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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 1 7 15 12 

 

 Objeto do conhecimento: Diversidade cultural, 

conflitos e vida em sociedade. 
 

1. Ainda que os gregos fossem ligados ao racionalismo a 

religião teve entre elas grande importância, a cidadania 

era ligada a origem do indivíduo nos genos sendo-lhe 

permitido praticar a religião gentílica. Outro aspecto 

que comprova a importância da religião para os gregos 

está na realização dos jogos olímpicos. Os cristãos 

foram duramente perseguidos especialmente pelos 

primeiros imperadores, pois seu monoteísmo, sua 

mensagem de amor ao próximo e pacifismo 

contrastavam com o militarismo escravista de Roma na 

fase imperial.  

 Entre os árabes que se unificaram politicamente em 
torno da mensagem de Maomé (Islamismo) existe uma 

forte vinculação entre política e a religião. A Igreja 

Católica como instituição exerceu no período medieval 

um poder supranacional, interferindo por vezes em 

assuntos políticos, jurídicos etc. Na modernidade, 

embora motivadas por divergências religiosas, as 

reformas protestantes, tiveram forte conteúdo político- 

-social mas não somente dos burgueses, mas também de 

nobres que desejavam as terras da Igreja, de 

camponeses e até da realeza. 

  

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 2 8 16 13 

 

 Objeto do conhecimento: Diversidade cultural, 

conflitos e vida em sociedade. 
 

2. Muito embora a Igreja enquanto instituição no decorrer 

de toda a Idade Média tenha por vezes contribuído para 

obstacular o desenvolvimento científico e cultural por se 

chocarem com seus dogmas, devemos ressaltar que uma 

das principais representações difusoras do saber, as 

universidades, surgiram em sua grande parte de 

mosteiros (mesmo sabendo que nem todas as 

Universidades estavam debaixo do controle 

eclesiástico). As Universidades eram locais de estudo e 

investigação que deram diretrizes importantes do saber 

científico atual.  
   

 Resposta: B 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 3 9 17 14 

 

 Objeto do conhecimento: Características e 

transformações das estruturas produtivas. 
 

3. Mesmo enfrentando dificuldades como a falta de 

padronização monetária e de pesos e medidas e ante a 
falta, pelo menos até o século XI, de uma melhor 

infraestrutura (estradas), de segurança nos 

deslocamentos pelo território (risco de saques) e da 

incompatibilidade de interesses com nobres que 

obstaculavam a passagem de mercadores por seus 

territórios, o fenômeno denominado de Renascimento 

Comercial e Urbano teve nas feiras medievais um 

elemento de fundamental importância. Ressalte-se que o 

crescimento populacional e os progressos técnicos como 

a drenagem das áreas alagadas que permitiram a 

ampliação das áreas cultivadas, a substituição dos 

instrumentos de madeira pelos produzidos de ferro 
muito mais resistentes além das melhorias nos 

transportes propiciaram progressivamente a obtenção de 

excedentes comercializáveis. As Corporações de Ofício 

não obstante serem produtos deste momento de 

transformações estabelecia a prática do “preço justo” 

(matéria prima e mão de obra) não buscando o lucro o 

que gerava por parte da Igreja certa tolerância com essas 

instituições. De fato, mesmo não sendo comum, é 

possível encontrar nas feiras medievais aspectos 

semelhantes aos de um shopping center na medida que 

oferecia segurança com as muralhas que circundavam a 
cidade, uma ampla variedade de produtos além de 

apresentações de artistas (saltimbancos) que faziam 

malabarismo e contorcionismo.  

   

 Resposta: E 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 4 10 18 15 

 

 Objeto do conhecimento: Representações gráficas e 

cartográficas dos espaços geográficos. 
 

4. Agricultura patronal é aquela que utiliza trabalhadores 

contratados em propriedades médias ou grandes, onde 

os indivíduos não são donos da terra, o que faz com que 

os lucros da atividade sejam destinados diretamente 

para os proprietários. Já a agricultura familiar os 

pequenos agricultores são responsáveis pela produção e 

comercialização dos alimentos, uma vez que são donos 

da terra, o que faz com que os lucros da atividade sejam 
destinados diretamente para os trabalhadores.  

   

 Resposta: C 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 5 17 25 26 

 

 Objeto do conhecimento: Agentes modeladores e 

formadores do relevo. 
 

5. Teoria da Deriva Continental foi criada pelo 

meteorologista alemão Alfred Wegener, na qual ele 

afirmou que há, aproximadamente, 200 milhões de anos 

não existia separação entre os continentes, ou seja, 

havia uma única massa continental, chamada de Pangeia 

e um único Oceano, o Pantalassa. Depois de milhões de 
anos houve uma fragmentação surgindo dois 

megacontinentes chamados de Laurásia e Godwana, e 

partir daí os continentes foram se movendo e se 

adequando às configurações atuais.  

   

 Resposta: E 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 6 18 26 27 

 

 Objeto do conhecimento: A função dos recursos 

naturais na produção do espaço geográfico. 
 

6. A questão apresenta mapas contendo as principais 

bacias hidrográficas existentes no território brasileiro. 

Podemos constatar que o maior potencial disponível 

para a utilização é encontrado na bacia amazônica, 

porém, a mesma apresenta um pequeno nível de 

aproveitamento. O maior aproveitamento está presente 
na bacia Platina, sendo mais específico na sub-bacia do 

rio Paraná, pois a região drenada pelo rio em questão 

apresenta a maior concentração urbano-industrial do 

país. 

   

 Resposta: D 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 7 19 27 28 

 

 Objeto do conhecimento: Sociologia – Globalização e 
Neoliberalismo. 

 

7. O capitalismo financeiro sob a égide do neoliberalismo 

diminuiu o controle do Estado sobre o sistema 

financeiro. O excesso de crédito para estimular o 

crescimento econômico pode proporcionar uma 

sensação de consumo irreal e pode levar a crises 
decorrentes de inadimplência como ocorreu com os 

Estados Unidos a partir de 2008 com os problemas no 

setor imobiliário. 

   

 Resposta: E 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 8 1 12 9 

 

 Objeto do conhecimento: Sociologia – Movimentos 

Sociais. 
 

8. A frase de Reinaldo Dias demonstra que um movimento 

social configura-se como ações da coletividade que, de 

diferentes maneiras, com base nas características citadas 

(projeto, ideologia e organização), desejam expor suas 

diversas necessidades. Além disso, os movimentos 

sociais podem reivindicar uma alteração ou até mesmo a 
manutenção de um determinado aspecto da realidade. 

Em outras palavras, é uma demanda por direitos de 

cidadania real. Do ponto de vista formal, todos possuem 

o direito à mobilidade urbana, por exemplo. No entanto, 

esse tipo de manifestação pública demonstra como esses 

direitos não se efetivam materialmente, fazendo com 

que as pessoas ainda os reivindiquem. 

   

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 9 2 13 10 

 
 Objeto do conhecimento: Sociologia – O mundo do 

trabalho / Movimentos Sociais. 
 

9. O texto demonstra um dos inúmeros problemas sociais 

relacionados ao trabalho e à desigualdade de gênero no 

Brasil. Assim, pode-se perceber que, de várias formas, 

os preconceitos estão presentes no mercado de trabalho, 
não só na desigualdade de salários entre homens e 

mulheres, negros e brancos, mas, nesse caso, na ideia de 

que a gestação pode ser um fator que atrapalhe a 

lucratividade empresarial. 

   

 Resposta: C 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 10 3 14 11 

 

 Objeto do conhecimento: Período entre-guerras. 
 

10. As burguesias nacionais, sobretudo da Alemanha, da 

Espanha, da Itália e de Portugal, ao perceberem os 

efeitos da crise na mentalidade dos seus respectivos 

povos, recearam a implementação do socialismo como 

sistema sanador da crise do capitalismo, por isso 

apoiaram a ascensão de estados totalitários. 

   

 Resposta: A 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 11 11 28 1 

 

 Objeto do conhecimento: Crise de 1929. 
 

11. Houve um desequilíbrio preocupante entre o índice da 

produtividade e o potencial de consumo que, em função 

da especulação financeira e o processo repentino de 

falências e desemprego em massa. Também chamado 

“efeito dominó”, esse processo gerou o colapso geral do 

sistema capitalista norte-americano. 

   

 Resposta: D 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 12 12 29 2 

 

 Objeto do conhecimento: Guerra Civil Espanhola. 
 

12. As guerras, além de todo o processo transformador de 

relações econômicas, sociais e políticas, bem como 

culturais, também atuaram no sentido de redefinir o 

papel da mulher como elemento de resistência frente ao 

mundo do trabalho, sobretudo, no contexto da guerra 

civil espanhola, ocorrida entre 1936 e 1939. 

   

 Resposta: A 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 13 13 30 3 

 
 Objeto do conhecimento: Segunda Guerra Mundial. 
 

13. O monroísmo, de autoria do presidente norte-americano 

James Monroe, em 1823 limitou-se ao exercício de 

controle e hegemonia no continente norte-americano, 

em oposição a quaisquer formas de intervenção 

europeia na região, sobretudo, em face das ameaças 
conservadoras da santa aliança. Com o lema  

“A América para os americanos”, os Estados Unidos 

consagravam o exclusivismo da sua intervenção. 

Diferentemente disso, o Japão, sob a ideia da criação da 

“esfera de prosperidade da grande Ásia Oriental”, 

desenvolveu uma política imperialista de base 

armamentista e militar sobre os territórios dessa região. 

   

 Resposta: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 14 20 1 29 

 

 Objeto do conhecimento: História dos povos indígenas 

e a formação sociocultural brasileira. 
 

14. No “sistema cultural” do indígena, a madeira tem uma 

finalidade bastante específica, ser queimada para 

aquecer as pessoas nos períodos de frio e, portanto, o 

índio ancião acredita que para os europeus ela deve ter a  

mesma serventia. No entanto, portugueses e franceses se 

utilizavam da madeira para a produção de tintura, que 
por sua vez era utilizada na manufatura de tecidos, em 

especial para tingir os tecidos. 

   

 Resposta: A 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 15 21 2 30 

 

 Objeto do conhecimento: As lutas pela conquista da 

independência política das colônias da América. 
 

15. A Inconfidência Mineira foi o principal movimento de 

contestação ao domínio português e à reação lusitana, a 

partir de uma grande devassa, determinou a prisão de 

diversos líderes e promoveu a execução de Tiradentes, 

com a ideia de “castigo exemplar”, ou seja, mais do que 

a execução de um indivíduo, a necessidade de incutir 

medo na população colonial. 

   

 Resposta: B 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 16 22 3 31 

 

 Objeto do conhecimento: A luta dos negros no Brasil e 

o negro na formação da sociedade brasileira. 
 

16. Os livros de Gilberto Freyre são relevantes para 

compreender as relações sociais no Brasil Colônia e 

Império. O anúncio do jornal sobre a fuga do escravo 
Caetano da loja de tecidos em 1830 remete a uma série 

de transformações que ocorreram no Brasil bem como 

no universo da escravidão. Nos séculos XVIII e XIX as 

atividades dos escravos foram se diversificando devido 

à demanda de mão de obra nas cidades. Surgiram os 

escravos de ganho e escravos que trabalhavam em 

diversas funções na zona urbana. Desta forma, as 

possibilidades de resistências através de fugas eram 

maiores. Somente a alternativa C está correta. Não 

havia valorização do trabalho manual que era 

historicamente associada à escravidão. A imprensa não 
estava a serviço de escravo denunciando as mazelas, 

mas a serviço das elites na procura dos seus escravos. 

As proposições D e E são falsas. O anúncio não se 

refere à compra de escravo da mesma origem e nem 

pela adesão dos escravos ao catolicismo. 

   

 Resposta: C 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 17 4 19 16 

 

 Objeto do conhecimento: A luta pela conquista dos 

direitos pelo cidadão (República oligárquica-
coronelismo). 

 

17. A imagem retrata a prática do voto de cabresto: os 

poderosos coronéis utilizavam de táticas de coação para 

manipular as eleições, obrigando seu “rebanho” a votar 

em candidatos por eles (coronéis) escolhidos.  

O contexto histórico da questão é a República Velha 
(1889-1930). 

   

 Resposta: B 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 18 5 20 17 

 

 Objeto do conhecimento: A industrialização brasileira, 

urbanização e as transformações sociais e trabalhistas. 
 

18. Durante o Estado Novo, a política varguista preservou 

as características populistas, marcadas pelo 

assistencialismo e pelo controle sobre os sindicatos. 

Esse modelo de relação entre o Estado e os 

trabalhadores foi denominado populismo. A Carteira de 

Trabalho foi instituída em 1932 apenas para os 

trabalhadores urbanos e reforçou a ideia de que o 

governo protegia os trabalhadores e lhes dava garantias 

mínimas. 
   

 Resposta: B 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 19 6 21 18 

 

 Objeto do conhecimento: Solo. 
 

19. A cana-de-açúcar é cultivada na Zona da Mata do 

Nordeste desde o período colonial. É realizada em 

latifúndios monocultores destinados a produção de 

açúcar e etanol combustível. A cultura é marcada pela 

exploração dos trabalhadores, mão de obra escrava no 

período colonial e boias-frias na atualidade. As 

condições naturais favoráveis ao cultivo na região são: 

relevo com colinas, solo de massapê (tipo de argissolo, 

fértil e com coloração cinza) e clima tropical litorâneo 

(quente e com altos índices pluviométricos no inverno).   
   

 Resposta: A 

 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 20 14 4 32 

 

 Objeto do conhecimento: Complexo Amazônico. 
 

20. Na Amazônia, a conservação dos recursos naturais 

como a biodiversidade deve ser realizada dentro dos 

termos do desenvolvimento sustentável, na qual o 

aproveitamento dos recursos naturais seja racional e 

vinculado à inovação tecnológica em setores que 

utilizam a biotecnologia. Assim, é preciso integrar o 

desenvolvimento regional, científico e industrial com a 
sustentabilidade. 

   

 Resposta: C 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 21 15 5 33 

 

 Objeto do conhecimento: Espaço agrário. 
 

21. Como mencionado corretamente na alternativa [A], a 

expansão agropecuária do Centro-Oeste, embora seja 

mais produtiva, ocupa áreas de vegetação original, 

ocasionando desmatamento e perda de biodiversidade. 

Estão incorretas as alternativas: [B], [C] e [E], porque o 

Centro-Oeste é ocupado originalmente pelo Cerrado e 

não pela Mata Atlântica, campos ou pela Caatinga; [D], 

porque a prática agrícola no Centro-Oeste não é 

itinerante. 

   

 Resposta: A 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 22 16 6 34 

 

 Objeto do conhecimento: Complexo Amazônico. 
 

22. Como mencionado corretamente na alternativa [E] o 

avanço dos setores produtivos sobre a Amazônia afetou 

as comunidades locais causando sua desterritorialização 

além de impactar fortemente o bioma. Estão incorretas 
as alternativas: [A], porque existem usinas hidrelétricas 

na região; [B], porque existem Institutos de Pesquisas 

atuando na região; [C], porque o avanço dos setores 

produtivos sobre a Amazônia resultou em impactos 

significativos como o desmatamento, a contaminação e 

assoreamento dos rios, a redução da biodiversidade; 

[D], porque os projetos agropecuários e de mineração 

desenvolvidos com os governos militares na década de 

1970 não foram sustentáveis.   

   

 Resposta: E 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 23 23 33 19 

 

 Objeto do conhecimento: Vegetação. 
 

23.  

a) Errada. Os estados de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul localizam-se na zona temperada, ao norte do 

Círculo Polar Antártico. 

b) Errada. Historicamente, a economia brasileira 

assentou-se na produção e exportação de produtos 

agrícolas. 
c) Incorreta. Na região sul ocorre o predomínio do 

clima subtropical. 

d) Incorreta. A principal atividade dos Pampas é a 

pecuária. 

e) Correta. No Rio Grande do Sul ocorre a presença de 

campos. 

   

 Resposta: E 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 24 24 34 20 

 

 Objeto do conhecimento: Urbanização. 
 

24. Nos Estados Unidos, várias cidades como Nova York 

implantaram faixas para ciclistas com êxito. No Brasil, 

algumas grandes cidades realizaram alguns 

investimentos como o Rio de Janeiro e São Paulo, 

embora com qualidade inferior. A expansão das 

ciclovias e ciclofaixas encontra resistência por parte da 
população.   

   

 Resposta: A 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 25 25 35 21 

 

 Objeto do conhecimento: Baixa Idade Média. 
 

25. Antes da chegada de Cristovão Colombo a América em 

1492, os europeus representavam o mundo conhecido 

sem o continente americano e a Oceania que fora 

descoberta no século XVIII. Os mapas e outras 

representações, até o final do século XV, tinham uma 

visão parcial da realidade continental. 

   

 Resposta: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 26 26 36 22 

 

 Objeto do conhecimento: Brasil Colônia: Mineração. 
 

26. Com a descoberta do ouro, o governo português tratou 

de criar uma série de impostos que garantiam a 

obtenção de lucros junto à atividade mineradora. Com o 

passar  dos anos, o esgotamento das minas passou a 

diminuir bastante as toneladas de ouro que eram 

enviadas para Portugal. Isso se explica até pelo fato de 

que o ouro é um bem natural não renovável e com a 

constante exploração foi perdendo força. 

 Na medida em que percebeu a diminuição da 

quantidade de ouro recolhido, o governo português 

decidiu aumentar a cobrança de impostos feita nas 

minas. A fiscalização nas cidades mineiras aumentou e 

um polêmico imposto chamado de derrama passou a ser 

cobrado. A derrama era um tipo de cobrança em que 

Portugal recuperava os impostos atrasados, com a 

tomada de outros bens dos mineradores que estavam em 

dívida com o governo português. 

 Esse tipo de cobrança gerou muita insatisfação e acabou 

sendo um dos motivos pelos quais alguns mineradores, 

intelectuais e proprietários de terra de Minas Gerais, lá 

pelos fins da década de 1780, se reuniram para criticar e 

elaborar um plano pelo fim da colonização portuguesa. 

Essas reuniões deram força ao planejamento de uma 

revolta, que ficou conhecida em nossa história como 

Inconfidência Mineira. 

   

 Resposta: A 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 27 32 7 4 

 

 Objeto do conhecimento: Brasil Colônia: Movimentos 
Emancipacionistas. 

 

27. As revoltas emancipacionistas foram movimentos 

sociais ocorridos no Brasil Colonial, caracterizados pelo 

forte anseio de conquistar a independência do Brasil 

com relação a Portugal. Estes movimentos possuíam 

certa organização política e militar, além de contar com 

forte sentimento contrário à dominação colonial. Entre 

as causas principais se encontravam a cobrança elevada 

de impostos de Portugal sobre o Brasil.   

   

 Resposta: B 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 28 33 8 5 

 

 Objeto do conhecimento: Segundo Reinado Brasileiro: 

Estrutura Cafeeira. 
 

28. As consequências imediatas dessa Lei foram a elevação 
do preço do escravo juntamente com o aumento do 
tráfico interprovincial, onde províncias do Norte 
(pode-se ler também Nordeste) onde o negro não tinha 
muito peso na economia passaram a vendê-los em 
grande quantidade para províncias do Centro-Sul.  
A longo prazo, capitais foram disponibilizados para 
novos investimentos e houve a transição do trabalho 
escravo para o assalariado do imigrante, aumentando 
assim o mercado consumidor. 

 Percebam que a Tarifa Alves Branco, combinada com 
as consequências do fim do tráfico negreiro determinada 
pela Lei Eusébio de Queiroz, levaram ao surto industrial 
conhecido como Era Mauá. Na década de 1870, 
principalmente no eixo Rio-São Paulo, houve o 
estabelecimento de bancos, ferrovias, companhias de 
iluminação e navegação a vapor e outras melhorias dos 
equipamentos urbanos, que davam ares de 
modernização ao país. 

 As primeiras experiências com imigrantes no Brasil se 
deram por volta de 1810, quando Dom João VI 
subvencionou a vinda de colonos suíços e alemães, para 
a região de Nova Friburgo no Rio de Janeiro. 

 Em 1848 ocorreu um incidente na Fazenda Ibicaba de 
propriedade de um Senador do Império, em Limeira na 
Província de São Paulo, onde imigrantes suíços, 
alemães, belgas e portugueses promoveram uma revolta 
contra maus tratos, endividamento e trabalhos extras. 
Era a mentalidade escravocrata que perambulava na 
cultura brasileira, dificultando a implantação do 
trabalho livre nas fazendas. Esse e outros episódios 
arranharam a imagem do Brasil na Europa, o que 
dificultou nas duas décadas subsequentes a vinda de 
imigrantes desses países para as lavouras de café. 

 Na década de 1870 o Governo Imperial resolveu 
subvencionar a vinda de trabalhadores estrangeiros, 
dando-lhes garantias. Com isso o sistema de parceira se 
desenvolveu com sucesso em várias fazendas do Oeste 
Paulista, onde imigrantes de origem predominantemente 
italiana, também atendiam ao interesse de segmentos 
políticos de clarear a cor do povo brasileiro. 

 

 Resposta: D 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 29 34 9 6 

 

 Objeto do conhecimento: Demografia. 
 

29. Os grandes centros urbanos, localizados nos países 

desenvolvidos, apresentam quedas regulares nas taxas 

de crescimento populacional. A cosmopolitização de 

sua população mostra novos focos de atenção nas 

pessoas que acabam enfatizando as carreiras 

profissionais, viagens e lazer, diminuindo o número de 

casamentos ou casando-se tarde e com pouco nível de 
preocupações com a geração de filhos.  

   

 Resposta: A 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 30 35 10 7 

 

 Objeto do conhecimento: Impactos ambientais 

urbanos. 
 

30. A qualidade de vida fica comprometida em áreas 

metropolitanas no Brasil, onde, em geral, os índices de 

poluição da atmosfera são elevados. Pessoas que se 

locomovem em bicicletas, por exemplo, ficam mais 

expostas à respiração de ar poluído, podendo diminuir a 

expectativa de vida.  
   

 Resposta: B 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 31 36 11 8 

 

 Objeto do conhecimento: Urbanização. 
 

31. O crescimento urbano desordenado ou ordenado 

perversamente mais o alto custo da terra e da moradia, a 

especulação imobiliária, a concentração de renda, entre 

outros aspectos, levam a desordenamentos espaciais e 

forte segregação espacial. Com essas perspectivas, a 

população mais carente acaba ocupando áreas de risco 

suscetíveis a enchentes ou deslizamentos, com pouco ou 

nenhum apoio do Estado em relação a perdas materiais 

e risco de morte.  

   

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 32 37 22 43 

 

 Objeto do conhecimento: Sociologia – Movimentos 

Sociais / Mudança Social. 
 

32. A segregação socioespacial corresponde à divisão da 

sociedade enquanto classes sociais e também no que diz 
respeito a sua distribuição territorial nas áreas urbanas. 

Ao mesmo tempo em que existe uma grande produção 

de riquezas e um aumento do poder de compra de uma 

importante parcela da população brasileira, a maior 

parte desses recursos continua concentrada, e a 

valorização dos imóveis não permite uma distribuição 

democrática e equilibrada das opções de moradia, 

acesso a lazer e qualidade de vida.  

   

 Resposta: D 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 33 38 23 44 

 

 Objeto do conhecimento: Filosofia – Estética. 
 

33. A tese de Marcuse revela algo que libera a obra de arte 

de um engajamento literal do seu sentido estético, quer 

dizer, a proposição do filósofo expõe que a intenção da 

obra não é engajada politicamente apenas se ela estiver 

vinculada propositalmente a uma classe oprimida da 

sociedade, mas sim sempre que ela revelar, segundo 

uma exemplaridade que extrapola o contemporâneo, a 
evidência um futuro decadente. A arte é muito mais 

subversiva quando está próxima da libertação e quando 

favorece a liberdade do artista e do homem.  

   

 Resposta: C 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 34 39 24 45 

 

 Objeto do conhecimento: Economia brasileira. 
 

34. Os gastos são elevados com os criatórios de animais de 

estimação, como cães, gatos e aves e crescem, em todo 

o mundo. 

 Os cachorros são mais numerosos e ultrapassam em 

40% das residências, as presenças de estimados e 

apreciados animais.  

   

 Resposta: E 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 35 43 37 35 

 

 Objeto do conhecimento: Geopolítica: Primeira Guerra 

Mundial. 
 

35. A Primeira Guerra Mundial (1914-18) teve várias 
causas diretas (imediatas) e indiretas (ao longo de vários 

anos), como o fanatismo, o radicalismo patriótico e as 

disputas imperialistas.  

   

 Resposta: C 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 36 44 38 36 

 

 Objeto do conhecimento: Mundo das artes e ciências. 
 

36. A capital, podemos assim considerar do Renascimento, 

foi a cidade italiana de Florença.  

   

 Resposta: D 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 37 45 39 37 

 

 Objeto do conhecimento: Vida urbana: redes e 

hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial. 
 

37. Resultado do processo denominado de Renascimento 

Comercial e Urbano as cidades medievais se 

consolidaram ao longo dos séculos XII, XIII e até início 

do século XIV. Cansados da exploração feudal, muitos 

servos ouviam entusiasmados as notícias da agitação 

comercial das cidades. Grande número deles migrava 
para as cidades em busca de melhores condições de 

vida. As cidades tornaram-se locais seguros para 

aqueles que desejavam romper com a rigidez da 

sociedade feudal. Por isso, um antigo provérbio alemão 

dizia: O ar da cidade torna o homem livre. Ainda que a 

cidade oferecesse possibilidade de ascensão social vale 

destacar, como se observa na própria gravura, a 

existência de conflitos internos como as “Jacqueries”, 

denominação francesa para revoltas de cunho camponês 

de caráter antifeudal. Destaque-se também que o 

crescimento populacional acentuado das cidades por 

vezes provocava uma ocupação desordenada que 
somada a carência de infraestrutura, especialmente de 

saneamento, facilitava a proliferação de doenças. Por 

fim vale lembrar que embora a burguesia tenha obtido 

projeção social ela não conseguiu de imediato sobrepor 

seus interesses sobre os do clero ou mesmo da nobreza. 

Os usurários e os que praticavam comércio obtendo 

lucro sofriam forte contestação da Igreja.  

   

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 38 29 43 23 

 

 Objeto do conhecimento: Formas de organização 

social, movimentos sociais, pensamento político e ação 

do Estado. 
 

38. Consequência do fortalecimento do poder real com o 

surgimento dos estados modernos no final da idade 
média, o Absolutismo, que se desenvolveu 

especialmente entre os séculos XV ao XVIII, promoveu 

a partir de uma ampla centralização política, iniciativas 

que favoreceram o comércio e por consequência os 

interesses burgueses tais como, a unificação monetária, 

de pesos e medidas, tendo ainda regulamentado as 

práticas econômicas e comercias mediante a intervenção 

do estado na economia (mercantilismo), onde por vezes 

os estado assumiu o papel de patrocinador de atividades 

comerciais potencialmente lucrativas como no episódio 

da Expansão Marítima. Vale lembrar que esse sistema 

embora manteve os privilégios de classe herdados da 
medievalidade para os membros do clero e da nobreza 

também favoreceu a burguesia.  

   

 Resposta: C 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 39 30 44 24 

 

 Objeto do conhecimento: A dinâmica dos fluxos 

populacionais. 
 

39. Pelos mapas apresentados podemos constatar que o 

sentido dos fluxos migratórios inter-regionais sofreram 

alterações ao longo da história. Os fluxos migratórios 

dos estados do Sul, além de São Paulo e de Minas 

Gerais, para as regiões Centro-Oeste e Norte, ocorreram 

especialmente a partir da década de 1960/70, graças à 
expansão das áreas de fronteira agrícola na região 

Centro-Oeste e na Amazônia.  

   

 Resposta: D 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 40 31 45 25 

 

 Objeto do conhecimento: Aspectos demográficos. 
 

40. As conquistas ocorridas trazidas pela revolução médico- 

-hospitalar provocaram alterações no perfil demográfico 

da população. Ocorreram a redução das taxas de 

natalidade e fecundidade, com elevação da expectativa 

de vida. Esses fatores contribuem para elevar o 

percentual de idosos no total da população.  

   

 Resposta: E 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 41 40 40 40 

 

 Objeto do conhecimento: Processos de produção ou 

circulação de riquezas e suas implicações 

socioespaciais. 
 

41. A balança comercial brasileira nos últimos anos foi 

marcada por superavit. Contudo, é importante salientar 

a participação cada vez maior das commodities, em 

detrimentos dos produtos manufaturados. Quanto às 

importações, o país mantém a dependência na 

importação de produtos de alto valor agregado.  

   

 Resposta: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 42 41 41 41 

 

 Objeto do conhecimento: liderança, carisma e 

organização social. 
 

42. Na formação do poder, de acordo com Weber, o carisma 

é essencial para legitimar o sentido de liderança. É 

importante notar que carisma não deve ser relacionado à 

bondade ou afetividade, por isto que figuras como 

Hitler, Mussolini e Stalin podem ser vistos como 

carismáticos.  
   

 Resposta: C 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 43 42 42 42 

 

 Objeto do conhecimento: Movimentos Sociais, 

Cidadania e Black Blocs. 
 

43. As manifestações violentas se apresentam como uma 

forma de chamar a atenção dos governantes para 

questões sociais urgentes (política, emprego, saúde etc). 

A tática dos Blacks Blocs é o uso desta violência para 

atingir símbolos do sistema. A grande questão que é 

gerada é a falta de uma bandeira ideológica bem 

definida, levando o movimento a ser tratado com um 

viés anarquista pela mídia, o que se apresenta bem 

distante.  
   

 Resposta: C 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 44 27 31 38 

 

 Objeto do conhecimento: Democracia, cidadania e 

direitos sociais. 
 

44. A composição é bem clara ao questionar alguns sensos 

comuns e ao expor a falta de democracia no Brasil, 

quando apresenta uma distinção entre o ideal proposto 

pelas leis e a realidade experimentada pela maioria da 

população.  

   

 Resposta: C 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 45 28 32 39 

 

 Objeto do conhecimento: Direitos Humanos, 

Democracia e Justiça. 
 

45. Diante de tanta violência no mundo, cria-se um juízo de 

valor relacionado à impunidade. Casos que envolvam a 

comoção nacional e repetidos constantemente pelas 

mídias acabam por gerar um conflito na opinião pública. 

Entre estes conflitos mora a crença de que os Direitos 

Humanos e o ECA foram criados para proteger 
criminosos, gerando uma reação conservadora por parte 

da sociedade.  

   

 Resposta: B 

 

 
 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 46 64 61 46 

 

 Objeto do conhecimento: Problemas ambientais: 

mudanças climáticas, efeito estufa, desmatamento, 

erosão e poluição. 
 

46. A diminuição do tamanho das sementes do palmito- 

-juçara pode estar relacionada com a redução 

populacional das aves frugívoras de grande porte. 

 

 Resposta: A 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 47 65 62 47 

 

 Objeto do conhecimento: Problemas ambientais: 

mudanças climáticas, efeito estufa, desmatamento, 

erosão e poluição. 
 

47. O estabelecimento do mexilhão dourado como praga 

invasora em rios da região sul e sudeste do Brasil é 
determinada pela ausência de competidores e 

predadores naturais. Consequentemente, existe o risco 

iminente da chegada desse molusco bivalve aos rios da 

bacia amazônica.  

 

 Resposta: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 48 66 46 60 

 

 Objeto do conhecimento: Problemas ambientais: 

mudanças climáticas, efeito estufa, desmatamento, 
erosão e poluição. 

 

48. A queima dos combustíveis fósseis (petróleo e gás) 

libera o CO2 gás que agrava o efeito estufa da atmosfera 

terrestre.  

 

 Resposta: C 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 49 67 47 61 

 

 Objeto do conhecimento: Eletrodinâmica (gerador 

elétrico) 
 

49. 

Resposta do ponto de vista da disciplina de Física: 

 [D] Falsa. Quando são associados geradores idênticos 

em paralelo, a força eletromotriz equivalente é igual à 

de cada bateria, no caso, 3,7 V. 

 Observação: o Sistema Internacional de Unidades 

desconsidera como técnicos os termos voltagem, 

amperagem, watagem etc. É recomendado o uso de 

tensão elétrica ou diferença de potencial em vez de 

voltagem. 

 

Resposta do ponto de vista da disciplina de Química: 
 [A] Incorreta. O lítio possui uma alta reatividade em 

água, motivo pelo qual todas as pilhas de lítio, usam 

como eletrólitos compostos não aquosos, em recipientes 

hermeticamente fechados. 

 

 [B] Correta. O óxido de LiCoO2 é oxidado a CoO2, na 

recarga da pilha. 

Li+ + 1e+  Li0 
  

 [C] Incorreta. Tanto na pilha quanto na eletrólise a 

oxidação ocorre no ânodo e a redução no cátodo. 

 

 [D] Incorreta. Pois nesse tipo de associação, a ddp 
resultante é igual a ddp individual de cada pilha, ou 

seja, 3,7 V. 

 

 [E] Incorreta. O cátodo e o ânodo são separados por um 

material poroso que contém o eletrólito, esse material, 

conhecido como separador, evita que os íons dos 

elétrodos se misturem e provoquem uma reação, durante 

o tempo em que a pilha não está em funcionamento, 

provocando o desgaste prematuro do ânodo e 

consequentemente reduzir a vida útil da pilha.  

 

 Resposta: B 

 

 

 

C-3 

 
 

H-12 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

C-3 

 
 

H-12 

 

C-3 

 
 

H-12 

 

C-3 

 
 

H-12 

 

C-2 

 
 

H-5 

 



COMENTÁRIO – SIMULADO ENEM – 1º DIA 

 

 10  OSG.: 095823/15 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 50 49 67 53 

 

 Objeto do conhecimento: Eletrodinâmica (circuito 

elétrico). 
 

50. Não é necessário cálculo algum para se chegar à 

resposta, pois a diferença de potencial nas lâmpadas 3 e 

4 é 6 V; nas lâmpadas 1 e 2 a diferença de potencial é 

12 V. Portanto, a corrente e a potência nas lâmpadas 1 e 

2 são maiores que nas lâmpadas 3 e 4. 

 Mas, mostremos os cálculos: 
 

 Calculando a resistência de cada lâmpada: 

  
2 2U 12

R   R 9,6 . 
P 15

      

 

 Calculando as potências e as correntes: 

 

 

1 2

1 2

2 3
3 4

2

1 2

U 12
i i 1,25 A.

R 9,6Lâmpadas 1 e 2: 

P P 15 W. 

U 12   i i .
i i 0,625 A.

2 R 19,2

Lâmpadas 3 e 4: 
U

362
P P 3,75 W. 

R 9,6


   


  

  
   





   


 

 Resposta: C 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 51 50 68 54 

 

 Objeto do conhecimento: Ácidos, bases, definição, 

classificação, propriedades, formulação e nomenclatura. 
 

51. Frasco 1 – Sal 

 Frasco 2 – Base (rosa em pH > 8,5) 

 Frasco 3 – Ácido (com reação de neutralização) 
 Frasco 4 – Composto orgânico (não conduz corrente 

elétrica)  

   

 Resposta: B 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 52 51 69 55 

 

 Objeto do conhecimento: Ácidos, bases, definição, 

classificação, propriedades, formulação e nomenclatura. 
 

52. De acordo com a tabela podemos afirmar que: 

 Meio ácido – azul 

 Meio neutro – amarelo pálido 

 Meio básico – rósea 

 Ao misturar os reagentes dos experimentos 1 e 3 

teremos uma mesma quantidade em mol de ácido e base 

originando um meio neutro.  

   

 Resposta: D 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 53 52 70 56 

 

 Objeto do conhecimento: Ácidos, bases, definição, 

classificação, propriedades, formulação e nomenclatura. 
 

53. O Leite de Magnésia é uma suspensão de água e 

hidróxido de magnésio de fórmula Mg(OH)2. 

   

 Resposta: A 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 54 46 52 48 

 
 Objeto do conhecimento: Oscilações, ondas, óptica e 

radiação. 
 

54. O período de um pêndulo simples, quando oscilando 

com pequenas amplitudes não depende da massa. 

Calculando o período de oscilação: 

    

L 1,6
T 2   T 2 2 0,16 2 0,4  

g 10

T 0,8 s.  

         

 

Resposta: C 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 55 47 53 49 

 

 Objeto do conhecimento: O calor e os fenômenos 

térmicos. 
 

55. O rendimento de uma máquina térmica é máximo 

quando a menor parte da energia térmica retirada da 

fonte quente for rejeitada para a fonte fria.    

 

 Resposta: A 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 56 48 54 50 

 

 Objeto do conhecimento: Oscilações, ondas, óptica e 

radiação. 
 

56. Para que se obtenha uma imagem nítida no filme, é 

necessário que esta imagem seja projetada exatamente 

sobre o filme. Assim, o valor de p’ deve coincidir com a 

distância da lente ao filme. De acordo com a equação de 

Gauss: 

1 1 1

p p’
 

 f
 

 

 Como a distância focal é constante, para tirar uma foto 

de um objeto mais próximo (p menor), deve-se 

aumentar o valor de p’.  
 

 Resposta: E 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 57 53 65 66 

 

 Objeto do conhecimento: Citoplasma. 
 

57. As organelas membranosas envolvidas na síntese e 

armazenamento das enzimas do suco pancreático são, 

respectivamente, o retículo endoplasmático rugoso 

(granuloso) e o complexo golgiense.  

   

 Resposta: A 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 58 54 66 67 

 

 Objeto do conhecimento: Núcleo celular. 
 

58. De acordo com o texto, a organização da cromatina no 

estado ativado (eucromatina) ou inativo 

(heterocromatina) determina que cada neurônio 

olfatório produza apenas um tipo de receptor para 
moléculas odoríferas. Vale também destacar que 

neurônios não se dividem, logo não podem ter o 

desenvolvimento das fases da mitose. Autossomos são 

cromossomos não sexuais e alossomos são 

cromossomos sexuais. 

   

 Resposta: C 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 59 55 63 51 

 

 Objeto do conhecimento: Respiração celular aeróbica. 
 

59. O processo de respiração celular aeróbica libera energia 

gradativamente e parte dela é armazenada na forma de 

ATP (adenosina trifosfato). A etapa 1 (glicólise 

anaeróbica) ocorre no hialoplasma, a 2 (ciclo de Krebs) 

matriz mitocondrial e a 3 (cadeia transportadora de 

elétrons) nas cristas mitocondriais. 

   

 Resposta: C 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 60 56 64 52 

 

 Objeto do conhecimento: Oscilações, ondas, óptica e 

radiação. 
 

60. 1 Hz quer dizer, 1 oscilação por segundo. Portanto  

0,5 Hz significa que a bomba executa 0,5 oscilação por 
segundo. 

 

  O período é o inverso da frequência, portanto: 

 T = 1/f 

 T = 1/0,5 

 T = 2 s. 

   

 Resposta: B 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 61 68 55 68 

 

 Objeto do conhecimento: Energia, trabalho e potência. 
 

61. Nesse caso o trabalho é dado pela área do gráfico, logo: 

   

 

 

N N B b H
A

2

8 4 10
60 J

2

 
   

 
  

 

   

 Resposta: C 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 62 69 56 69 

 

 Objeto do conhecimento: O movimento, o equilíbrio e 

a descoberta de leis físicas. 
 

62. Representemos as forças que atuam no nó e façamos sua 
decomposição na horizontal e na vertical: 

 

 
 

 Temos, então: 
 

x x

y y

1 2 1 2 1 2

1 2

T T T cos T cos T T T

T T 800 T sen T sen 800 2T sen 800

400
T (SI)

sen

400
T T 800N

1

2

        

           




  

   

 Resposta: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-4 

 
 

H-14 

 

C-4 

 
 

H-14 

 

C-5 

 
 

H-17 

 

C-5 

 
 

H-18 

 

C-5 

 
 

H-17 

 

C-5 

 
 

H-17 

 



COMENTÁRIO – SIMULADO ENEM – 1º DIA 

 

 12  OSG.: 095823/15 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 63 70 57 70 

 

 Objeto do conhecimento: Compostos de Carbono – 

Características gerais dos compostos orgânicos. 
 

63. Como na estrutura química da dacarbazina há mais de 

um grupo funcional de diferentes funções (amina, 

imina, azida e amida) trata-se de um composto de 

função mista, que apresenta uma cadeia carbônica 

insaturada e heterogênea. 

   

 Resposta: D 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 64 61 58 57 

 

 Objeto do conhecimento: Compostos de Carbono – 

Principais funções orgânicas. 
 

64. Os polifenois são caracterizados pela presença dos 
grupos hidroxilas ligados a anel (eis) aromático(s) na 

mesma estrutura química. 

O

OH

OH

OH

HO

OH O
 

Quercetina 

 

 Resposta: B 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 65 62 59 58 

 

 Objeto do conhecimento: Oscilações, ondas, óptica e 

radiação. 
 

65.  

 
 Em uma pessoa adulta, o globo ocular normal apresenta 

vergência que varia de 51 di a 64 di. Os mais 

importantes responsáveis por essa vergência são a 

córnea, com vergência de 43 di, e o cristalino, com 

vergência que pode variar de 13 di a 26 di. Ambos 
funcionam como lentes convergentes pois são de bordas 

finas, com índice de refração maior que o do meio.   

   

 Resposta: A 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 66 63 60 59 

 

 Objeto do conhecimento: Fenômenos elétricos e 

magnéticos. 
 

66. O examinador foi um pouco descuidado nesse teste. 

Ficou claro que a deflexão é no sentido da força, mas 

diretamente ou inversamente proporcional à corrente 

elétrica é a intensidade da força exercida no fio, que 

provoca a deflexão. Suponhamos, portanto, que a 

deflexão no fio seja diretamente proporcional a 
intensidade da força nele aplicada. 

 

 

 
 

 

 Sabemos que a força magnética ( F ) é simultaneamente 

perpendicular à corrente (i) e ao campo magnético ( B ), 

no sentido do eixo que se obtém quando se gira de i 

para B (a simplificação dessa regra para alunos do 

Ensino Médio adotada por professores e autores é 
conhecida como regra da mão direita, ou regra do 

“tapa”). 

 A intensidade dessa força é dada por: F = B  i  L, ou 
seja, a intensidade da força é diretamente proporcional à 

corrente. 

   

 Resposta: A 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 67 57 48 62 

 

 Objeto do conhecimento: Reação de oxirredução. 
 

67. Na reação de oxidação do etanol em etanal, o cromo do 

ânion dicromato sofre redução, agindo como agente 

oxidante, mudando de cor de laranja para verde, em 

virtude da presença do álcool, agente redutor, no sangue 

da pessoa testada. 

   

 Resposta: A 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 68 58 49 63 

 

 Objeto do conhecimento: Energias químicas no 

cotidiano. 
 

68.  

 Por veículo 

 1 dia    40 km 

 30 dias         x 

   x = 1200 km 

 
 1,0 litro          10 km 

 x            1200 km 

   x = 120 L 

 

 

 1,0 L gasolina      800 g 

 120 L gasolina       x 

   x = 96000g = 96 kg 

 

 Para 2.000.000 de veículos 

 1 veículo           96 kg de gasolina 

 2  106 veículos         x 

   x = 192  106 kg 
 

 Logo, a quantidade de gasolina consumida pela frota em 

30 dias é igual a 192  106 kg. 
 Cálculo da quantidade de CO2 produzida: 

 C8H18 + 25/2 O2  8 CO2 + 9 H2O 
 1 mol     8 mol 

 114 g       8  (44 g)  

 192  106 kg                x 

   x = 592,8  106 kg 
 1 ton     103 kg 

     x       592,8  106 kg  

 x = 592,8   103 ton = 5,9  105 ton               
    

 Resposta: B 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 69 59 50 64 

 

 Objeto do conhecimento: Solubilidade dos gases. 
 

69. A solubilidade dos gases é diretamente proporcional à 

pressão (S = K  P). No fundo do mar a pressão é maior, 
logo a solubilidades dos gases no sangue aumenta 

consideravelmente. O retorno súbito do mergulhador à 

superfície, o qual ficará exposto à pressão atmosférica, 

diminui a solubilidade dos gases e o excesso de ar tende 

a escapar dos fluidos de seu organismo. 

   

 Resposta: A 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 70 60 51 65 

 

 Objeto do conhecimento: Evolução e padrões 

anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos. 
 

70. Escuso-me de outras considerações de tais animais e 

foco atenção em seu Sistema Nervoso, como bem dito 

na questão os mesmos possuem diversos gânglios 

nervosos unidos e ligados a nervos que trazem 

informações dos órgãos dos sentidos e ditam ação à sua 

complexa musculatura. 
   

 Resposta: E 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 71 71 88 79 

 

 Objeto do conhecimento: Grandes linhas de evolução 

dos seres vivos. 
 

71. O curioso no texto é o fato de Sigmund Freud ter 

exposto uma impressão atual e lógica sobre a 

humanidade e sua evolução de conhecimento ter 

superado sua condição de um animal, colocando-nos 

junto de outros seres vivos considerados “inferiores” 

pela concepção egoísta humana. 

   

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 72 72 89 80 

 

 Objeto do conhecimento: Heterótrofos. 
 

72. Pólipos flutuantes que se relacionam harmonicamente 

dividindo trabalho, pólipos da classe dos hidrozoários 

que se especializam em funções distintas, porém, em 

conjunto se corroboram para uma maior sobrevivência, 

seja contribuindo na flutuação suave em superfície 

marinha ou atacando impiedosamente a presa com seus 
cnidócitos (células urticantes). 

   

 Resposta: A 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 73 73 90 81 

 

 Objeto do conhecimento: Água – ácidos, bases, sais e 

óxidos: definição, classificação, propriedades, 

formulação e nomenclatura. 
 

73. O eventual vazamento desses óxidos, SO2 e SO3, de 

características ácidas, poderia causar, entre outros 

problemas ambientais, chuvas com características 

ácidas, de pH menor que 7. 

   

 Resposta: A 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 74 87 80 71 

 

 Objeto do conhecimento: Transformação química e 

equilíbrio – Produto iônico da água, equilíbrio  
ácido-base e pH. Fatores que alteram o sistema em 

equilíbrio).   
 

74. A adição de íons H3O+ ao equilíbrio da questão desloca 

o equilíbrio para a esquerda, favorecendo o consumo da 

forma 2

4HPO  e a formação da forma 2 4H PO . Assim, a 

razão das concentrações entre as formas 2

4HPO   e 

2 4H PO , que antes da adição vale 1,6, se torna menor. 

   

 Resposta: B 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 75 88 81 72 

 

 Objeto do conhecimento: Aplicações de biotecnologia 

na produção de alimentos, fármacos e componentes 

biológicos. 
 

75. A liofilização consistem em separar a água e a porção 

sólida do alimento, transformando-o quase sempre em 

pó. O uso de sal é uma técnica de tornar o alimento 

hipertônico, assim tornando o meio inóspito a 

sobrevivência de microrganismos. Crioconservação é 

uma técnica de conservação de seres vivos, através do 
rápido congelamento de suas estruturas, sem causar 

grandes danos às células e morte dos seres vivos. 

Pasteurização consiste em manter o alimenta a 

temperatura acima dos 100 °C por poucos segundos e, 

em seguida promover uma brusca redução a 

temperaturas próximas do 0°C (choque térmico) 

causando desnaturações enzimáticas e morte de 

microrganismos. 

   

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 76 89 82 73 

 

 Objeto do conhecimento: Funções vitais dos seres 

vivos e sua relação com a adaptação desses organismos 

a diferentes ambientes. 
 

76. O adubo continha nutrientes vitais a planta, tais como o 
magnésio (elemento-chave da clorofila) e o ferro 

(fundamental para produção aceptores de elétrons da 

respiração celular e fotossíntese. 

   

 Resposta: C 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 77 90 83 74 

 

 Objeto do conhecimento: Principais doenças que 

afetam a população brasileira: caracterização, prevenção 
e profilaxia. 

 

77. Apesar de resultados promissores, é necessário que o 

experimento apresente grupos-controles, tanto na 

administração de solução tampão de fosfato em células 

tumorais, como também células normais que recebem a 

droga “Z”. 
   

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 78 80 84 75 

 

 Objeto do conhecimento: Compostos de carbono. 
 

78.  

a) Incorreta. Apresenta apenas dois anéis aromáticos, 

que são os anéis benzênicos, os quais são planos e 

possuem ressonância. 

b) Incorreta. As ligações duplas dos anéis benzênicos 

são conjugadas (ligações duplas alternadas por 

ligações simples), ou seja, possuem ressonância. 

c) Incorreta. Não já conjugação entre a ligação dupla 

exo-cíclica (fora do ciclo) e o par de elétrons do 

nitrogênio, pois existem dois átomos de carbono sp3 

no caminho. 

d) Correta. A substância possui caráter básico devido à 
função amina, reagindo com ácidos para formar sais, 

que são mais polares e mais solúveis em água. 

e) Incorreta. Não há carbono quiral (carbono com 

quatro ligantes distintos). 

   

 Resposta: D 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 79 81 85 76 

 

 Objeto do conhecimento: Representação das 

transformações químicas. 
 

79. O volume da barra metálica é: 

 V = 5 cm  5 cm  11,5 cm = 287,5 cm3 
 

 Assim, a massa de índio puro é: 

 3

3

7,2 g
m(In) 287,5 cm 2070 g

1 cm
    

 

 A massa de yanomamita (massa molar = 290 g/mol) 

pode ser calculada como segue: 

 
290 g

m 2070 g In 5220g 5,22 kg
115 g In

     

   

 Resposta: B 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 80 82 86 77 

 

 Objeto do conhecimento: Energia, trabalho e potência. 
 

80. Ao atingir a atmosfera, o meteorito diminui sua altitude 

em relação ao solo. Logo, Ep diminui devido ao 

aumento de Ec. Mas o atrito transforma parte de Ec em 

Et, produzindo o brilho visto do solo.  

 EP → EC e EC → Et. 

   

 Resposta: C 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 81 83 87 78 

 

 Objeto do conhecimento: Energia, trabalho e potência. 
 

81. Na posição 2, temos:   

 

2 2

2 2

v v
Fcp T P m T P T m P

r r

v 30
T m m g T 200 200 10

r 50

T 3600 2000 T 5600 N

          

          

    

 

   

 Resposta: E 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 82 84 77 84 

 

 Objeto do conhecimento: Energia, trabalho e potência. 
 

82. Potência utilizada para elevar um bloco de m = 75 kg a 

uma altura de 1 m   

 Po = F  V = P  V = m  g V = 75  10  1  

   Po = 750 W 
 

 Potência desenvolvida pelo carro  

 Po = F  V = PP  V = m  g  sen  V = 1.000  10   

0,1  15 Po = 15.000 W 
  

 Regra de três   

 1 CV       –          750 W  

 X CV      –        15.000 W   

 X = 15.000 / 750    X = 20 CV   
   

 Resposta: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 83 85 78 85 

 

 Objeto do conhecimento: Hidrostática. 
 

83. Objeto A 

 Velocidade antes do choque: v 

 Velocidade após o choque: 
v

2
 

 
 Objeto B 

 Velocidade antes do choque: zero 

 Velocidade após o choque: 
v

2
 

rel. afast.

rel. aprox.

v v
V

2 2e e e 0
vV



      

 

Portanto: 

 Choque totalmente inelástico: conservação da 

quantidade de movimento, mas não de energia cinética. 

  

 Resposta: A 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 84 86 79 86 

 

 Objeto do conhecimento: Choque mecânico. 
 

84. p = Patm + dgh  5  105 = 1  105 + 1  103  10  h  
  

 4  105 = 104 h  h = 40 m 

 
s h 40

v t t 100 s 1 min 40 s
t v 0,4


        


 

 t = t2 – t1 (t2: instante assinalado pelo relógio; t1: 

instante do naufrágio) 

 

 t1 = t2 – t = 3 h 11 min 49 s – 1 min 40 s 
 

 t1 = 3 h 10 min 09 s 

   

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 85 76 73 87 

 
 Objeto do conhecimento: Poluição da Água. 
 

85. As mudanças na utilização do solo nas proximidades de 

ecossistemas aquáticos têm aumentado o fluxo de 

sedimentos e de nutrientes devido à remoção da 

vegetação nativa. Em consequência desse aumento, o 

processo de descarga é acelerado causando alterações 
indesejáveis no ambiente aquático, como por exemplo 
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as florações de algas nocivas (toxinas), e o rápido 

assoreamento (sedimentos). O envelhecimento dos 

lagos devido às atividades humanas na bacia 
hidrográfica é conhecido como eutrofização artificial.

    

 Resposta: D 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 86 77 74 88 

 

 Objeto do conhecimento: Teorias de evolução. 
 

86. Lamarck pode ser entendido através de suas ideias 

transformistas, ou seja, partia do princípio de que os 

seres vivos evoluem e se transformam ao longo do 

tempo. Desta forma, os organismos mais simples, iriam 

sofrendo transformações dando origem a seres mais 

complexos, até atingirem uma condição de vida ideal e 

perfeita. 

   

 Resposta: C 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 87 78 75 89 

 

 Objeto do conhecimento: Interações entre os seres 

vivos. 
 

87. No herbivorismo, temos uma relação ecológica que 

ocorre entre certos animais e plantas, em que os animais 

ingerem partes da planta viva para seu alimento e 
nutrição. 

   

 Resposta: B 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 88 79 76 90 

 

 Objeto do conhecimento: Radioatividade (reações 

nucleares). 
 

88.  

a) Falso. 1 micrograma  equivale a 0,000001 g , que é a 

dose mínima capaz de matar uma pessoa de 80 kg. 

b) Falso. O poder de penetração das radiações cresce na 

ordem: alfa < beta < gama.  

c) Falso. Ao emitir partículas alfa um radioisótopo 

recua duas posições na tabela periódica, ou seja, 

sofre transmutação. 
d) Falso. O maior poder de penetração é da radiação 

gama. 

e) Verdadeiro. 552 dias equivalem a 4 meias-vidas do 

radioisótopo de polônio. Partindo de 200 mg devem 

restar apenas 12,5 mg. 

  

 Resposta: E 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 89 74 71 82 

 

 Objeto do conhecimento: Substâncias e polímeros. 
 

89.  

a) Falso. A hibridação do carbono nessa estrutura é do 

tipo sp2. 

b) Verdadeiro. Como a hibridação é sp2, a geometria é 

do tipo trigonal planar. 

c) Falso. O diamante apresenta uma estrutura 

tetraédrica ( tridimensional). 
d) Falso. O kevlar é um copolímero (monômeros 

diferentes) formado pela junção de uma diamina 

como um ácido dicarboxílico. O grafeno é uma 

substância simples. 

e) Falso. Apresenta também ligações pi (π). 

  

 Resposta: B 

 

 

 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 90 75 72 83 

 

 Objeto do conhecimento: Eletroquímica e química 
ambiental. 

 

90.  

a) Falso. As pilhas e baterias convertem energia 

química em elétrica.  

b) Falso. Os metais pesados citados no texto pertencem 

ao bloco  p  e  d.  
c) Verdadeiro. Essas ações ajudam a diminuir os 

impactos ambientais. 

d) Falso. Os metais nobres são Cu, Hg, Ag, Pd, Pt e Au. 

e) Falso. As reações que ocorrem em pilhas ou baterias 

são todas redox, ou seja, redução e oxidação. 

  

 Resposta: C 
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