identificar padrões nu-
méricos ou princípios de contagem.

A) Alternativa incorreta. Confunde e considera que o total de maneiras é 
apenas 45 x 5.

B) Alternativa correta. Como a prova é composta por 45 questões e cada 
questão tem 5 alternativas, o número de alternativas para o gabarito da 
primeira questão é igual a 5, o mesmo para a segunda, e assim por diante, 
sendo então 5.5.5....5 = 545 gabaritos distintos.

C) Alternativa incorreta. Considera a resposta invertendo a base e o expoente, 
por erro de interpretação da operação.

D) Alternativa incorreta. Considera que é um agrupamento cuja ordem não 
importa, sendo a combinação de 45 questões para escolher 5.

E) Alternativa incorreta. Considera que é um agrupamento cuja ordem importa, 
sendo um arranjo de 45 questões para escolher 5.

Conteúdo: Princípio multiplicativo 
da contagem.

Gabarito: B

Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 87

Competência de área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 28: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos de estatística e probabilidade.

A) Alternativa incorreta. Considera corretamente que Arthur tem 5 possibili-
dades, mas confunde a alternativa, pois não é a maior chance vencer e 
sim Bernardo, com 7.

B) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente as possibilidades de Arthur, 
acertando as de Bernardo e Caio.

C) Alternativa correta. Calcula corretamente o número total de somas que cada 
participante tem de chance, ao escolher o número. Como não é necessário 
se apontar a probabilidade propriamente dita, mas qual dos participantes 
tem a maior probabilidade de vencer, não é necessário calcularmos o 
número total de possibilidades para podermos encontrar a probabilidade 
de cada um vencer. Além disso, estão sendo desconsiderados fatores 
como a sorte e a habilidade dos participantes, assim como a disposição 
das peças a cada jogada. 
De acordo com o enunciado, são quinze bolas coloridas numeradas de 
1 a 15, pois a 16ª é a branca que é batida inicialmente, e a ordem para 
acertar essas bolas na caçapa é irrelevante.

Dentre as combinações possíveis, temos que:
 Arthur tem 5 possibilidades de a soma das bolas acertadas na caçapa 

ser igual a 12: 1 e 11, 2 e 10, 3 e 9, 4 e 8, 5 e 7. (A ordem não importa, 
logo 1 e 11 = 11 e 1).

 Bernardo tem 7 possibilidades de totalizar 17: 2 e 15, 3 e 14, 4 e 13, 5 
e 12, 6 e 11, 7 e 10, 8 e 9.

 Caio tem apenas 4 possibilidades de a soma das bolas na caçapa ser 
igual a 22: 7 e 15, 8 e 14, 9 e 13, 10 e 12.

Dessa maneira, Bernardo, pois há 7 possibilidades de compor a soma 
escolhida por ele, contra 5 possibilidades para a escolha de Arthur e 4 
possibilidades para a escolha de Caio.

D) Alternativa incorreta. Considera incorretamente as chances de Bernardo e 
de Caio, considerando que a ordem das bolas caírem na caçapa importa.

E) Alternativa incorreta. Calcula incorretamente as chances de Caio, consi-
derando que há importância para as bolas serem acertadas na caçapa, 
mas apenas para ele.

Conteúdo: Probabilidade. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Médio
Questão 88

Competência de área 7: Com-
preender o caráter aleatório e não 
determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instru-
mentos adequados para medidas, 
determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para 
interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição 
estatística. 

Habilidade 28: Resolver situação-
-problema que envolva conhecimen-
tos de estatística e probabilidade.

A) Alternativa incorreta. Considera que o valor está entre 30% e 35%, como 
se fosse na metade, e considera a fração que resulta em 50%.

B) Alternativa incorreta. Calcula a fração correspondente e considera 35% 
como a resposta.

C) Alternativa correta. Analisando o gráfico, o número da coluna à direita, 
indica um percentual acima de 30% e abaixo de 35%. Considerando as 
frações indicadas nas alternativas, temos que, ao serem representadas 
por frações equivalentes de denominador 100:

1
2

50
100

50 35 7
20

35
100

35 8
25

32
100

32 35

1
5

20
100

≡ → > ≡ → ≡ → <

≡ →

% %; %; % %;

220 30 3
25

12
100

12 30% %; % %< ≡ → <

D) Alternativa incorreta. Considera que a probabilidade é 1 em 5, pois o gráfico 
está com o intervalo nesse valor, para a coluna.

E) Alternativa incorreta. Comete erro de interpretação dos valores.

Conteúdo: Probabilidade. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 89

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

Habilidade 5: Avaliar propostas de 
intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos numéricos. 

A) Alternativa incorreta. Não considera a outra opção e analisa incorretamente 
as alternativas.

B) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente e comete erro de cálculos.
C) Alternativa incorreta. Comete erro na interpretação das opções para a 

situação de João.
D) Alternativa incorreta. Considera essa a melhor opção por ter cometido erro 

de cálculos ou interpretação.
E) Alternativa correta. Considerando as dívidas de João, temos:

Cheque especial: 12×150  = 1 800 reais.

Cartão de crédito: 5 × 80 = 400 reais.

Total: 2 200 reais.

Para João quitar imediatamente essas dívidas, ele pagaria:

Cheque especial: 1 800 - 2 ×150 = 1 500 reais.

Cartão de crédito: 400 × 0,75 = 300 reais. Na matemática financeira, dar 
25% de desconto é o mesmo que multiplicar por 0,75 (1 – 0,25).

Total das duas dívidas: 1 800 reais.

Verificando cada uma das cinco alternativas, temos:

(A) 18×125 = 2 250 reais.

(B) quitando ambas, pagará 1 800 reais (1 500 reais do cheque mais 300 
reais do cartão), porém com juros de 25%, ou seja, um total de R$2 250,00.

(C) pagando nos devidos prazos, pagará 1 800 reais do cheque especial 
mais 400 reais do cartão, ou seja, R$2 200,00. 

(D) quitando apenas o cheque especial pagará 1 500 reais com juros de 
25% (empréstimo de José), ou seja, 1 875 reais, mais 400 reais referentes 
às parcelas do cartão de crédito, ou seja, um total de R$2 275,00.

(E) quitando apenas o cartão de crédito, pagará 300 reais com juros de 
25% (empréstimo de José), ou seja, 375 reais, mais 1 800 reais referentes 
às parcelas do cheque especial, ou seja, um total de R$2 175,00. A opção 
que dá a João o menor gasto é a alternativa E.

Conteúdo: Juros simples. 

Gabarito: E
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Disciplina 
Matemática 

Série 
2.ª

Nível de 
dificuldade  

Difícil
Questão 90

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 24: Utilizar informações 
expressas em gráficos ou tabelas 
para fazer inferências.

A) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente os gráficos para os minutos 
acima dos minutos da taxa fixa.

B) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente o gráfico, pois a parte 
horizontal dele tem a mesma medida, ou seja, considera que a taxa que 
fica para ambos os planos é igual.

C) Alternativa incorreta. Os gráficos das funções se sobrepõem a partir dos 
300 minutos, mas isto não é verdade, pois apenas para x = 300 temos 
K(x) = Z(x).
K(300) = 0,20. (300 – 200) + 29,90 = 20 + 29,90 = 49,90.

Z(300) = 49,90. Além disso, a parte crescente do gráfico, o coeficiente 
angular de K(x), é maior que o coeficiente angular de Z(x), (0,20 > 0,10); 
K(x) cresce mais rapidamente que Z(x), portanto os gráficos não se 
sobrepõem.

D) Alternativa correta. Do enunciado, podemos expressar os planos K e 
Z na forma de função real e, em seguida, analisar qual dos gráficos 
correspondem a essas funções.
Para o plano K, temos que: para um tempo de 0 a 200 minutos, o valor é 
constante, igual a R$ 29,90.

Para uma quantidade superior a 200 minutos, temos a lei de formação 
abaixo: 0,20(x – 200)+ 29,90, se x > 200. Ou seja,  

K (x)
se

x se x
=

≤ ≤
− + >





29 90
0 20 200 29 90 200

, ,
, ( ) ,

0 x 20

Para o plano Z, temos que: para um tempo de 0 a 300 minutos, o valor é 
constante, igual a R$ 49,90.

Para uma quantidade superior a 300 minutos, temos a lei de formação 
abaixo: 0,10(x – 300)+ 49,90, se x > 300. Ou seja,  

K (x)
se

x se x
=

≤ ≤
− + >





49 90
0 10 300 49 90 200

, ,
, ( ) ,

0 x 300

A parte constante da função K(x) é um segmento de reta horizontal de 0 
a 200 e, no caso da função Z(x), é um outro segmento de reta horizontal 
de 0 a 300.

E) Alternativa incorreta. Interpreta incorretamente o gráfico, pois a parte 
horizontal do gráfico tem a mesma medida, ou seja, considera que a taxa 
que fica para ambos os planos é igual.

Conteúdo: A linguagem das funções 
e dos gráficos. 

Gabarito: D


