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Resolução: Alternativa C 

A elevação dos níveis de dióxido de carbono reterá maior porção do calor que é irradiado para Terra, consequentemente, a 

temperatura se elevará e intensificará o efeito estufa. 

 

Resolução: Alternativa D 

Resolução: alternativa D 

O traço principal do mercantilismo era a intervenção do Estado nos 

assuntos econômicos, a fim de dinamizar a economia nacional em 

proveito do fortalecimento real. Uma das principais bases do 

mercantilismo era o metalismo, onde a riqueza de um país devia ser 

igual à quantidade de metais preciosos que conseguisse acumular. No 

caso de Portugal e Espanha, isso se dava através da exploração de 

suas colônias na América, de onde extraiam, principalmente, prata e 

ouro. 

 



A fotossíntese artificial produzirá hidrogênio para ser utilizado em células a combustível como se infere pela leitura direta do texto. 

 

 

 

Resolução: Alternativa E 

No quadrinho Alice ao questionar sobre as competências interpessoais, como contratação de pessoas e negociação, o novo líder 

mostra-se indiferente a tais conhecimentos, tendo apenas conhecimentos técnicos em matemática e administração.  

 



Resolução: Alternativa A 

Sabendo que a velocidade média do cruzeiro é de 720 km/h (200 m/s) e utilizando a equação abaixo, temos: 

𝑄 = 𝑚. 𝑣 

𝑄 = 79000 × 200 

𝑄 = 1,58 × 107𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 

𝑄 ≅ 1,6 × 107𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

O quadrinho utiliza-se da figura de 

linguagem prosopopeia, que consiste na 

personificação de objetos dando lhes 

características humanas, para criar o seu 

efeito de humor. 

 



 

Resolução: Alternativa D 

O texto apresenta o surgimento de novos postos no mercado de trabalho devido aos avanços tecnológicos, como as funções ligadas 

ao e-commerce e a área de e-learning, no entanto devido à baixa capacitação dos profissionais tem se tornado difícil o preenchimento 

dessas novas vagas. 

 

 

 



 

Resolução: Alternativa B 

Solução: 

130 000

17 000
=

100

𝑁
 ⟺  130 000 ∙ 𝑁 = 17 000 ∙ 100 ⟺ 𝑁 =

17 000 ∙ 100

130 000
≈ 13% 

∴ 𝑁 = 13 

 

 

Resolução: Alternativa E 

a) Incorreto, pois o maior percentual de homens se encontra nas empresas de Eletricidade e gás. 

b) Incorreto, pois o percentual de mulheres nas empresas de Serviços selecionados é igual a 18,2%. 

c) Incorreto, pois a participação de pesquisadoras mulheres nas empresas de Eletricidade e gás foi de 16,1%. 

d) Incorreto, pois o número de mulheres pesquisadoras nos três setores foi igual a 19 660. 

e) Correto, pois nas empresas de Eletricidade e gás, o 
𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠
=

831

159
≈

5

1
. Ou seja, aproximadamente cinco homens 

para cada mulher. 

 

 



 

Resolução: Alternativa C 

a) Errado, pois trata-se uma opinião pessoal. Para alguns, 

pode ser uma bela prova, para outros não. 

b) Errado. Análogo a frase da alternativa a). 

c) Certo, pois a frase “Toda prova de raciocínio lógico é 

fabulosa” pode ser considerada uma afirmação verdadeira ou 

falsa. 

d) Errado, pois trata-se de uma pergunta. 

e) Errado, pois trata-se de uma orientação. 

 

 

 

Resolução: Alternativa A 

Solução: 

  
 

↔ (𝑁 + 43) + 𝑟 = 5 ∙ 508 ↔ 

𝑁 = 2 540 − 43 − 𝑟 ↔ 

𝑁 = 2 497 − 𝑟 

Como 𝑟 ∈ {0; 1; 2; 3; 4}, temos que o menor valor 𝑁 =

2 497, quando 𝑟 = 0. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Dado o quadro, podemos observar que o número de canetas 

foi reduzido em 3 unidades por dia.  

Dessa maneira, podemos escrever a função 𝑓(𝑛) = 523 −

3𝑛. Sendo 𝑛, o número de dias e 𝑓(𝑛), o número de canetas 

produzidas. 

Assim, queremos: 

𝑓(𝑛) ≥ 0 ⟺ 523 − 3𝑛 ≥ 0 ⇔ 𝑛 ≤
523

3
≈ 174,3. 

Logo, o maior valor inteiro de 𝑛 é igual a 174. 

Então, temos que o menor número de canetas será: 

𝑓(174) = 523 − 3 ∙ 174 = 532 − 522 = 1. 



 

Resolução: Alternativa D 

Como Ariel achava que seu relógio estava 3 minutos 

atrasados, ela sabia que deveria somar 3 minutos do horário 

que indicava o relógio. No entanto, seu relógio estava 12 

minutos adiantados, ou seja, Ariel estava 15 minutos 

adiantada do horário correto. 

No dia do vestibular, Ariel achou que estava 8 minutos 

atrasada. Quando na verdade, estava 15 − 8 = 7 minutos 

adiantada. 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa C 

O Silogismo é formado por duas premissas e uma conclusão, assim como no cartum:  

“O pinguim é branco e preto” → Premissa. 

“Alguns filmes antigos são brancos e pretos” → Premissa. 

“Portanto, alguns pinguins são filmes antigos” → Conclusão. 

 



 

Resolução: alternativa B 

Nas primeiras décadas do século 19, o ciclo da economia brasileira foi representado pela produção do café, principalmente na região 

sudeste do país. O braço escravo, novamente, foi o sustentáculo desse ciclo da nossa economia. 

 

 

Resolução: alternativa C 

Simón Bolívar defendia a formação de uma grande nação americana, uma América forte, com o lema “uni-vos ou o caos os 

devorará”, nos moldes da república federalista americana. Contudo, diferenças entre líderes regionais acabaram por fracassar os 

ideais bolivarianos. 

 

 



 

 

Resolução: alternativa C 

O Ato Institucional n°1, criado em 9 de abril de 1964 pelos militares, contava com onze artigos e estabelecia uma profunda 

modificação no Poder Legislativo brasileiro. Entre seus primeiros poderes, o AI-1 determinava que o governo militar poderia cassar 

mandatos legislativos, suspender os direitos políticos (por dez anos) ou afastar do serviço público todo aquele que pudesse ameaçar 

a segurança nacional. Além disso, convocou eleições indiretas para presidente e a extensão do mesmo cargo até o ano de 1966. 

 

 

Resolução: alternativa D 

Conhecida como a Constituição Cidadã, a Carta de 1988 veio para reconstruir a democracia e a cidadania no País, garantindo direitos 

sociais e políticos aos brasileiros. A educação, a saúde, a proteção ambiental, a liberdade política e de comunicação, as eleições 

diretas para todos os cargos, entre outros direitos hoje básicos para a população, foram previstos por este texto. Na charge isso fica 

claro, já que representa a reconstrução da bandeira – que nesse caso alude a toda a nação brasileira – pela população. 

 



 

 

 

Resolução: alternativa E 

O nazismo, ou Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores 

Alemães, foi um partido da extrema-direita que surgiu na 

Alemanha em 1920. O partido surgiu escorado em ideais 

nacionalistas e extremistas que eram bastante difundidos na 

Alemanha desde o século XIX. O nazismo possuía princípios 

como o antibolchevismo, antiliberalismo, antissemitismo, 

militarismo, exaltação da guerra etc. Assumiram o poder em 

1933, quando Hitler foi nomeado primeiro-ministro da 

Alemanha. A partir desse momento, Hitler impôs uma série 

de mudanças no país, incluindo o fortalecimento militar e o 

expansionismo territorial, e o resultado direto disso foi a 

guerra, iniciada em 1º de setembro de 1939, quando os 

alemães invadiram a Polônia. Ao final da Segunda Guerra 

Mundial, a Alemanha estava destruída, e o mundo, chocado 

com o horror do Holocausto, genocídio responsável pela 

morte de seis milhões de judeus. 

 

 

Resolução: Alternativa A 

O aço é uma liga de ferro e carvão (carbono), e ocorre dentro 

de um equipamento chamado alto forno 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Fórmula do but-1-eno : H2C=CH‒CH2‒CH3 : C4H8 

Equação balanceada da combustão do but-1-eno: 

1 C4H8  +  6 O2  →  4 CO2  +  4 H2O 

1×56 g  ‒‒ 6×32g 

5,6 kg   ‒‒  x 

𝑥 =
192 × 5,6

56
= 19,2 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑂2 

 



 

 

Resolução: Alternativa E 

A partir da equação Kw = [H+].[OH‒], podemos concluir que  

Para T = 0°C, temos: 

pH = 7,47 ∴ [H+] = 3,38×10‒8  

Kw = 1,14×10‒15 ⇒ [OH‒] = 3,37×10‒8 

 

Para T = 30°C 

pH = 6,83 ∴ [H+] = 1,47×10‒7  

Kw = 1,47×10‒14 ⇒ [OH‒] = 1×10‒7 

 

Aumentando a temperatura, o valor de Kw aumenta. Então, 

tanto o valor de [H+] quanto o valor de [OH‒] também 

aumentam. Portanto [H+] ≅ [OH‒].  

Então água pura é neutra em qualquer temperatura. 

 

 

 

 

 



 

Resolução: Alternativa B 

De acordo com o quadro as duas substâncias simples presentes são:  

oxigênio (O2) ⇒ ar vital  

hidrogênio (H2).⇒ ar inflamável  

 

 

Resolução: Alternativa E 

Na2CO3 + HCl → NaCl + H2CO3 

Como o H2CO3 é um ácido instável, a equação fica da seguinte maneira: 

Na2CO3 + HCl → 2 NaCl + H2O + CO2 

De acordo com a tabela, o CO2 era chamando antigamente pelo nome de ar fixo 

 

 



 

The Most Important Skill For 21st–Century Success 
 
By Kevin H. Johnson 
 

 

The world of work is changing so rapidly, as emerging technologies like artificial intelligence, machine learning, and 
automation change job requirements. As technologies continue to evolve and business conditions shift, employees 
must stay in learning mode so their skills don’t lose currency. 
 
It’s one thing to keep up with skills as they’re changing in the here and now. It’s a whole diferente challenge to prepare 
yourself for tools and technologies that may exist only in the minds of engineers, if at all. 
 
There’s so much uncertainty and ambiguity around the future of work, it doesn’t matter your industry or job function. 
That’s why, when anyone asks what the next “hot” skill will be, I say it’s the same skill that will serve people today, 
tomorrow, and far into the future — the ability to learn. 
 
When people embrace lifelong learning, assimilating new skills isn’t a source of fear and stress — it’s just another 
part of their career journey. Separating process from outcome will make you a better learner too, as you get less 
fixated on immediate mastery of a skill and more appreciative of how moving outside your comfort zone helps you 
grow as a person. 
 
A learning mindset also makes it less likely you’ll be thrown off or immobilized when a project changes scope or a job 
function undergoes transformation. While others scramble to figure out where to go from here, lifelong learners 
maintain momentum and productivity. 
 
<https://tinyurl.com/ya42xtrr> Acesso em: 15.03.2019. Adaptado. Original colorido. 

 



 

Resolução: Alternativa D 

O texto aponta que para um profissional manter-se indispensável ao mercado de trabalho cada vez mais complexo devido aos 

avanços tecnológicos, é necessário que ele permaneça no “modo de aprendizagem”. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Os modal verbs têm a capacidade de alterar ou complementar o sentido do verbo principal, sendo assim o modal verb “May” é 

normalmente utilizado para expressar possibilidades. 

 

 

Resolução: Alternativa E 

A expressão “hot’ skill” é uma habilidade ou um conjunto de habilidades que estão em alta demanda no mercado de trabalho. 

 

Resolução: Alternativa C 

A expressão “lifelong learning” pode ser traduzida para “educação continuada”, isto é, o processo de aprendizado continuo seja no 

âmbito profissional ou pessoal. 



 

Resolução: Alternativa E 

No quinto parágrafo afirma-se que o profissional que está no processo de aprendizado continuo tem menores chances de sair ou 

abandonar uma equipe devido a possíveis mudanças no escopo do projeto 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

Solução: 

Gasolina: (432 ÷ 9) × 4,5 = 𝑅$ 216,00 

Pedágio: 2 × (10 + 2,5 + 4,4 + 2,7) = 𝑅$ 39,20 

Despesas Totais: 216 + 39,2 = 𝑅$ 255,20 

Valor para cada pessoa: 13 890,20 ÷ 5 = 𝑅$ 51,04 

 



 

Resolução: Alternativa B 

Solução: 

𝑉𝑝𝑒ç𝑎 = 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑝í𝑝𝑒𝑑𝑜 − 𝑉𝑠𝑒𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

𝑉𝑝𝑒ç𝑎 = 30 × 4 × 15 −
𝜋 × 102 × 4

2
 

𝑉𝑝𝑒ç𝑎 = 1 800 − 600 

𝑉𝑝𝑒ç𝑎 = 1 200 𝑐𝑚3 

 

 

Resolução: Alternativa A 

Solução: 

𝐷(30) = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 → 8 cartões 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
8

50
= 0,16 

1

7
< 0,16 <

1

5
 

 



 

Resolução: Alternativa D 

Solução: 

Seja 𝑃(ℎ) = 𝑎ℎ + 𝑏, sendo 𝑃(ℎ) a pressão em função da altura ℎ, temos: 

𝑃(0) = 1 ⟺ 𝑏 = 1 

𝑃(10) = 1,75 ⇔ 𝑎 ∙ 10 + 1 = 1,75 ⇔ 𝑎 = 0,075 

Então, temos: 

𝑃(ℎ) = 0,075ℎ + 1 

𝑃(4) = 0,075 ∙ 4 + 1 

𝑃(4) = 1,3 

𝑃(4) = 1,3 × 105𝑃𝑎 

 

 

Resolução: Alternativa C* 

Solução: 

126 ÷ 18 = 7 degraus 



Para o valor de 𝑥, devemos desconsiderar um degrau, pois a distância 𝑥 não considera o comprimento do primeiro (ou último) 

degrau. Então, temos: 

𝑥 = 28 × 6 = 168 𝑐𝑚 = 1,68 𝑚 

*Questão anulada, pois não há 1,68 entre as alternativas. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Dado a distância entre Jabaquara e Tucuruvi = 21000 m (21 km) e o tempo gasto de 45 min (3/4 h) podemos calcular a velocidade 

média utilizando a equação 𝑣 =
∆𝑆

∆𝑡
. 

𝑣 =
21

(3/4)
= 28 𝑘𝑚/ℎ 

𝑣 ≈ 30 𝑘𝑚/ℎ 

 

 

Resolução: Alternativa C 

Sabendo que 𝑃 =  𝑖. 𝑈 e 𝐸 =  𝑃. 𝛥𝑡, então: 

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃 

𝑖. 𝑈. ∆𝑡 = 𝑚. 𝑐. ∆𝜃 

𝑐 =
𝑖. 𝑈. ∆𝑡

𝑚. ∆𝜃
 

𝑐 =
10 × 220 × 60

1 × 220
= 600 = 6 × 102 



 

 

Resolução: Alternativa C 

A citação do professor do curso de Materiais da Fatec se trata da reflexão total, onde os raios de luz vão do meio mais refringente 

para o meio menos refringente, sendo o ângulo de incidência maior que o ângulo limite. 

 

 

 



 

Resolução: Alternativa B 

De acordo com a figura, a Betty vê o carro de Fred afastando. Portanto ouvirá um som com maior comprimento de onda e menor 

frequência, portanto, mais grave (menor frequência). No caso da Wilma que vê o carro aproximando, ouvirá um som de maior 

frequência e menor comprimento de onda, portanto, mais agudo (maior frequência). 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Utilizando a regra da mão direita se as correntes estiverem no mesmo sentido, a força magnética entre os fios será de atração. Caso 

as correntes possuam sentidos contrários, a força magnética será de repulsão entre os fios. 

 

 

Resolução: Alternativa E 

O bioma Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Com uma área de cerca de 250 mil Km², o Pantanal estende-se pela 

Bolívia, Paraguai e Brasil, sendo aproximadamente 62% no Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal 



é caracterizado pela alternância entre períodos de muita chuva, que acontecem de outubro a março, e períodos de seca nos meses de 

abril a setembro. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

O termo commodities faz referência a um determinado bem ou produto de origem primária comercializado nas bolsas de mercadorias 

e valores de todo o mundo e que possui um grande valor comercial e estratégico. Geralmente, trata-se de recursos minerais, vegetais 

ou agrícolas, tais como o petróleo, o carvão mineral, a soja, a cana-de-açúcar e outros. 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Carvão mineral é um minério não renovável extraído do subsolo por meio da mineração. É um combustível fóssil. O processo de 

sua formação aconteceu a partir de troncos, raízes, galhos e folhas de árvores gigantes. Todos esses fragmentos vegetais, após terem 

morrido, foram depositados e soterrados por sedimentos. Por meio de uma grande pressão e temperaturas extremamente elevadas 

foram gradativamente se transformando em minério de carvão 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Em 1848, vinte e seis anos após a independência política de Portugal, o Governo Geral, através da Lei Geral n° 514, de 28 de 

outubro, cedeu a cada uma de suas províncias 36 léguas quadradas de terras devolutas com o fim exclusivo de colonização. A Lei 

de Terras n° 601, de 18 de setembro de 1850 , estabelecia os critérios para a estruturação das colônias agrícolas como também a 



legitimação das sesmarias existentes. Em 4 de dezembro de 1851, o Governo da Província do Rio Grande do Sul promulgou a Lei 

n° 229, que em seu artigo n° 9, "concedia gratuitamente as terras aos colonos provindos da imigração dirigida", pois nesse período 

ocorria toda uma preocupação do governo da Província em controlar a "expansão do latifúndio já que este constituía um entrave à 

exploração intensiva da terra, visto que a distribuição de sesmarias havia determinado um povoamento ralo e disperso". 

 

 

Resolução: Alternativa D 

O Muro de Berlim foi a construção de uma barreira de concreto e de um sistema de controle de fronteiras que dividiu a cidade 

alemã de Berlim em duas áreas, uma sob administração da República Federal da Alemanha (RFA), na esfera de influência do 

capitalismo ocidental, e outra sob a República Democrática Alemã (RDA), na esfera de influência da URSS. O Muro de Berlim 

transformou-se no principal símbolo da Guerra Fria 

 

 



 

Resolução: Alternativa D 

É autossômica visto que se manifesta em proporções equivalentes entre homens e mulheres e dominante uma vez que os pais são 

obrigatoriamente heterozigotos para gerar um filho não afetado, característica recessiva. 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

O agente etiológico da doença é um protozoário e seu vetor é 

o mosquito palha. Assim, uma das maneiras de prevenção é 

evitar sua contaminação nos hospedeiros como, por exemplo, 

o uso de mosqueteiros. 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Boa parte da carne é composta de proteínas, como a enzima é 

especifica para seu substrato, será na carne sua atuação, 

amaciando- a. 

 

 



 

Resolução: Alternativa B 

O ventrículo esquerdo tem sangue arterial, rico em oxigênio, 

oriundo da veia pulmonar que depois passa para o átrio 

esquerdo ate alcançar o ventrículo esquerdo. Por sua vez, o 

ventrículo direito possui sangue venoso rico em dióxido de 

carbono, oriundo do metabolismo celular. Assim, a 

comunicação entre os dois compartimentos ocasionará a 

mistura de sangue prejudicando a oxigenação dos tecidos pela 

maior proporção de dióxido de carbono que chegará a eles. 

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

O maior número de gaviões provoca diminuição no numero 

de pássaros que são predadores diretos de gafanhotos. Logo, 

o número desses insetos se eleva acarretando uma devastação 

maior nas plantas e sua redução populacional.  

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

O cartum apresenta uma forte ironia devido a contradição das 

falas da personagem “a tecnologia aproxima as pessoas” e “ 

estou há sete meses sem visitá-la”. 



 

 

 

Resolução: Alternativa C 

O texto apresenta as novas funcionalidades do novo Classmate, que além de possibilitar a leitura de livros digitais permite ao aluno 

fazer anotações como num bloco de notas. 

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

No trecho selecionado o termo “que” está desempenhando a 

função de pronome relativo, logo retomando o termo anterior 

no caso “equipamento”.  

 

 

Resolução: Alternativa D 

O autor ao enfatizar o termo “folhear” quis destacar a 

funcionalidade do equipamento que se assemelha ao ato de 

folhear um livro, utilizando-se assim do sentido conotativo do 

termo. 

 

 

 



 

Resolução: Alternativa E 

Dentre as alternativas a que melhor expressa o sentido do 

último parágrafo é “...colocar os novos laptops da empresa nas 

prateleiras...” que equivale a comercialização desse novo 

equipamento fabricado pela empresa em questão. 

 

 

 



 

 

 

A redação do vestibular trata da questão da opinião em um mundo com excesso de informações a nossa disposição.  

O primeiro texto aborda a multiplicidade de opiniões pouco ou nada embasadas em evidências especializadas em redes sociais e 

outras ferramentas digitais. A critica que o texto aponta vai no sentido de questionar a pertinência dessas opiniões leigas, entendendo 

a causa por trás delas como sendo a necessidade das empresas, da parte de seus setores de marketing, de conseguirem a maior 

quantidade de dados sobre as opiniões e preferências de seus usuários sobre os mais diversos assuntos, possibilitando a venda para 

anunciantes especializados e direcionamento de conteúdo consonante com a opinião do usuário. 



O segundo texto, uma pequena história em quadrinhos, também aborda essa mesma problemática a partir de um olhar diferente: o 

do excesso de informações disponíveis. Contrapõe o que seria um período anterior ao de hoje, com menos recursos digitais, em que 

as fontes das informações eram mais restritas, chegando ao público geral a partir de determinadas figuras de legitimação. Hoje, por 

oposição, teríamos "uma tempestade" de informações, levando as pessoas a aderirem a determinadas visões de mundo ou opiniões 

sem nenhuma validade científica. 

Para elaboração de uma tese sobre esse tema, é possível defender uma maior disponibilidade de fontes seguras legitimadas por 

evidências e instituições científicas, bem como um aprofundamento na educação tecnológica, que possibilite aos usuários filtrar, 

com base em suas próprias capacidades, as informações que recebem. Da mesma forma, pode-se questionar o próprio fato de leituras 

legitimadas no passado através de fontes unilaterais: ao passo que o excesso de informações pode confundir as pessoas, possibilita 

também o acesso a informações antes excluídas das redes "oficiais" de transmissão de conhecimento. 

A redação exige um conhecimento sobre as mudanças tecnológicas, enfocando nas redes sociais, e seu impacto na disseminação de 

informações. Igualmente, pode-se utilizar o tema das fake news, notícias falsas espalhadas pelas redes para direcionar a opinião 

pública a favor ou contra determinada posição política ou ideológica, bem como para influenciar grandes processos políticos no 

nosso país e no mundo. 


