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Questão 1 – Alternativa Correta  C 

A partir das reformas de Clístenes, no final do século VI a.C., o regime estabelecido para 
governar Atenas foi a democracia direta. Nela, todos cidadãos tinham o direito de se reunir na 
praça central da cidade, a ágora, para deliberar, discutir, votar e decidir aquilo que julgavam ser 
o melhor para a pólis.

A palavra democracia significa “governo do povo” e todos aqueles que fossem plenos de seus 
direitos deveriam fazer parte da prática política. Entretanto, eram considerados “cidadãos” que 
poderiam votar apenas os homens, que fossem maiores de idade, livres e descendentes de 
atenienses Mulheres, escravos e estrangeiros não poderiam participar da democracia em 
Atenas. 

Questão 2    – Alternativa Correta  E 

O estilo gótico das grandes catedrais é uma expressão arquitetônica da Baixa Idade Média, 
momento em que, com o renascimento comercial e urbano provocado pelas Cruzadas, ocorreu 
o desenvolvimento das cidades, onde as catedrais centralizavam a rotina cotidiana e o poder da
Igreja. Caracterizava-se pela grandiosidade, representada pela grande elevação, grandes
janelas em vitrais, arcos ogivais e arcobotantes de sustentação. Nesse sentido, o estilo gótico
afirma o poder da cristandade, numa lógica urbana e racional.
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Questão 3    – Alternativa Correta  D 

A questão aborda os conflitos político-religiosos que marcaram o início da Idade Moderna com a 
emergência das religiões reformadas. Neste tipo de questão, uma boa estratégia seria o 
vestibulando identificar um dos mais famosos eventos do período e que colocou em conflito os 
católicos aos protestantes franceses (denominados de huguenotes) e que foi responsável por 
uma verdadeira chacina destes últimos, em Paris. Trata-se da Noite de São Bartolomeu (1). A 
partir deste dado, que preenche o penúltimo parêntese de cima para baixo, era necessário 
decidir se o afirmado no último parêntese – a criação do Index Librorum Prohibitorum e a 
reativação do Tribunal do Santo Ofício – se referia ao Concílio de Trento (2) ou à Companhia de 
Jesus (4). É evidente que o Index e a Inquisição estão relacionadas diretamente ao Concílio. 
Assim sendo, a resposta já estaria encaminhada. Seria interessante saber que a Companhia de 
Jesus, criada em moldes militares por Santo Inácio de Loyola, constituiu-se como um braço 
auxiliar da Igreja Católica no sentido de ampliar o número de fiéis católicos atuando na 
evangelização dos povos nativos americanos, bem como se propunham os ‘soldados de Cristo’ 
– assim eram conhecidos os sofisticados teologicamente e bem preparados padres jesuítas – a
conter as evasões dos fiéis católicos para as seitas reformadas. A Paz de Augsburgo  ou Dieta
de Augsburg foi um acordo ou conjunto de regras assinadas em 1555  no Sacro império Romano
Germânico e, de alguma maneira, atendeu aos anseios dos protestantes, pois incluiu a tolerância
religiosa adotando o princípio  cujus regio, ejus religio nos seguintes termos: os príncipes e
cidadãos do império respeitariam a filiação religiosa de cada um e o povo teria a opção de adotar
a confissão religiosa do respectivo domínio ou de emigrar a território que tivesse a confissão
desejada.

Questão 4    – Alternativa Correta  C 

A questão aborda as sociedades pré-colombianas. Falar que a civilização Maia era monoteísta 
e a civilização Inca possuía um baixo desenvolvimento agrícola, como é dito no primeiro e 
terceiro parênteses, é falso e já encaminha o vestibulando à resposta correta. Sobre a civilização 
Inca, bastava lembrar dos vastos cultivos por eles desenvolvidos no sistema de terraços e no 
seu alto grau de manipulação de espécies vegetais, como o milho, por exemplo, para invalidar o 
que é afirmado na questão. Por outro lado, o politeísmo de Incas, Maias e Astecas e a construção 
de grandes centros urbanos, Tenochtitlan – no caso Asteca, Machu Puchu ou Cuzco (no caso 
Inca) e Titchen Itza (no caso Maia), são algumas das grandes marcas destes povos. Em 
contrapartida temos o, ainda discutido, caso da complexa sociedade tupi-guarani que vivia de 
coleta, caça, pesca e cultivo de alguns vegetais como abóbora e mandioca. 

Questão 5 – Alternativa Correta D 

Questão de baixa complexidade, tanto em função da temática histórica quanto pelo 
modelo escolhido, de preenchimento de lacunas. Há sugestão do período histórico no início da 
questão, ao mencionar o “contexto das grandes navegações”, e o texto a ser preenchido pelo 
vestibulando é um texto bastante simples, com apenas duas frases e duas lacunas em cada 
frase, sugerindo aspectos geográficos nas duas primeiras e econômicos nas lacunas finais. No 
contexto solicitado, a Europa Ocidental experimentava a expansão pelo Atlântico, um oceano até 
então desconhecido para os europeus na sua porção meridional. A estratégia era buscar rotas 
alternativas para, escapando do Mediterrâneo, atingir o oriente e as riquezas e especiarias 
daquela parte do globo. Estas navegações trouxeram um impulso para os negócios europeus e 
deram início a uma corrida pelo domínio das rotas marítimas, assim como pela fundação de 
colônias que passaram a obedecer o “exclusivo metropolitano”, uma das manifestações do 
mercantilismo europeu na modernidade.  





Questão 6    – Alternativa Correta  D 

A colonização espanhola na América lançou mão de diversos expedientes para a exploração do 
trabalho das populações originárias do continente. Uma das mais recorrentes e largamente 
utilizadas foi a encomienda, que consistia na autorização para a exploração da mão de obra 
indígena em troca de um “compromisso” de catequização e de “salvação das almas” das 
populações autóctones, como referido na assertiva I. A afirmativa II, por sua vez, sugere o caráter 
pacífico da conquista, aspecto que não se verificou, sobretudo em regiões onde havia “Estados 
indígenas organizados”, como no México e no Peru. Por fim, a assertiva III está correta pois 
realça um importante aspecto da estruturação da colonização hispânica no continente, a 
permanência da escravidão como forma de exploração do trabalho indígena. Se a escravidão 
africana ficou restrita a algumas regiões da América, a escravidão indígena ocorreu em diferentes 
contextos e, ainda que minoritária em relação a outras formas de exploração, justificou-se sob o 
argumento de grupos rebeldes ou insurretos ao domínio cristão europeu. 

Questão 7    – Alternativa Correta A 

Uma parte da população Guarani reduzida nas missões aprendeu com os padres 
jesuítas, que vieram para América com o objetivo de catequizar os indígenas, a ler e escrever no 
idioma espanhol. Essa parcela da população pode ser chamada de “elite indígena”, pois 
participava dos órgãos de representação perante as autoridades espanholas, como os cabildos 
existentes nas reduções. 

Em 1750, as coroas de Espanha e de Portugal assinaram o tratado de Madri, no 
qual, entre outras coisas, os espanhóis cediam a região denominada de “Sete Povos” para os 
lusitanos, o que obrigaria os guaranis a deixar o território das missões. Contudo, os indígenas 
não se mostraram passivos perante essa decisão, que consideravam injusta e se negaram a 
cumprir tal determinação. Uma das formas de resistência foi justamente quando os membros dos 
cabildos que haviam nas missões escreveram para os mandatários espanhóis na América 
Meridional, buscando entabular negociações que os permitisse manterem-se com suas terras. 





Questão  8   – Alternativa Correta  B 

A Revolução Industrial, caracterizada como 
processo, tendo como marco fundante a Inglaterra em 
meados do século XVIII, pode ser estendida até a 
atualidade. Como estratégia de resolução da questão, 
o vestibulando poderia analisar e concluir que é falso
o que está afirmado no último parêntese de cima para
baixo, para ir se encaminhando para a resposta
correta. No século XIX, foram desenvolvidos métodos
produtivos – como o fordismo e o taylorismo – que
preconizavam a produção seriada e a especialização
do trabalhador em determinadas atividades,
alienando-o radicalmente da totalidade do processo
que origina um produto qualquer. É no século XX que
surge o modelo toyotista onde a ideia de estoque,
existente na fase anterior, é eliminada em nome do
atendimento de necessidades e demandas cada vez
mais particularizadas. Assim, a produção não se dá –
no modelo toyotista - em larga escala e sim em
pequenos lotes, nos quais não é mais possível ( e nem
necessário) lidar-se com a estocagem. Também é
falso o que é afirmado no segundo parêntese de cima
para baixo. A manufatura não leva em conta a faixa
etária do trabalhador para organizar a produção, e
tampouco isso caracterizou a transição do trabalho
artesanal para o manufatureiro. A primeira fase da
Revolução Industrial foi caracterizada pelo uso de
novas fontes de energia (carvão e vapor) e de
matérias primas como o ferro e lã, todos elas
disponíveis em abundância na Inglaterra setecentista.
A fartura desta última, – a lã – é resultado de um longo
processo, iniciado por volta do século XVI, de
sistemática expropriação de terras promovida pela
coroa britânica. Os ‘enclousures’ ou cercamentos
beneficiam duplamente a Revolução Industrial:
promove o aumento de produção de matéria-prima e,
com a desapropriação das terras comunais, libera
mão de obra para o posterior uso nas fábricas.

Questão 9    – Alternativa Correta  E 

O texto que encabeça a questão traz algumas dicas 
importantes sobre a categoria solicitada como 
resposta. Além de apresentar o marco temporal do 
pós-independência, o excerto fala ainda do 
“magnetismo pessoal” destas lideranças e da luta das 
mesmas contra o “ainda mal consolidado poder 
central”. Para completar, já no enunciado, há a 
referência aos “líderes políticos e chefes militares”, 
deixando claro se tratar de uma categoria que emerge 
das lutas pela independência e se consolida ao longo 
do XIX na hispano américa, os caudilhos. As demais 

possibilidades de alternativa são muito genéricas, 
como “inconfidentes”, ou fazem referência a tipos e 
grupos já presentes no período colonial, como 
chapetones, criollos e alcaldes, esta última uma 
função administrativa. 

Questão  10   – Alternativa Correta  B 

O Texto da filósofa inglesa Wollstonecraft, 
pela época em que foi escrito, século XVIII, já nos 
remete ao contexto cultural do Iluminismo. Este dado 
é confirmado a partir das ideias de valorização da 
razão e defesa da liberdade, abordadas  pela autora 
e, novamente, nos remetendo ao conceitual fundante 
do movimento das Luzes.  

O Iluminismo, foi um movimento cultural 
iniciado  no século XVII e ampliado no XVIII, na 
Europa. Questionando todas as estruturas do Antigo 
Regime, o i Iluminismo ou Era das Luzes, no plano da 
política, atacou o absolutismo a igreja que justificava 
a dominação monárquica. questionando as teorias do 
Direito Divino dos Reis e o obscurantismo por ela 
imposta no plano do conhecimento; na economia 
questionou o mercantilismo, suas práticas metalistas, 
protecionistas e intervencionistas, propondo a 
liberdade comercial. Defendiam o uso da razão 
(pensamento lógico) e da ciência como forma de 
produção de conhecimento sobre o mundo. 
Criticavam, no plano social, o despotismo e os 
privilégios das ordens e dos estamentos, que 
submetiam todos os outros segmentos sociais.  

Questão 11    – Alternativa Correta  A 

A questão aborda um momento importante para a 
consolidação da chamada revolução burguesa na 
França: a transição do conturbado período 
revolucionário para o pujante período napoleônico. A 
Era Napoleônica, como a conhecemos, estabeleceu o 
equilíbrio entre a moderação política interna e o 
avanço dos ideais revolucionários no além-fronteiras. 
Assim, para o êxito da pacificação interna, era 
fundamental a contenção dos radicalismos políticos 
ainda vivos na França, ou seja, a neutralização dos 
grupos neojacobinos ativos desde a Conjura dos 
Iguais, e a contenção de uma perigosa volta dos 
grupos monarquistas defensores da velha ordem 
implodida com a proclamação da República.





Questão 12 – Alternativa Correta D 

Esta questão apresenta um grau médio de dificuldade, mas pode acabar lida pelo vestibulando 
como uma questão difícil. Do ponto de vista histórico, o século XIX marcou o ápice e o fim do 
tráfico de africanos escravizados para o continente americano. Tal situação exige maior atenção 
do estudante e precisão nos recortes temporais sugeridos. A afirmativa I abordou uma situação 
específica do Brasil imperial quando, após a promulgação da lei que proibiu o tráfico atlântico, 
ganhou força o comércio interno de escravizados, principalmente para abastecer áreas de maior 
dinamismo econômico na metade do século, como o sudeste. A assertiva II é a mais complexa 
da questão, por abordar um ponto muito pouco conhecido dos estudantes e pouco trabalhado 
nas escolas de Ensino Médio: as ameaças oriundas de entidades abolicionistas internacionais 
pelo fim da escravidão e a consequente articulação de setores escravistas pela manutenção do 
sistema em diversos pontos do continente. Para esta segunda assertiva é importante lembrar 
que a escravidão continuou a existir na segunda metade do XIX, apesar das pressões britânicas, 
em diversos pontos da América como Cuba e Estados Unidos, por exemplo. A afirmativa III é a 
menos complexa da questão. Sugere que a abolição era tema consensual entre as elites políticas 
brasileiras, valendo-se da ideia de conciliação existente na primeira parte do II Reinado. Em que 
pese luzias e saquaremas aparentarem algumas afinidades na condução das decisões políticas, 
a abolição da escravidão não foi um dos pontos de consenso entre os grupos e gerou intensos 
e acalorados debates no parlamento imperial e nos periódicos e espaços públicos da época. 

Questão 13 – Alternativa Correta A 

O período da Primeira República no Rio Grande do Sul foi marcado por revoltas intra-
elites, ou seja, disputas entre as oligarquias locais. 

A Revolução Federalista foi de 1893 a 1895 opôs os federalistas aos republicanos. Os 
primeiros, partidários de Gaspar Silveira Martins, eram chamados de maragatos. Esse grupo foi 
composto, sobretudo por criadores de gado da fronteira, desgostosos com o fim de tarifas 
alfandegárias, que lhes eram vantajosas no período imperial, e com a repressão ao contrabando. 
Defendiam um governo descentralizado e eram saudosos da monarquia. Já os republicanos, 
chamados de pica-paus, eram apoiadores do então mandatário do estado, Júlio de Castilhos e 
estavam unidos no Partido Republicano Riograndense (PRR). Tinham representatividade entre 
setores da oligarquia rural do litoral, da serra e entre a emergente elite urbana. Defendiam um 
poder Executivo hipertrofiado, com base no positivismo de Augusto Comte. 

Na Revolução de 1923, o contexto era semelhante. Os federalistas, que se uniram com 
dissidências do partido rival e seguiam sendo conhecidos como maragatos, eram liderados por 
Assis Brasil. Os republicanos passaram a ser chamados de chimangos. Os federalistas 
revoltosos se opunham à eleição de Borges de Medeiros, pelo PRR, em 1922. Ocorre que Borges 
sucedeu Júlio de Castilho em 1898 e desde então foi reeleito seguidamente para o cargo de 
“presidente do estado”, com exceção do período entre 1908 e 1913. Os maragatos acusavam os 
republicanos de fraudes nas eleições, mas também deve-se levar em conta o fato de que o Rio 
Grande do Sul também passava por uma crise econômica que afetou o setor da pecuária.  

O conflito só chegou ao fim com o “Pacto de Pedras Altas”, no qual a Constituição 
estadual foi revisada e ficou acordado que Borges de Medeiros, ao fim do seu mandato, não 
mais se candidataria. 





Questão 14 – Alternativa Correta B 

A questão trouxe um tema clássico nas provas de vestibulares e bastante trabalhado nas escolas 
de Educação Básica, a quebra da bolsa de Nova Iorque, em1929. O modelo de três assertivas é 
interessante, mas os textos demasiado simples deixaram a questão razoavelmente fácil. A 
assertiva I sugere que os Estados Unidos vinham passando por dificuldades econômicas nos 
anos 1920. Tal afirmação é falsa, visto que o cenário da Grande Guerra de 1914-18 debilitou os 
países europeus e deu aos Estados Unidos uma situação confortável de fornecedor e de credor 
de parte da Europa pós-conflito. A afirmativa II está correta, destacando as repercussões da 
quebra da bolsa e o espraiamento da crise que repercutiu, direta ou indiretamente, em 
praticamente todo o ocidente capitalista de então. Já a III afirmativa aborda a especificidade 
brasileira, mas sugere algo que não ocorreu. O café, principal produto de exportação do Brasil 
no contexto, foi duramente atingido pela crise central e acabou, inclusive, levando ao desacerto 
entre as elites que governavam o país naquele princípio de República, tradicionalmente chamada 
de Oligárquica. 

Questão 15 – Alternativa Correta  E 

A ascensão do nazismo no período Entre guerras está diretamente relacionada à crise 
socioeconômica vivida pelo país em razão das perdas sofridas na I Guerra Mundial e das 
imposições severas do Tratado de Versalhes, agravadas pelos desdobramentos da crise de 
1929. Essa realidade foi percebida pelas lideranças nazistas, que propunham como estratégia 
de sua superação o poder forte em torno do líder, através da radicalização dos sentimentos 
nacionalistas e da responsabilização de judeus e comunistas pelos problemas que afetavam o 
país. Isso vinha ao encontro dos interesses de parte da burguesia alemã e de setores 
conservadores, que dessa forma afastava a ameaça que uma possível implantação de um 
regime socialista representava à sua propriedade privada. 

Questão 16 – Alternativa Correta  A 

A Revolução Cubana foi um movimento revolucionário originalmente nacionalista, mas que, ao 
longo do seu processo histórico, em função das divergências com os interesses americanos, 
constituiu-se num movimento de caráter socialista e fonte inspiradora de outros movimentos 
revolucionários que adotaram a mesma estratégia de Guerra de Guerrilha. 

Tendo inicialmente se colocado contra a ditadura de Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados 
Unidos, após a tomada do poder, as medidas nacionalistas, tais como a nacionalização da terra 
e das refinarias de petróleo, provocaram uma gradual e agressiva escalada contrarrevolucionária 
por parte dos EUA, que, além de atos de sabotagem e patrocínio do fracassado desembarque 
na Baía dos Porcos, passaram a promover o isolamento econômico e diplomático de Cuba e 
buscaram uma aproximação com os demais países latino-americanos, através da Aliança para 
o Progresso.





Questão 17 – Alternativa Correta  C 

O texto descreve o fenômeno do Populismo na América Latina. Argumenta que há uma espécie 
de devoção ao chefe e que este, mesmo sendo carismático, não objetiva governar a partir de 
sua ambição pessoal, mas sim está agindo em nome de um bem maior: a nação. Sua força 
advém do fato dele conseguir mediar e conciliar diferentes vontades, sempre pelo bem da nação; 
daí que emerge sua fala contra o imperialismo, contra os interesses da dominação estrangeira e 
contra os objetivos particularistas e egoístas das oligarquias. Na mesma direção, promove o 
desenvolvimento urbano como forma de garantir o progresso e ao mesmo tempo quebrar a 
hegemonia política dos grupos rurais. Em todos os casos, seu discurso se volta para o ‘povo’, 
entendido a partir de então, como as ‘massas’.  

Basta pensar no contexto do Getulismo na história brasileira, anos 1930 e 1940, para identificar 
o que foi abordado no texto. Forte presença de líder carismático que fala às massa urbanas;
interesse geral da nação se opondo aos particularismos regionais; conciliação de classe (contra
a ideia de luta de classes defendida pelos comunistas); discurso nacionalista e anti-imperialista;
desenvolvimento industrial e urbano e consequente aumento numérico do operariado; criação
de legislação trabalhista no sentido de manter o proletariado sob controle.

Questão 18 – Alternativa Correta  C 

O Festival de Woodstock (no original Woodstock Music & Art Fair), em 1969, no Estado norte-
americano de Nova Iorque, insere-se num movimento maior que caracterizou toda a cultura de 
uma época e de uma geração: a contracultura dos anos 1960, alimentada pelo 
anticonservadorismo e por um profundo sentimento pacifista em função da guerra que travavam 
os EUA no sudeste asiático, particularmente no Vietnã. Nesse sentido, o engajamento político 
misturou-se às transformações comportamentais daquela geração. 

Foram três dias de festival, onde tornaram-se famosas as cenas de profunda harmonia entre os 
mais de 500 mil participantes, vivenciando a experiência concreta de “paz e amor”, que tornou-
se o lema informal daquele movimento. 





Questão  19– Alternativa Correta  E 

Desde a segunda metade do século XIX, diversos países da Europa, como a Inglaterra e a 
França passaram a buscar na África e na Ásia tanto matéria-prima como mercado consumidor 
para a suas emergentes indústrias, no que ficou conhecido como imperialismo, ou 
neocolonialismo. 

Uma das principais características desse imperialismo europeu foi o eurocentrismo, baseado no 
mito da “superioridade do homem branco”. Nesse sentido, o “ocidente” se dizia na obrigação de 
levar aquilo que denominava como “civilização” aos povos africanos e asiáticos, que eram 
chamados preconceituosamente de “bárbaros”. Uma das formas de ação foi justamente a 
imposição do ensino do idioma da nação colonizadora. Essa situação levou a um epistemicídio, 
ou seja, uma eliminação dos saberes, conhecimentos e culturas locais. 

Questão 20 – Alternativa Correta  D 

A colonização portuguesa no continente africano e asiático remonta ao século XV, à época das 
Grandes Navegações, onde estabeleceram inicialmente feitorias e entrepostos comerciais, 
particularmente de escravos para a colônia americana, o Brasil.  

No final do século XX, por ocasião da Conferência de Berlim (1884-85), quando se procedeu à 
partilha da África pelas potências coloniais europeias, Portugal passou a controlar cinco colônias 
no continente africano: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, 
que manteve até as suas independências na década de 1970, após a Revolução dos Cravos de 
1974.  

Já no continente americano, a colônia portuguesa, o Brasil, conquistou a sua independência em 
1822, não ficando, portanto, sob comando da metrópole até o final do século XIX. 

Questão 21 – Alternativa Correta A 

A questão sobre Anistia, além de importante pela temática, faz uma abordagem importante do 
assunto, equilibrando satisfatoriamente o geral e o específico sobre o tema. Assim, a assertiva I 
aborda o contexto de abertura política vivido na época, considerando o fim do AI-5, a Lei da 
Anistia e a volta do pluripartidarismo como parte de um mesmo processo, independente do 
general-presidente em exercício. A assertiva II menciona um “grande acordo nacional” entre 
partidos, algo que não seria estranho num país como este, mas que não ocorreu no contexto em 
função das pressões de diversos setores sociedade civil. Ademais, apesar dos pesares, tivemos 
a posse de um presidente civil em 1985, inviabilizando a proposta da assertiva de que os militares 
ficariam mais dez anos. Por fim, a afirmativa III toca num dos pontos mais polêmicos do tema, a 
“revisão da anistia”. Clamor de setores progressistas da sociedade, a revisão não foi feita e os 
pedidos até hoje encaminhados mantiveram a mesma interpretação do texto de 1979, 
acobertando crimes cometidos dentro e fora dos porões da ditadura e mantendo impunes os 
responsáveis por toda a sorte de violações e de crimes lesa humanidade. A instalação da 
Comissão Nacional da Verdade foi um passo para o esclarecimento das violações e para o 
restabelecimento parcial do direito à memória e à verdade, mas não teve a competência de 
criminalizar os responsáveis, deixando ainda incompleta a vitória daqueles que lutam pelos 
Direitos Humanos no Brasil. 





Questão 22 – Alternativa Correta C 

A questão tem um defeito e um mérito. O mérito está na presença da ilustração, um cartum 
descontraído e única imagem a aparecer em toda a prova deste ano. O defeito está no fato de 
apresentar as alternativas relativamente longas e carregadas de informações, numa 
especificidade de conteúdos “fechados”, não-contextuais. O deputado federal Ulysses 
Guimarães, apelidado a época de “Senhor Diretas”, foi um dos mais engajados parlamentares 
pela volta das eleições diretas para presidente no Brasil. Contudo, a emenda constitucional que 
poderia garantir eleições diretas em 1985, apresentada por seu colega Dante de Oliveira, não foi 
aprovada e as eleições daquele ano ocorreram via colégio eleitoral. Apesar do fracasso da 
proposta, o movimento das Diretas Já foi um dos mais importantes acontecimentos da história 
recente do Brasil, mobilizando milhões de brasileiros famosos e anônimos em nome da causa e 
pressionando pelo fim da ditadura no país. Em tempo: na Argentina, ocorreram eleições diretas 
em 1983, quando a desgastada ditadura do país vizinho já amargava índices baixíssimos de 
popularidade, agravada pela derrota na Guerra das Malvinas para os britânicos. 

Questão 23 – Alternativa Correta D 

Uma questão muito interessante da prova deste ano, tanto pela escolha do poema de 
Drummond, quanto pela opção temática da mineração em diferentes épocas da história 
brasileira. A assertiva I aborda a mineração no século XVIII, quando a região das Minas Gerais 
foi responsável pela chamada “articulação do mercado interno”, demandando mercadorias e 
enviando produtos a outras partes da colônia. A afirmativa II, trata do século XX, especificamente 
da Era Vargas, e apresenta erro ao afirmar que o presidente privatizou empresas do ramo da 
mineração. Ao contrário, o projeto do Estado Novo apresentava traços estatizantes e os recursos 
minerais, vistos como estratégicos para o desenvolvimento, passaram a ser geridos com maior 
controle pelo estado, inclusive com a criação da Companhia Mineradora Vale do Rio Doce, uma 
empresa estatal de mineração. Por fim, a assertiva III aborda aspectos recentes do 
desenvolvimento do país, observando que ainda hoje a mineração e a exportação dos minérios 
continuam a ocupar papel de destaque na balança de exportações e que, também em função 
disso, o país está suscetível a crises decorrentes das variações internacionais na economia. 
Ademais, esta afirmativa traz ainda uma conexão importante com acontecimentos recentes da 
história do Brasil, como as tragédias ambientais de Mariana e de Brumadinho, eventos ainda a 
manchar a relação da atividade e das empresas responsáveis com o meio ambiente e as 
populações vulneráveis. 





Questão 24 – Alternativa Correta B 

 A questão aborda a ocupação da Amazônia buscando evidenciar ao vestibulando a 
importância  dos povos nativos na manutenção e no equilíbrio daquele ecossistema. Deste modo, 
mesmo havendo intervenção humana, esta se deu de modo integrado e respeitante do meio. 
Assim aquele espaço é entendido como uma ‘floresta cultural’. Os povos originários não fazem 
a distinção natureza-cultura que fundamenta o pensamento ocidental, e, por isso, a intervenção 
humana, sempre percebida de uma perspectiva de construção cultural, não entra em atrito ou 
conflito com os usos que faz dos recursos disponíveis na floresta. Dito isto, verifica-se que a 
assertiva III é falsa. Também é falsa a assertiva I que fala que a ocupação indígena desenvolveu 
uma agricultura monocultora e intensiva. A única correta é a II afirmação que fala que a 
conservação da floresta se deveu em grande parte à forma respeitosa dos usos feitos pelas 
populações locais  .  

Questão 25 – Alternativa Correta  E 

A violência contra as mulheres é um dado histórico, não somente no Brasil. Contudo, o século 
XXI tem sido marcado por leis que atendam as demandas desse público. Essas conquistas só 
foram possíveis graças a luta e às pressões exercidas pelo movimento feminista. Uma das 
principais ativistas dessa luta é Maria da Penha, enfermeira cearense, que fora constantemente 
agredida fisicamente pelo seu cônjuge e passou a militar em favor da defesa dos direitos de 
proteção às mulheres. 

Todo esse empenho gerou a Lei Maria da Penha, de 2006 e a Lei do feminicídio, de 2015, que 
prevê punições maiores ao assassinato de mulheres, ao categorizar esse crime como hediondo. 
Essas legislações foram sancionadas pelos presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva e Dilma 
Rousseff, respectivamente. 

Além das leis, outras medidas vem sido tomadas, como a criação de patrulhas Maria da Penha 
por parte de Polícias Militares estaduais e a criação do “Disque 180” para denunciar qualquer 
tipo de violência contra as mulheres, sejam elas físicas, sexuais, psicológica, patrimonial ou 
simbólica. Todas essas são passíveis de condenação segundo a legislação vigente. Destaque 
para o uso de uma canção interpretada por Elza Soares, uma das principais representantes das 
lutas contra o machismo, a misoginia e o racismo. 







26) GABARITO LETRA A

Note que 
2

1

2

1
1  , 

3

2

3

1
1  , 

4

3

4

1
1  e assim 

sucessivamente até 
100

99

100

1
1  .

Assim, a expressão dada fica equivalente a 

100

99

4

3

3

2

2

1
  . Simplificando os produtos, obtém-

se 
10

1

100

1
 .

27) GABARITO LETRA A

Afirmação I é verdadeira, pois a função quadrática 

  2xxf  é crescente para valores de x positivos (ser  

racional não é relevante). 

A afirmação II é falsa, basta utilizar como contra-exemplo 

os valores a = -1, b = 1, c = 1 e d = 1. 

A afirmação II é falsa, basta usar como contra-exemplo 

os valores a = 2 e b = 4. 

28) GABARITO LETRA C

Resolvendo a equação do 2º grau encontra-se os valores 

-4 e 2 como raízes. Assim, temos que 

16

1

4

1

2

1

4

1
22





















. 

Uma resolução alternativa também simples é utilizar a 

soma das raízes a + b = -2 e o produto das raízes ab = -

8, pois a expressão 
ba

11
 equivale a

ab

ba 
. Por fim, 

basta elevar ao quadrado. 

29) GABARITO LETRA E

A medida DE pode ser obtida aplicando a lei dos 

cossenos no triângulo CDE, no qual o ângulo do vértice 

C é 150º (90º do retângulo + 60º do triângulo equilátero). 

Assim, temos: 

º150cos35235 222 x

Lembre que 
2

3
º30cosº150cos  . Substituindo 

o valor na expressão e simplifcando a equação, obtém-

se

315342 x

31534 x

30) GABARITO LETRA A

A diagonal AC do quadrado mede 2 pois é a soma dos 

raios dos círculos de centros A e C. Dada a relação 

2LD  válida para qualquer quadrado, temos: 

222  LL

Por fim, note que o lado do quadrado é equivalente à 

soma dos raios de um círculo maior com um círculo 

menor. Ou seja, denotando por r o raio dos círculos de 

centros B e D, temos: 

12

21
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31) GABARITO LETRA B

Uma estratégia é primeiramente calcular a distância entre 

dois lados paralelos do hexágono, equivalente ao dobro 

da altura de um triângulo equilátero de lado 1 (igual ao 

lado do hexágono): 

2 ∙
𝑎√3

2
= 2 ∙

1√3

2
= √3 

Em seguida, a altura do triângulo é a diferença entre a 

medida obtida e o lado do quadrado 1. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = √3 − 1 

Finalmente, se calcula a área do triângulo. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =
1 ∙ (√3 − 1)

2
=

√3 − 1

2

32) GABARITO LETRA C

Na figura, forma-se um triângulo isósceles de base 4 e 

cuja altura podemos encontrar por Pitágoras. 

ℎ2 = 42 + 42 

ℎ2 = 16 + 16 

ℎ2 = 32 

ℎ = √32 

ℎ = 4√2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =
4 ∙ 4√2

2
= 8√2 

33) GABARITO LETRA A

Denominando a aresta como 𝑥, temos que 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑜 = 𝑥³ 

Cada tetraedro possui altura igual a 𝑥 e é formado por 

uma base triangular retangular de catetos 
𝑥

2
. Logo,

𝑆𝑏 =

𝑥
2

∙
𝑥
2

2
=

𝑥2

8

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑒𝑑𝑟𝑜 =
𝑆𝑏. ℎ

3
=

𝑥2

8
∙ 𝑥

3
=

𝑥3

24

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟ê𝑠 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑒𝑑𝑟𝑜𝑠 = 3 ∙
𝑥3

24
=

𝑥3

8

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 =

𝑥3

8
𝑥3

=
1

8

34) GABARITO LETRA B

Observe que, tanto em relação ao eixo y, quanto em 

relação ao eixo x, os sólidos que se formam são cones 

vazados. Sabendo que o volume do cone é 
𝑆𝑏.ℎ

3
, temos 

que: 

Sólido em relação ao y: 

Volume cone externo – volume cone interno = 
𝜋.42.6

3
−

𝜋.22.6

3
= 24𝜋 

Sólido em relação ao x: 

Volume cone externo – volume cone interno = 
𝜋.62.4

3
−

𝜋.62.2

3
= 24𝜋 

Razão entre os volumes = 1. 







35) GABARITO LETRA C

Note que as desigualdades representam uma área no 

gráfico. Representando a situação descrita no plano 

cartesiano, obtemos: 

A área do gráfico mais escura representa as interseções 

das áreas, logo é esta que queremos descobrir. Note que 

ela é uma seção de circunferência com centro em (3, 3) 

e raio 3. Analisando os coeficientes angulares das retas 

𝑦 =
3

2
𝑥 −

3

2
e  𝑦 = −

2𝑥

3
+ 5, percebemos que elas são

perpendiculares. Logo, a seção tem ângulo de 90° e área 

igual a 
𝜋.32

4
=

9𝜋

4
∙ 

36) GABARITO LETRA D

Utilizando semelhança de triângulos encontramos que  
𝐹𝑃

8
=

𝑋

12
 𝐹𝑃 = 𝑥.

2

3

Se observarmos atentamente à área do quadrilátero 
AFED, podemos perceber que ela é diferença          entre 
as áreas do retângulo APED e do triângulo APF.  

A área do quadrilátero APED é 8.x, enquanto a área do 

triângulo APF é 
𝑋.𝐹𝑃

2

Sabemos que 𝐹𝑃 =
2

3
. 𝑥 

Área do triângulo APF é (𝑥. 𝑥.
2

3
).

1

2
= 𝑥2.

2

3

Logo, 𝐴(𝑥) = 8. 𝑥 − 𝑥2.
2

3
 para 0 ≤ x ≤12. 

37) GABARITO LETRA E

Em relação à f(x) por definição temos que | x+ 1| ≥ 0 para 
todo valor de x.  

Quanto à g(x), por definição |x| ≥ 0, o que implica   -|x| ≤0. 
Logo, -|x| - 1 < 0 para todo x. 

Se f(x) ≥ 0 x e g(x) < 0 para todo x, tempos que f(x) ≥ g(x) 
para x no intervalo (-∞, +∞) 

38) GABARITO LETRA C

Sabemos que a meia vida do medicamento é de 6 horas, 
ou seja, a cada 6 horas sua concentração cai pela 
metade. 

Das 10 h às 16h do dia seguinte, passaram-se 30 horas, 
ou seja, 5 meias-vidas. Neste caso, devemos dividir a 
concentração inicial (120mg) por 2 cinco vezes, o mesmo 
que dividir por 25. 

120

25  =3.75 

Ao final de 30 horas, a concentração do medicamento 
presente no organismo é de 3,75mg. 

39) GABARITO LETRA C

Ao observarmos a figura, pode-se perceber que para 
obter um novo triângulo, basta adicionar 2 palitos. 

Na primeira etapa há 3 palitos, na segunda, 5 palitos e 
assim por diante. Essa sequência é uma P.A de razão 2 
e primeiro termo igual a 3.  

Deve-se determinar a etapa n na qual há 245 palitos. 
Para isso, basta utilizar a fórmula do termo geral da P.A: 

an = a1 + (n - 1).r 

245 = 3 + (n - 1).3 

n = 122 









40) GABARITO LETRA E

Note na figura que o segmento AB a ser determinado é 
hipotenusa do triângulo retângulo, onde um dos catetos 
é o lado do quadrado maior, e o outro é a soma dos 
infinitos termos (lados dos quadrados) da P.G de razão 
1/2. Para calcular a soma dos termos da P.G usaremos: 

Usando a formula da P.G infinita, se obtém 2 como 
resultado. Agora, usando teorema de Pitágoras, temos 
que 

AB2 = 2² + 1²  AB = √5 

41) GABARITO LETRA B

Sabe-se que log(𝑎 × 𝑏) = log 𝑎 + log 𝑏 e log 𝑎𝑏 = 𝑏 log 𝑎. 

Então, log 288 = log(25 × 32) = log 25 + log 32 = 5log 2 +

2 log 3 = 5𝑥 + 2𝑦. 

42) GABARITO LETRA D

Sabendo que (𝑎+b)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + b3, Temos que 

g(x) = (𝑥 + 1)3. 

Assim g(x) pode ser obtida  através do gráfico da função 

f(x) a partir de uma translação de uma unidade para a 

esquerda no eixo x.  

Ainda, note que a função polinomial g(x) tem termo 

independente igual a 1, indicando a ordenada do ponto 

em que o gráfico intercepta o eixo y. Apenas a alternativa 

D tem um gráfico com tal característica. 

43) GABARITO LETRA B

Dado 𝑓(𝑥) = √2 [𝑠𝑒𝑛(𝑥) + cos(𝑥)], então 𝑓(𝑥)2 =

2[𝑠𝑒𝑛(𝑥)2 + 2𝑠𝑒𝑛(𝑥) cos(𝑥) +  cos(𝑥)2]. 

Lembre que   𝑠𝑒𝑛(𝑥)2 +  cos (𝑥)2 = 1    e que    𝑠𝑒𝑛(2𝑥) =

2𝑠𝑒𝑛(𝑥) cos(𝑥).   

Utilizando as relações trigonométricas apontadas, temos 

que 𝑓(𝑥)2 = 2[1 + 𝑠𝑒𝑛(2𝑥)].  

Assim 𝑓(𝑥) = ±√2 + 2𝑠𝑒𝑛(2𝑥). 𝑓(𝑥) é máximo quando 

𝑠𝑒𝑛(2𝑥) é máximo, e 𝑠𝑒𝑛(2𝑥) é máximo quando igual a 1. 

Logo, temos 𝑓(𝑥)𝑚á𝑥 =  √2 + 2 = 2 

Uma resolução alternativa é perceber que sen(x) + cos(x) 

tem valor máximo para o ângulo de 45º. Nesta 

abordagem, basta substituir essas expressões para o 

valor numérico do ângulo 45º e multiplicar por √2. 

44) GABARITO LETRA D

A área sombreada pode ser obtida subtraindo Da área do 

quadrado CDFE a área de um círculo (dois meios 

círculos) de raio 10. 

𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 400 

𝐴𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 =  𝜋(10)2 = 100 𝜋

𝐴𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 = 400 − 100𝜋 









45) GABARITO LETRA D

Uma circunferência de centro (a;b) e raio R tem equação 

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑅2. Logo temos uma circunferência 

C, de centro P (-1;0) e R= 2. 

A circunferência encontra o eixo de coordenadas nos 

pontos A(0,√3), F(0,- √3), G(-3,0) e E (1,0) conforme 

mostra a figura. 

Sendo a área do Quadrilátero AGEH igual a soma da 

área dos triângulos GAE e GEF, e os triângulos de 

mesma área. 

Temos: 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙á𝑡𝑒𝑟𝑜 = 2 ×
4×√3

2
= 4√3 

46) GABARITO LETRA E

Um sistema é possível e determinado quando o 

determinante dos coeficientes das incógnitas é diferente 

de zero. Assim, 
1 1

0 a 2
a 2

   . 

Outra possibilidade é entendendo cada equação do 

sistema como uma reta no eixo cartesiano. O sistema é 

determinado quando as retas não são paralelas, tendo 

assim coeficientes angulares distintos. Com isso, 

y x 7
x y 7 a

1 a 2a 9
2ax 2y 9 y x

2 2

  
  

       
    



47) GABARITO LETRA D

Devemos entender como dois deslocamentos 

independes. Primeiro, fazer o caminho de A até C e, a 

seguir, de C até B. Ambos os casos podem ser 

entendidos como anagramas com repetição, com a letra 

F representando deslocamentos para frente e C 

representando deslocamentos para cima. Assim, de A 

até C são FFFCCC: 
6!

20
3! 3!




possibilidades e de C para 

B são FFFFCC: 
6!

15
4! 2!




. Como os acontecimentos são 

sucessivos, o total de possibilidades é dado por 

20 15 300  . 

48) GABARITO LETRA A ou D

São 17 os números primos entre 1 e 60. Há dois modos 

de se encarar o problema. Podemos pensar em agrupar 

os 17 números primos em sextetos, o que pode ser feito 

de C17,6 maneiras dentro de um espaço amostral de C60,6 

possibilidades de formar sextetos com os 60 números. 

Assim, a resposta seria letra A: 17,6

60,6

C

C
. 

É possível também abordar o sorteio dos 6 números 

como eventos independentes. Desse modo, a 

probabilidade desejada é dada por 

17,6

60,6

A17 16 15 14 13 12

60 59 58 57 56 55 A
      . 

É importante ressaltar que independente da abordagem, 

o valor numérico das alternativas A e D é o mesmo e a

questão deve ser anulada por não possuir gabarito

único.

49) GABARITO LETRA B

Para um conjunto com um número par de elementos, a 

mediana é dada pela média dos termos centrais. Nesse 

caso, 15 16a a 6 8
7

2 2

 
  .

50) GABARITO LETRA E

I) O valor em 2019 de 30 ZB chegará próximo de 40 ZB

em 2020, tendo com isso 
40

1,33 33%
30

   de aumento. 

Afirmação verdadeira. 

II) O valor em 2017 era inferior a 15 ZB e em 2019 chegou

a 30 ZB. Ou seja, mais que dobrou. Portanto, cresceu

mais de 100%. Afirmação verdadeira.

III) De 2012 para 2016 o valor mais que quadruplicou; de

2016 para 2019, nem chegou a triplicar. Logo, o

crescimento percentual no primeiro período citado foi

maior. Afirmação verdadeira.
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