SIMULADO AQUECIMENTO 2017
GABARITO COMENTADO – 3° DIA
PROVA DE INGLÊS
1. A alternativa correta é a letra B, pois seguido da informação “ It reduces the risks of dying
from all causes, including cancer and heart disease.”, o narrador refere-se à fonte com a
sentença “de acordo com a World Health Organization”
ALTERNATIVA CORRETA: B
2.
(A) - nao pode ser, pois nao tem auxiliar que passe o verbo principal para o passado, nem o
verbo na simple past form.
(B) - não pode ser pois não temos estruturas com o auxiliar will ou going to.
(C) - Por mais que tenhamos a terminação ING no fim do verbo principal, não temos um verbo
to be, no futuro, para informar que o sujeito estará com a ação em processo.
(D) – Correta
(E) - Por mais que tenhamos a terminação ING no fim do verbo principal, não temos um verbo
to be para informar que o sujeito está com a ação em processo.
ALTERNATIVA CORRETA: D
3. A letra E está correta, pois todas as assertivas estão explícitas no texto de te tal forma:
I-the "coca" that was in the original drink, that was eliminated in 1903. It was a drug, and too
dangerous.
II-And the famous Coca-Cola logo is the most famous logo in the world. Unlike any other
famous commercial logo, it has not changed in 100 years!
III-Candler was thus the man who really invented the drink Coca-Cola.)
ALTERNATIVA CORRETA: E
4.
(A) o auxiliar does nao indica o past simple
(B) correta
(C) quando usamos um auxiliar, o verbo principal deve seguir a forma base, e sold é a simple
past form.
(D) o auxiliar does nao indica o past simple e sold é a past simple form do verbo sell.
(E) a letra S no fim do verbo principal caracteriza uma estrutura afirmativa do simple present)
ALTERNATIVA CORRETA: B
5. As formas básicas dos verbos são begin, eliminate, think, be
ALTERNATIVA CORRETA: D
6.
(A) Correta
(B) Não está sofrendo uma ação por nenhum sujeito,
(C) Não está antecedendo um substantivo e caracterizando posse ,

(D) Não refere-se a posse
(E) Não existe ênfase de uma ação feita pelo próprio sujeito
ALTERNATIVA CORRETA: A
7.
(A) correta,
(B) the smell pode ser substituída por ‘IT’ logo necessita da letra S no fim do verbo,
(C) pra referir-se à suas folhas necessita-se de um possessive adjective,
(D) the smell pode ser substituída por ‘IT’ logo necessita da letra S no fim do verbo,
(E) the smell pode ser substituída por ‘IT’ logo necessita da letra S no fim do verbo e a frase
não refere-se ao nosso cheiro e sim da planta.
ALTERNATIVA CORRETA: A
8. De acordo com o texto, a flor leva de três a dez anos para crescer completamente, e não
para morrer nesse período. “It takes between three and ten years for the special flower to grow
fully.”)
ALTERNATIVA CORRETA: C
9. Apenas na letra E “like” está sendo usado como comparativo; nas outras alternativas, “like”
se apresenta em forma de verbo principal.
ALTERNATIVA CORRETA: E
10.
(A) a tradução para encontrar é to find
(B) a tradução mais adequada para levar é to take
(C) Correta
(D) a tradução para sobreviver é to survive
(E) a tradução para cultivar é to cultivate ou to grow crops)
ALTERNATIVA CORRETA: C

PROVA DE ESPANHOL
1. Nas duas lacunas a serem preenchidas no texto, ambas foram colocadas antes de dois
substantivos masculinos, por esta razão, deve-se utilizar os artigos masculinos para concordar
em gênero com os substantivos.
ALTERNATIVA CORRETA: B
2. A primeira afirmativa encontra suporte o texto nas linhas 41 a 46. A terceira afirmativa
encontra suporte no texto nas linhas 47 a 52.
ALTERNATIVA CORRETA: D
3. As três afirmativas estão corretas. O substantivo jueves possui a mesma forma no singular
por se tratar de uma palavra invariável em número. Nas duas últimas afirmativas, tanto a
palavra pared como a palavra comunidad terminam em consoante na sua forma no singular.
ALTERNATIVA CORRETA: E
4. Os verbos apresentados no enunciado da questão encontram-se no tempo presente do
modo indicativo. Realizando o que é solicitado na questão, passar os verbos apresentados
para o pretérito indefinido na terceira pessoa do plural, os mesmos possuíram as seguintes
formas: salieron y llegaron.
ALTERNATIVA CORRETA: B
5. Esta questão trata-se de uma tradução de um substantivo considerado como uma palavra
heterosemántica, pois a tradução em Língua Portuguesa não se assemelha com a escrita da
palavra em Língua Espanhola. A tradução correta para a palavra osos é ursos.
ALTERNATIVA CORRETA: D
6. Esta questão trata-se do gênero de alguns substantivos em Língua Espanhola. A palavra
amor é um substantivo masculino em Língua Espanhola, assim como a palavra aprendizaje.
Os substantivos color e origen são considerados heterogenéricos com relação ao português e
ambos possuem o gênero masculino.
ALTERNATIVA CORRETA: A
7. Esta questão refere-se ao uso adequado dos artigos em Língua Espanhola. Como solicitado
na questão, se a palavra alumnos fosse passada para o singular, para que se possa manter a
concordância da frase, seria necessário a troca do artigo masculino plural los por sua forma no
singular él.
ALTERNATIVA CORRETA: A
8. A substantivo vecinos, apresentado no enunciado da questão, é um substantivo que possui
terminação em vogal na sua forma singular assim como o substantivo lenguas, na letra c.
ALTERNATIVA CORRETA: C
9. O substantivo feminino aguas na sua forma singular deve utilizar o artigo masculino,
enquanto que na sua forma no plural, usa-se o artigo feminino.
ALTERNATIVA CORRETA: E

10. O infinitivo da forma verbal hablan é hablar.
ALTERNATIVA CORRETA: C

PROVA DE FILOSOFIA/SOCIOLOGIA
11.
(A) Incorreta. Muitos trabalhadores migraram do campo para as cidades, mas não receberam
nenhum tipo de auxílio por parte dos donos de fabricas.
(B) Incorreta. Nesta época não havia praticamente leis trabalhistas, somente com o passar das
décadas que foram sendo pensadas.
(C) Incorreta. Os sindicatos não surgiram de imediato, mas quando surgiram não tinham a
intenção de melhorar a vida do trabalhador.
(D) Incorreta. A classe burguesa é tida até hoje com o teor de classe transformadora da
realidade, mas não a favor do trabalhador, e sim dela mesma.
(E) Correta. A alternativa está correta, pois o mundo do trabalho nesta época sofreu alterações
fortíssimas no que diz respeito as horas de trabalho, condições de trabalho, etc. trazendo
muitos malefícios aos trabalhadores
ALTERNATIVA CORRETA: E
12.
(A) Correta. O texto diz respeito ao preconceito de marca, onde há uma ação muito velada e se
dá em diferentes graus, de acordo com as características físicas dos indivíduos que sofrem o
preconceito.
(B) Incorreta. O preconceito de marca se dá em diversos países, mas não em todos que tem a
mesma característica do Brasil em sua história.
(C) Incorreta. O preconceito de origem não é o citado no texto, mas a descrição está correta
deste tipo de preconceito.
(D) Incorreta. A descrição do preconceito de origem está certa, mas não é o citado no texto.
(E) Incorreta. O preconceito de origem não se dá pelas características físicas das pessoas e
não o citado no texto.
ALTERNATIVA CORRETA: A
13.
(A) Incorreta. As mídias ou indústria cultural interferem na vida de todos e não sendo uma
escolha do indivíduo.
(B) Incorreta. Não são somente alguns grupos que sofrem interferência das mídias e sim a
sociedade como um todo.
(C) Incorreta. A indústria cultural dificulta a diversidade de pensamento.
(D) Correta. A indústria cultural atua em diversas esferas da sociedade, definindo diversos
quesitos.
(E) Incorreta. As mídias definem as escolhas das pessoas.
ALTERNATIVA CORRETA: D
14.
(A) Correta. O maior objetivo dos movimentos negros pelo mundo é trazer igualdade para os
negros, e isso se dá muito pelos direitos civis.
(B) Incorreta. Os movimentos negros não têm por objetivo atos violentos, mas sim conquista de
direitos.
(C) Incorreta. A aceitação das religiões de matriz negra pela sociedade é uma consequência,
mas não um objetivo geral.
(D) Incorreta. A inserção no mercado de trabalho é um ponto primordial para a luta negra, mas
não seu objetivo geral.
(E) Incorreta. A aceitação da cultura negra é uma consequência da luta por direitos.
ALTERNATIVA CORRETA: A

15.
(A) Incorreta. Os índios não necessitam da terra para produzir e depois vender o que foi
produzido, mas produzir para a própria comunidade.
(B) Incorreta. O povo nativo brasileiro não tem intenção de vingança contra o povo “branco”,
mas quer ter o suficiente para sua sobrevivência.
(C) Correta. Os índios têm uma relação com a terra que vai muito além de produzir, a terra é
sua casa, seu meio de subsistência.
(D) Incorreta. Muitos índios se obrigam a produzir artesanatos para vender e sobreviver nos
grandes centros, mas esse não é o objetivo deles com a terra.
(E) Incorreta. Os índios não tem em sua origem o sentimento de posse da terra, mas som do
uso da mesma para sua sobrevivência.
ALTERNATIVA CORRETA: C
16.
(A) Incorreta. A passeata dos cem mil foi uma manifestação contrária ao Regime instaurado.
(B) Incorreto. Nem toda a igreja estava a favor do Regime Militar.
(C) Incorreta. Não ocorreram referendos para que o povo opinasse sobre o que estava
acontecendo.
(D) Correta. Havia diversos grupos da sociedade civil que estava dando apoio aos militares
para instaurar a ditadura.
(E) Incorreta. Não houve apoio total da sociedade civil, somente de alguns grupos.
ALTERNATIVA CORRETA: D
17.
(A) Incorreta. Essa primeiros filósofos não estavam preocupados com a devastação da
natureza e sim por sua explicação.
(B) Incorreta. Não havia interesse neste período em estudar a atuação do homem na natureza.
(C) Correta. Os filósofos da natureza queriam dar explicações racionais aos fenômenos da
natureza, em detrimentos das explicações mitológicas,
(D) Incorreta. Os filósofos pré-socráticos recebem esse nome por ter um pensamento anterior a
Sócrates e não por terem vivido antes dele.
(E) Incorreta. Esses Filósofos negaram explicações míticas.
ALTERNATIVA CORRETA: C
18.
(A) Incorreta. Não havia um corte de renda para a participação da democracia Grega.
(B) Correta. Somente em torno de 10% da população poderia participar da democracia, pois o
conceito de cidadão era muito restrito.
(C) Incorreta. As mulheres de fato não poderiam participar da política, mas outros grupos como
escravos e metecos também tinham essa restrição.
(D) Incorreta. Somente homens poderiam participar das votações, mas não há um corte de
renda, mas sim de linhagem.
(E) Incorreta. As votações ocorriam sempre na Ágora, uma praça no centro da polis.
ALTERNATIVA CORRETA: B

19.
I – Os escravos que eram utilizados nas polis eram os escravos de guerra.
II – Uma sociedade baseada no escravismo tinha muitas pessoas que utilizavam seu tempo
livre para reflexão.
III – Os escravos das polis eram utilizados para a produção da sociedade no geral, eles não
participavam da política de nenhum modo.
(A) Incorreta
(B) Correta
(C) Incorreta
(D) Incorreta
(E) Incorreta
ALTERNATIVA CORRETA: B
20.
(A) Incorreta. Tales tinha suas energias voltadas para questões relacionadas a natureza, assim
como todo filósofo da natureza.
(B) Incorreta. Não havia interesse em estudar os animais em particular.
(C) Incorreta. O objetivo de Tales não era estudas a arte, mas sim a natureza.
(D) Incorreta. O desenvolvimento de um estudo sobre o ordenamento jurídico é posterior a
Tales.
(E) Correta. Tales, como outros filósofos da natureza, tinham interesse em estudar a origem da
vida, a passagem do tempo, etc.
ALTERNATIVA CORRETA: E

PROVA DE PORTUGUÊS
21. Segundo o dicionário Michaelis, os termos corretos são “descumprido”, munido de prefixo
de negação; “egocentrismo”, que não teve sua grafia alterada pelo novo acordo ortográfico; e
“ostracismo”.
ALTERNATIVA CORRETA: D
22. O texto de Sant’anna faz uma dura crítica ao fato de que as pessoas têm se tornado cada
vez mais omissas devido à falta de compreensão com relação à diversidade de opiniões. Essa
omissão traz diversos prejuízos sociais e a falta de posicionamento é central para que
compremos opiniões expressas nas grandes mídias.
ALTERNATIVA CORRETA: B
23.
1- As palavras “contrário” e “ganho” são substantivos. Apesar de ser associado ao verbo
“ganhar”, “ganho” se torna substantivo por meio de derivação imprópria com a colocação do
artigo “um”;
2- A substituição de conjunções mencionada poderia funcionar caso o termo “ouvirmos” fosse
indesejado pelo autor. Na verdade, “ouvir” é o que se deseja;
3- a troca de “pode” por “pôde” seria problemática, pois o período fala de suposições,
mensurando futuro.
ALTERNATIVA CORRETA: A
24. De acordo com o dicionário Michaelis, Efêmero e “breve” são sinônimos.
Escasso significa pouco, ou de pouca duração;
Lapidar significa moldar no contexto empregado;
Morosidade é o contrário de rápido: vagaroso, lento;
Lastimável e lamentável são sinônimos.
ALTERNATIVA CORRETA: A
25.
I- A substituição de “e” por “mas” traria sentido adversativo às orações envolvidas.
Contextualmente, é um equívoco.
II- “Logo” é uma conjunção conclusiva, portanto demonstra corretamente a relação de
finalização de ideias entre o período iniciado e o anterior;
III- “mas” e “contudo” são nexos adversativos equivalentes;
IV- “porque” é uma conjunção explicativa, ou seja, trabalha com a noção de justificativa. “Logo”
por ser conclusivo não substitui corretamente o articulador citado.
ALTERNATIVA CORRETA: D
26. Normalidade é formado por um processo de sufixação; Interrogações não possui prefixo;
Enlatados é formado por parassíntese por causa da dependência entre os afixos (não
funcionam separados); aglutinação é um processo de composição, ou seja, possui dois radicais
ou mais, o que não há em preconceituosas.
ALTERNATIVA CORRETA: C

27. A função do pronome é acompanhar ou substituir um nome. Essa questão pede que se
aponte o pronome que corretamente acompanha o nome. Isso acontece com “Este”, que fala
diretamente de “estado” na mesma linha. Como, no texto, “essa” apareceu duas vezes na
mesma linha (l.14), poder-se-ia considerar a alternativa B também correta caso o candidato
julgasse que a pergunta estivesse sendo feita em relação à “essa” que aparece no final da
linha (após a palavra situação). Por esse motivo, a questão 27 precisou ser anulada.
ALTERNATIVA CORRETA: B e E = QUESTÃO ANULADA
28. Retirando os acentos de “até” e “acabará”, a sílaba tônica é transferida para a penúltima,
virando paroxítonas. Assim, temos as palavras “ate”, do verbo “atar”, e “acabara”, pretérito
mais-que-perfeito do verbo “acabar”; as palavras “caracteres” e “ignorância” podem sofrer, na
coloquialidade, acréscimo de fonemas; “efêmero”, “democrático” e “cúmplices” são
proparoxítonas; “inexatas” e “casulo” possuem as letras “x” e “s” empregadas com o mesmo
som fricativo vozeado, como no primeiro som em “zangão”; “há” é monossílabo e “maré” é
dissílabo oxítono terminado em “e”.
ALTERNATIVA CORRETA: C
29. Nas trocas sugeridas, a única que pode ser feita sem alteração alguma de sentido é entre a
ordem do substantivo e do adjetivo, como sugerido em “exercício escasso” para “escasso
exercício”.
ALTERNATIVA CORRETA: B
30. Os verbos “são” e “pode” estão conjugados no presente do indicativo dos verbos “ser” e
“poder” respectivamente; os dois primeiros verbos citados aparecem como suposições sendo
conjugados no subjuntivo, e o verbo “seremos” está no futuro do presente do indicativo;
“lançam” e “vendem” aparecem como presente do indicativo na terceira pessoa do plural.
ALTERNATIVA CORRETA: E

