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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
HISTÓRIA
QUESTÃO 01: Resposta D
O comício da Central do Brasil acelerou o processo de instabilidade pelo qual passava o governo João Goulart. O então presidente
defendia as Reformas de Base como uma forma de reduzir os problemas sociais e econômicos estruturais do Brasil. O resultado
desse processo foi uma ampla mobilização dos setores mais conservadores da sociedade brasileira que associavam a figura do
presidente a uma “ameaça comunista”. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade defendeu uma intervenção ao governo Jango
para impedir que as reformas fossem à frente e para acabar com a suposta “ameaça comunista” no Brasil.
QUESTÃO 02: Resposta B
O ano de 1968 foi bastante emblemático para o processo que levou ao endurecimento da ditadura civil militar. O Brasil vivenciava
um regime autoritário. O ano de 1968 foi marcado por manifestações estudantis, operárias, culturais e sociais que questionavam os
rumos do governo. A Passeata dos Cem Mil, o Congresso de Ibiúna e o assassinato do estudante Edson Luís são alguns dos
exemplos que demonstram a mobilização popular contrária ao governo instaurado pelos militares. O aumento dessas manifestações
trouxe como resposta um endurecimento do regime com a assinatura do AI-5, que suprimia as liberdades individuais e ampliava de
forma significativa o poder do Estado.
QUESTÃO 03: Resposta D
O discurso de Médici destaca o Brasil como o país do presente em função do expressivo crescimento econômico advindo do IPND,
conhecido como “milagre econômico”. Esse crescimento ocorreu em função dos empréstimos recebidos dos países capitalistas
centrais e proporcionaram um aumento do PIB brasileiro. Portanto, o crescimento observado ocorreu vinculado ao capital externo,
o que aumentou sobremaneira a dívida externa do Brasil. Apesar do expressivo crescimento econômico, os índices sociais
apresentaram um aumento da pobreza e concentração de riqueza. O governo Médici foi marcado por uma forte repressão aos
opositores do governo.
QUESTÃO 04: Resposta E
O fim da AI-5 representou um dos elementos do programa de abertura política da ditadura militar. A partir da revogação desse ato,
muitas medidas autoritárias consideradas legais e institucionais não seriam mais permitidas. O Poder Executivo teria seus poderes
diminuídos, do mesmo modo que as organizações relacionadas ao serviço secreto e de investigação. Contudo, isso não garantiu
que não houvesse mais torturas ou mortes relacionadas a agentes ligados ao governo. O AI-5 não representou a volta imediata à
democracia, pois ainda havia fiscalização da oposição e o voto permanecia indireto.
QUESTÃO 05: Resposta B
A reportagem demonstra uma manipulação das informações, pois na época fora dito que os militares haviam sido vítimas de um
atentado, sem que de fato houvesse uma investigação sobre o caso. Houve acusações de que “terroristas” de esquerda foram
responsáveis pelo atentado, contudo, as evidências e a morte de um militar tornavam as acusações contra a esquerda muito frágeis
e inverossímeis. O SNI apoiava a manutenção do autoritarismo e era contrário à abertura política. Por fim, o ato foi perpetrado por
militares que eram contrários à abertura política no Brasil. Atualmente, há uma possibilidade de o processo ser reaberto por se tratar
de um crime contra os direitos humanos.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 06: Resposta A
A questão nos pede uma razão de migração, então, a primeira parte de todas as alternativas está correta. Mas ela também pede
uma política migratória dos países desenvolvidos. A abertura de fronteiras não é uma política observável hoje em dia nesses países
desenvolvidos, nem as políticas sociais para com os imigrantes.
QUESTÃO 07: Resposta B
A motivação da migração descrita no texto é econômica, logo, se trata de um fator compulsório e caracteriza a pessoa como um
migrante econômico. Por se tratar de bolivianos entrando no Brasil, considera-se, então, que esses bolivianos são imigrantes.
QUESTÃO 08: Resposta B
As religiões que se originaram no Oriente Médio e que possuem cidade de Jerusalém como sagrada são: cristianismo, islamismo e
judaísmo.
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QUESTÃO 09: Resposta A
A Declaração de Balfour (1917) foi um dos pilares para fundação do Estado de Israel (1947), trinta anos depois. Sendo assim, o
Reino Unido no pós-guerra conseguiu satisfazer a aspiração dos judeus, massacrados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), oferecendo antigas posses e chancelando a criação do Estado israelense. Mas tal fato criou o descontentamento de
árabes muçulmanos e levou a conflitos bélicos durante o século XX.
QUESTÃO 10: Resposta C
O rápido envelhecimento vivido por países europeus pode despertar problemas no setor previdenciário, de aposentadorias, por
causa da redução da população economicamente ativa e a consequente redução de arrecadação de impostos.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta B
Sabendo que a frequência transmitida pela rádio é de 87,5.10 6 Hz, tem-se:
V= λ∙f
3 ꞏ 108 = λ ∙ 87,5.106
λ ≅ 3,4 m
QUESTÃO 12: Resposta E
O som mais agudo é aquele com a maior frequência que, neste caso, é o de 16 kHz.
QUESTÃO 13: Resposta C
Quando tratamos as ondas em relação à sua natureza, diferenciamos as ondas eletromagnéticas e mecânicas em relação ao meio
de propagação. As ondas mecânicas necessitam obrigatoriamente de um meio de propagação, assim não se propagam no vácuo.
Já as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio de propagação, podem se propagar no vácuo e nos meios materiais.
QUESTÃO 14: Resposta B
Entre as ondas listadas, o som é a única onda que não pode se propagar no vácuo.
QUESTÃO 15: Resposta B
Como a frequência está relacionada ao número de ondas produzidas pela fonte, quando a pessoa aumenta a quantidade dos
movimentos de subida e descida, isso implicará aumento da frequência da onda.
QUESTÃO 16: Resposta A
Pela equação fundamental da ondulatória, temos:
v=λ∙f
3 ꞏ 108 = λ ꞏ 100 ∙ 106
λ=3m
QUESTÃO 17: Resposta A
Considerando a velocidade do som como 340 m/s e o intervalo entre dois sons audíveis como 0,1 segundo, temos:
v=

s
s
 340 =
 s = 34 m
t
0,1

34 m é distância percorrida pelo som desde o momento em que é emitido por uma pessoa até retornar aos seus ouvidos, ou seja,
34
= 17 m
corresponde ao caminho de ida e volta. Assim, a distância entre a pessoa e o obstáculo é apenas metade do total, que é
2
QUESTÃO 18: Resposta A
O aparelho de ressonância magnética é um grande eletroímã, que produz um campo magnético que atua sobre o corpo do paciente.
Como esse campo magnético tem intensidade considerável, pode atrair objetos metálicos que estejam com o paciente.
QUESTÃO 19: Resposta C
O maior planeta e o de maior massa do Sistema Solar é Júpiter, e ele desloca o centro de massa do Sistema Solar do centro do
Sol. Assim, todos os corpos, incluindo a estrela, orbitam esse ponto central.
QUESTÃO 20: Resposta A
Embora pouco calor chegue de fato à superfície, boa parte fica retido na atmosfera pelo efeito estufa causado por gases como o
CO2. Esse calor circula por todas as regiões do planeta, distribuindo-se de maneira relativamente homogênea. Por isso, o planeta
Vênus tem uma temperatura média mais elevada que Mercúrio, que está mais próximo do Sol.
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INGLÊS
QUESTÃO 21: Resposta A
A)
B)
C)
D)
E)

Correta. Water scarcity may occur from institutions' failures on ensuring a regular supply.
Incorreta. Water scarcity can mean lack of water because of scarcity of water distribution.
Incorreta. If there is adequate infrastructure, there won’t be water scarcity.
Incorreta. Water scarcity affects all continents.
Incorreta. Water scarcity is local.

QUESTÃO 22: Resposta D
A primeira frase está correta.
A segunda frase está incorreta: a escassez de água ainda não é global.
A terceira frase está incorreta: o foco deve estar no gerenciamento das demandas, não no gerenciamento da distribuição.
A quarta frase está incorreta: espera-se que as mudanças climáticas e as demandas de bioenergia ampliem a relação entre o
desenvolvimento mundial e a demanda de água.
QUESTÃO 23: Resposta A
Apenas a alternativa A apresenta a ordem correta das frases nas vozes ativa e passiva. A voz passiva pode ser identificada
estruturalmente pela presença do verbo "to be", conjugado em diferentes tempos dependendo do contexto, acompanhado de um
verbo no particípio.
QUESTÃO 24: Resposta C
Apenas a alternativa C preenche corretamente as lacunas seguindo as regras gramaticais do Past Perfect e do Simple Past. O Past
Perfect é utilizado para ordenar cronologicamente eventos no passado, usando um evento como ponto de referência para o outro.
Nesse sentido, quando se fala de um evento mais recente no passado, usa-se o Simple Past; e, quando um outro evento num
passado mais distante é colocado em relação a esse evento mais recente, usa-se o Past Perfect.
Primeira lacuna: visited Paris (evento mais recente) - had never seen such beautiful sights (evento mais distante)
Segunda lacuna: booked my trip (evento mais recente) - had saved money (evento mais distante)
E assim sucessivamente. Apenas na terceira lacuna é que não se deve utilizar o Past Perfect, uma vez que não há uma
hierarquização cronológica de eventos, apenas uma menção a algo que ocorreu, utilizando-se, portanto, o Simple Past.
QUESTÃO 25: Resposta E
Apenas a alternativa E preenche corretamente os espaços com question tags.

ESPANHOL
QUESTÃO 26: Resposta B
A) Incorreta. Criticar o mercado de turismo não é o eixo central da música, além de que a visão da América Latina como um destino
turístico exótico, barato e inferior está vinculado também a questões históricas e políticas, como aponta a canção, não sendo
uma responsabilidade do setor turismo.
B) Correta. O eixo central de toda a música é a crítica à visão imperialista que os Estados Unidos têm da América Latina, a quem
consideram inferior, porém lucrativa, e à subordinação passiva dos países latino-americanos, que não se apropriam de sua
grandeza (Latino América es grande / Debe aprender a decidir).
C) Incorreta. A canção fala que os políticos são convidados a vender sua alma ao dinheiro (el diablo verde), de modo que a canção
não os considera inocentes e incapazes de perceber a trama como um todo.
D) Incorreta. Em nenhum momento a questão afirma que a América Latina perde simpatia por nunca solucionar problemas sociais,
pelo contrário, afirma que as grandes potências se beneficiam dessa realidade.
E) Incorreta. Esta ideia pode ser resumida na frase “Latino América es un pueblo al sur de Estados Unidos”, porém trata-se de uma
ironia com relação à forma que a América Latina é vista pelas grandes potências, especialmente pelos Estados Unidos, tanto
que ao final da canção afirma-se “Latino América es grande / Debe aprender a decidir”.
QUESTÃO 27: Resposta D
A)
B)
C)
D)
E)

Incorreta. Para é uma conjunção subordinada final.
Incorreta. Porque é uma conjunção subordinada causal.
Incorreta. Más bien é uma locução adverbial.
Correta. Si bien é a única conjunção concessiva da frase.
Incorreta. Cierto que não é uma conjunção.

QUESTÃO 28: Resposta D
A) Incorreta. Podemos dizer que desigualdade e exclusão estão relacionadas, mão não são sinônimos.
B) Incorreta. “Inclusión” é o antônimo de “exclusão”.
C) Incorreta. A violência também é um problema social, mas não é sinônimo de exclusão.
D) Correta. Alguns termos pertencem ao mesmo campo semântico. Aquele que está excluído está à margem, pois não tem acesso
ou não é incluído no centro das questões. Logo, nesse contexto, “exclusión” e “marginación” são sinônimos.
E) Incorreta. Apesar de serem ambas as expressões referentes aos problemas sociais, exploração não é sinônimo de “exclusión”.

−3−

SISTEMA DE ENSINO pH

QUESTÃO 29: Resposta C
A) Incorreta. Na letra da canção não há uma crítica quanto ao ato de protestar, mas sim uma defesa desse direito.
B) Incorreta. A letra da canção enfatiza que protestar não é um ato de terrorismo.
C) Correta. A letra é uma defesa ao direito de manifestar pontos de vista diferentes. Na letra da canção se defende o ato de protestar
contra algo sem que isso seja compreendido como antipatriótico ou terrorista, pois se trata unicamente de expor outra forma de
pensar.
D) Incorreta. Não há referências à quantidade de canções de protesto, mas sim ao direito de fazê-las.
E) Incorreta. O tema da canção não é o terrorismo, mas o direito a se manifestar contra alguns ideais.
QUESTÃO 30: Resposta E
A)
B)
C)
D)
E)

Incorreta. A frase diz que o importante é parecer e não ser. Portanto, não há uma simetria.
Incorreta. A ambição não é o tema central da frase.
Incorreta. A mensagem é que a sociedade é hipócrita, mas a ironia está na contradição entre honestidade e simulação.
Incorreta. A frase ressalta que aparentar honestidade e jogo limpo é o que importa, e não ser algo.
Correta. A ironia é um recurso muito utilizado na construção de textos críticos. Honestidade e jogo limpo são posturas
antagônicas à simulação. A ironia está justamente em orientar o leitor a fingir praticar esses valores.
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