GEOGRAFIA

CIÊNCIAS FÍSICAS

01. Alternativa B
O esquema representa o momento em que o Sol, em seu movimento aparente, está sobre as terras do Hemisfério Norte,
ou seja, em que a Índia vive o verão. Áreas de baixa pressão
se formam sobre o continente asiático e, com isso, há a formação de vento sul, isto é, que sopra do Oceano Índico em
direção ao continente. Assim, é momento de chuvas torrenciais no território da Índia.

10. Alternativa E
Q = 7 000 000 cal
m = 100 000 g
Q = m · c · (θ – θ0)
7 000 000 = 100 000 · 1 · (θ – 5)
70 = (θ – 5)
θ = 70 + 5 = 75 °C

02. Alternativa C
Níger – Congo – Zambeze – Orange
03. Alternativa E
A área destacada no mapa (a área mais escura dele) representa os países africanos que se formaram a partir de 1960. Ela
serve, portanto, para mostrar que os países são uma realidade recente no continente africano.
04. Alternativa A
O texto I explica a colonização e a dominação europeia da
África pela via da evolução econômica da Europa.
HISTÓRIA
05. Alternativa A
Mahatma Gandhi e seus seguidores adotaram dois expedientes de grande relevância na busca pela emancipação política
da Índia: o pacifismo e a desobediência civil. Não obstante a
resistência dos colonizadores britânicos, o movimento pela
independência obteve sucesso em agosto de 1947.
06. Alternativa B
A Guerra da Coreia (1950-1953) foi um confronto de ordem
geopolítica deflagrado na conjuntura da Guerra Fria. Tropas
norte-coreanas, defensoras do comunismo, enfrentaram as
forças armadas da Coreia do Sul, desejosa em adotar um sistema econômico capitalista. Não obstante a assinatura de
um armistício entre os envolvidos, o confronto promoveu a
divisão da península coreana em dois países expressivamente distintos: a comunista e isolada Coreia do Norte e a capitalista e industrial Coreia do Sul.
07. Alternativa D
Os dados disponíveis evidenciam uma profunda transformação nas relações bilaterais EUA-Vietnã. Inimigos implacáveis
no contexto da Guerra Fria, ambas as nações procuram aproximar-se atualmente, a fim de obter benefícios no campo
econômico, a exemplo do incremento de produtos comercializados.
08. Altenativa E
Os antigos impérios coloniais, tais como Grã-Bretanha e
França, saíram da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
exauridos militar e economicamente. Tal fenômeno foi
fundamental para o êxito do processo de emancipação de
suas antigas possessões coloniais da África e também do
continente asiático.
CIÊNCIAS SOCIAIS

11. Alternativa D
Os ventos são causados por diferença nas temperaturas, em
que o ar quente sobe e o ar frio desce. Essa é uma característica da propagação do calor por convecção.
12. Alternativa D
Fazendo a regra de três, tem-se:

CIÊNCIAS QUÍMICAS
13. Alternativa B
Primeiramente, devemos lembrar que a maioria dos elementos respeita a teoria do octeto, que afirma que os átomos
sempre tentam ficar da forma mais estável possível, tendo 8
elétrons em sua camada de valência, ou seja, o seu nível mais
alto na eletrosfera:
X → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 (2 elétrons na camada de va20
lência → 2+)
Y → 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 (7 elétrons na camada de valência
17
→ 1 –)
Sendo assim, o elemento Y precisa realizar apenas uma ligação (receber 1 elétron) para ficar estável, enquanto o elemento X precisa perder 2 elétrons para ficar mais estável.
Note que, na camada 3, ou seja, na camada M, o elemento X
já tem 8 elétrons, portando se doar esses 2 elétrons da camada 4, ou seja, da camada N, o deixará mais estável.
X2+Y1– → XY2
14. Alternativa D
O carbono apresenta como número atômico 6 e, portanto,
apresenta 6 elétrons espalhados pela sua eletrosfera que serão distribuídos em 2 camadas. Note que o carbono está na
família 14 (antiga IVA), no segundo período, o que indica que
ele tem duas camadas em sua eletrosfera, K e L, e 4 elétrons
na sua camada de valência. Fazendo a distribuição eletrônica,
temos:
C – 1s2 2s2 2p2 (4 elétrons na camada de valência, portanto,
6
faz quatro ligações covalentes)
No caso do hidrogênio, este está na família 1 (antiga IA), no
primeiro período, portanto apresenta 1 camada e 1 elétron
em sua camada de valência, a camada K.
H – 1s1 (1 elétron na camada de valência, portanto faz uma
1
ligação covalente)
Logo, sua fórmula estrutural é:

09. Alternativa B
De acordo com o texto, as crenças religiosas são “importantes tanto pelo seu conteúdo emocional quanto pelo intelectual”, pois fazem parte da cultura das sociedades, em
uma dimensão de fundamental importância, em termos de
elementos tanto morais como espirituais.
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15. Alternativa A
As reações químicas abaixo podem ser classificadas em:
I - 2 Fe + 6 HCℓ3 → 2 FeCℓ3 + 6 H2 (simples-troca)
As reações de simples troca, também conhecidas como
reações de deslocamento, acontecem quando uma substância simples reage com uma composta, seguindo o
exemplo: A + BC → AC +B.
II - CaCO3 → CaO + CO2 (decomposição)
As reações de decomposição são aquelas em que o produto da reação de uma substância composta é decomposto em duas ou mais substâncias, simples ou compostas.
III - NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O (dupla-troca)
Ocorre quando duas substâncias compostas reagem e
formam duas novas substâncias compostas, seguindo o
exemplo: AB + CD → AD + CB.
IV - N2 + 3 H2 → 2 NH3 (adição)
Também conhecida como reação de síntese, a reação
de adição ocorre quando duas ou mais substâncias se
unem para formar um único composto, como no exemplo
A + B → AB.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
16. Alternativa E
No gráfico estão indicados o potencial biótico (A) e o crescimento real (B) de uma população qualquer. A área indicada
pela letra C representa a resistência ambiental, a qual indica
os fatores do ecossistema que limitam o crescimento populacional. São fatores da resistência ambiental a predação, o
parasitismo, a competição entre os indivíduos, a disponibilidade de água e alimento, e o espaço ocupado pela população. O limite máximo do ambiente representa a capacidade
que ele tem de sustentar os indivíduos. Quando a população
atinge o limite ambiental, em razão dos efeitos da resistência
ambiental, o número de indivíduos de uma população se estabiliza com pequenas oscilações.
17. Alternativa D
A sucessão ecológica pode ocorrer em rochas descobertas
(sucessão primária) ou em ambientes que foram devastados
pela ação humana (sucessão secundária). Em ambos os casos,
o processo se desenvolve em etapas: estágio inicial (ou ecese), em que se estabelecem os organismos pioneiros, como liquens (associação entre algas e fungos), musgos e gramíneas;
estágio intermediário (ou sere), em que se estabelecem as
plantas arbustivas; estágio final (ou clímax), em que se estabelecem as plantas arbóreas. Durante a sucessão ecológica,
há aumento de biomassa, aumento do número de cadeias e
teias alimentares, aumento da biodiversidade, e aumento da
complexidade do ecossistema.
18. Alternativa C
Fósseis são evidências da evolução de diferentes espécies,
como animais, vegetais e até seres microscópicos. Em geral,
as estruturas mais rígidas dos organismos, como esqueleto e
carapaça, sofrem mais facilmente o processo de fossilização.
Todavia, podem-se encontrar pegadas fossilizadas, impressões deixadas por micro-organismos e folhas fossilizadas,
que dão informações relevantes sobre o modo de vida das
espécies já extintas e ainda permitem compará-las com as
espécies atuais.

MATEMÁTICA
19. Alternativa A
Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo formado, temos:
x² = 12² + 16²
x² = 144 + 256
x² = 400
Considerando que x > 0:
x = √400 = 20
Portanto, a medida x da cerca será de 20 m.
20. Alternativa B
Organizando a equação dada, temos:
x2 – 3x + 2 = 0
Sendo a = 1, b = –3 e c = 2, aplicando a fórmula de Bháskara,
temos: x1 = 1
x2 = 2
Logo, 2 é a maior das raízes da equação dada.
21. Alternativa B
Sendo a e b as raízes de uma equação do 2º grau na incógnita
x, é válida a relação:
x2 – (a + b)x + a · b = 0
Então, sendo –5 e 6 as raízes, temos:
x2 – (– 5 + 6) x + (–5) · 6 = 0
x2 – x – 30 = 0
Logo, a equação x2 – x – 30 = 0 tem como raízes os
números –5 e 6.
22. Alternativa C
Sendo uma equação biquadrada, podemos considerar, inicialmente, y = x2. Assim, teremos:
(x2)2 – 5x2 – 36 = 0
y2 – 5y – 36 = 0
Resolvendo a equação de 2º grau para a incógnita y, temos:
y1 = – 4
y2 = 9
Substituindo agora os valores de y na relação y = x2, vem:
Para y = –4:
x2 = – 4, que não é possível para os números reais.
Para y = 9:
x2 = 9
x = ±3
Logo, S = { – 3, 3}.
23. Alternativa A
Resolvendo a equação irracional dada, temos:

Resolvendo a equação do 2º grau obtida, teremos:

Substituindo cada uma das raízes, temos:

Portanto, apenas 2 é raiz da equação.

SIGMA CURSO E COLÉGIO

GABARITO_CONCURSO DE BOLSAS SIGMA - 1ª SÉRIE

3

PORTUGUÊS
24. Alternativa B
Vocativo é o termo que não tem relação sintática com o sujeito ou com o predicado, sendo empregado apenas para
chamar a pessoa a quem se dirige. Logo, “coronel” é vocativo,
um chamamento que não interfere na estrutura da frase.
25. Alternativa D
Aposto é o termo que esclarece, desenvolve, resume ou explica um dos termos da oração. Assim, “Virgínia” é aposto,
pois explica quem é a sobrinha de Cristina Ferreira.
26. Alternativa B
Metáfora é uma figura de linguagem em que é apresentado
um termo com o sentido de outro, tendo em vista a relação
de semelhança que se estabelece entre ambos, ou seja, trata-se de uma comparação subentendida. É o que se verifica
no fragmento da obra de José Sarney: “Eu estou pensando
em fazer uma casa perto da nossa pra Germana. Pois ela é
uma santa”.
27. Alternativa B
Na estrofe do poema “Morte e vida severina”, de João Cabral
de Melo Neto, a palavra “pia” significa “batismo”, já que, nos
versos seguintes, há referência ao “santo de romaria” e alusão à virgem Maria, revelando a religiosidade católica do eu
lírico.
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28. Alternativa B
A alternativa B é a correta, pois a narrativa deve ser feita
pelo narrador no pretérito perfeito – “Contou como é que
foi. Disse:” –, ao passo que a fala da personagem deve variar entre o pretérito e o presente, de modo a marcar bem
a transformação ou a passagem temporal, já que se trata da
reprodução fidedigna de sua expressão: “− De repente, resolvi me fantasiar, coisa que não faço há anos. Posso optar
por duas fantasias: a de árabe ou a de índio, que são as mais
fáceis de se fazer a domicílio”. Assim: “resolveu” → “resolvi”;
“se” → “me”; “fazia” → “faço”; “podia” → “posso”.
ARTE
29. Alternativa D
Victor Vasarely (1908-1997) é considerado o pioneiro da
op-art, a arte que dá uma sensação de movimento e de
“confusão” ao olhar.
EDUCAÇÃO FÍSICA
30. Alternativa A
A anorexia caracteriza-se por uma insuficiente e rígida dieta alimentar, em que a pessoa tem obsessão pela magreza
e medo de ganhar peso. Quem sofre de anorexia se recusa
a manter o peso corporal que seria considerado ideal para a
idade e a altura.

SIGMA CURSO E COLÉGIO

GEOGRAFIA

FILOSOFIA

01. Alternativa B
Habilidade: Distinguir as várias formações vegetais do Brasil.
Embora as altitudes (distância até o nível do mar) da Floresta
Amazônica sejam, grosso modo, relativamente baixas – o que
é um fator de temperaturas mais elevadas –, são menos relevantes para a temperatura elevada dessa região natural do
que a latitude (distância em relação à Linha do Equador). Assim, a latitude é fator mais importante para o volume de água
lançado pela Floresta Amazônica para fora dela mesma (fluxo
vertical de água saindo da Floresta) do que outros fatores.

07. Alternativa E
Habilidade: Exercitar a análise interpretativa de textos filosóficos. De acordo com a leitura do texto, observamos que o
poder do Estado está vinculado à sua finalidade, que é o bem
comum, determinado/estabelecido pela vontade geral.

02. Alternativa C
Habilidade: Distinguir as várias formações vegetais do Brasil.
O mapa mostra a área da Mata de Araucárias (ou dos Pinhais)
em sua área original, isto é, antes que a ação antrópica a reduzisse drasticamente. A Mata de Araucárias se desenvolveu
naturalmente em uma área de Clima Subtropical (com chuvas
o ano inteiro e com inverno bem mais frio do que no restante do território brasileiro) e altitudes significativas. Assim, a
junção do efeito da latitude à altitude permitiu a formação e
a manutenção da Mata de Araucárias.
03. Alternativa D
Habilidade: Reconhecer o processo histórico de ocupação
do domínio amazônico. A implantação de Brasília e das duas
rodovias representadas no mapa (Belém – Brasília e Brasília
– Rio Branco) fazia parte de uma ampla estratégia geopolítica
do governo central brasileiro. Parte dessa estratégia era a de
povoar ainda mais e expandir a economia no Cerrado, criando as condições para fazer o mesmo no Domínio Morfoclimático Amazônico (algo que continua em ação nos dias atuais).
HISTÓRIA

SOCIOLOGIA
09. Alternativa B
Habilidade: Avaliar a importância do trabalho nas diferentes
estruturas sociais. A leitura do texto nos permite observar, em
termos das questões relativas ao mundo do trabalho contemporâneo, que os processos vinculados à globalização podem
ocultar formas de exploração do trabalho em nível mundial. É
o que vemos mencionado nos aspectos do “trabalho invisível”,
presente nas roupas que são compradas e consumidas.
10. Alternativa E
Habilidade: Identificar a concepção sociológica de trabalho
para Weber. Considerando o texto citado e as teorias de Max
Weber (1864-1920) relativas à Ética Protestante e ao desenvolvimento do capitalismo no Ocidente, podemos afirmar
que, para Weber, a Ética preconizada por Calvino estabeleceu as bases culturais do capitalismo, em função da valorização do trabalho, da ordem e do esforço.

04. Alternativa C
Habilidade: Compreender o impacto histórico das revoluções
inglesas do século XVII, destacando suas motivações e repercussões. As revoluções inglesas do século XVII permitiram a
ascensão de grupos burgueses ao poder. Tal evento histórico
ocorreu em razão da limitação do poder dos monarcas ingleses e do aumento da autonomia do Parlamento, instituição
associada às demandas das camadas burguesas. Como consequência, o governo inglês passou a eliminar eventuais obstáculos ao desenvolvimento capitalista do país, bem como a
estimular o incremento das relações comerciais e a manufatura de diversos tipos de mercadorias.

11. Alternativa D
Habilidade: Entender os fundamentos [do Capitalismo] a partir da lógica do capitalismo e do conceito de mais-valia. A
leitura do texto nos permite afirmar, em relação ao conceito
de mais-valia relativa, que esta articula desenvolvimento tecnológico e maior produtividade com manutenção das jornadas de trabalho e valor pago pelo trabalho. Nesse sentido, no
contexto do capitalismo, as mudanças e o desenvolvimento
tecnológico não resultam, diretamente, em maior tempo livre
ou melhores condições salariais para os trabalhadores.

05. Alternativa A
Habilidade: Identificar a diversidade dos modelos de colonização europeia nos vários contextos regionais americanos.
Como apresentado pelo texto, o governo-geral foi um sistema administrativo introduzido no Brasil para, basicamente,
centralizar o poder político nas mãos de um representante
da Coroa portuguesa.

12. Alternativa B
Habilidade: Calcular e prever a aceleração, o deslocamento
e a velocidade de objetos descrevendo movimento circular
uniforme.
Sabemos que o período vale T = 0,3 s e que o raio vale
R = 30 cm = 0, 3 m.

06. Alternativa E
Habilidade: Identificar as características das diferentes formas, regimes e sistemas de governo, em momentos históricos distintos. A frase de Luís XIV explicita o absolutismo característico das monarquias europeias da Era Moderna. O rei
era o soberano, e não o povo – como aconteceria nas democracias do século XX. Na ocasião, o povo não era constituído
de cidadãos, como hoje entendemos esse conceito, mas por
súditos do rei. As transformações dessa concepção política
começaram apenas com as chamadas “revoluções burguesas”.
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08. Alternativa D
Habilidade: Correlacionar os temas filosóficos, mostrando a
importância deles para as sociedades contemporâneas. No trecho da canção citada, o verso “Liberdade pra escolher a cor da
embalagem”, relacionado também com todo o contexto da citação, remete a uma noção de liberdade relacionada com a vida
social contemporânea e ainda limitada por essas condições.
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FÍSICA

13. Alternativa E
Habilidade: Reconhecer as características de propagação e
os fenômenos de refração e reflexão da luz em meios materiais.

SIGMA CURSO E COLÉGIO

14. Alternativa C
Habilidade: Reconhecer as características de propagação e
os fenômenos de refração e reflexão da luz em meios materiais. Inicialmente, determinamos o valor do ângulo do raio
refratado:

Com o valor de r, podemos determinar o índice de refração
do meio:

15. Alternativa C
Habilidade: Reconhecer e identificar a força de um eletrólito.
Determinando o valor do grau de ionização (α) para os ácidos
da tabela:

Como o grau de ionização de A e o de B são iguais, eles
têm a mesma força.
16. Alternativa D
Habilidade: Reconhecer e nomear ácidos.
As fórmulas moleculares dos ácidos destacados são:
Ácido fosfórico: H3PO4
Ácido carbônico: H2CO3
17. Alternativa C
Habilidade: Justificar e validar as transformações gasosas
por meio de equações (equação geral dos gases e de
Clapeyron).
Usando a equação de Clapeyron, tem-se:

M = 32 g/mol
Analisando as alternativas:
CH4 = 16 g/mol
CO2 = 44 g/mol
O2 = 32 g/mol
H2 = 2 g/mol
CO = 28 g/mol
Portanto, o gás X é o O2.

SIGMA CURSO E COLÉGIO

BIOLOGIA
18. Alternativa E
Habilidade: Descrever o ciclo de vida de algas e plantas ter
restres. Nas plantas, o ciclo é sempre do tipo metagênese,
com produção de esporos por meiose, que é chamada espórica ou intermediária. Há também alternância de gerações
entre o gametófito (geração haploide) e o esporófito (geração
diploide). Nesse ciclo, os gametófitos formam os gametas haploides por mitose. Esses gametas se unem na fecundação e
formam o zigoto, que, por mitose, germina e origina o esporófito. Já o esporófito produz esporos haploides por meiose.
19. Alternativa E
Habilidade: Identificar características gerais, estratégias de
reprodução e importância ecológica de gimnospermas e angiospermas. Uma das principais novidades evolutivas desse
grupo foi o desenvolvimento dos estróbilos, que possibilitaram a formação de grãos de pólen. Estes se desenvolvem e
originam os tubos polínicos, tornando a fecundação independente de água do meio ambiente. Outra novidade foi o
surgimento das sementes, porém estas são desprotegidas do
fruto.
20. Alternativa A
Habilidade: Compreender os processos de transporte, secreção e digestão celular. A fagocitose é um processo de englobamento de partículas grandes, como as bactérias, por meio
de pseudópodes. O alimento englobado, é isolado em uma
vesícula, o vacúolo alimentar. Os lisossomos se fundem com
o vacúolo alimentar e formam os lisossomos secundários ou
vacúolos digestivos. Nesse vacúolo, a partícula englobada
sofre ação das enzimas digestivas que estavam presentes
nos lisossomos primários, resultando em moléculas menores
que atravessam a membrana do vacúolo digestivo e chegam
ao hialoplasma (absorção). Geralmente, algumas substâncias
não sofrem digestão ou não são absorvidas pela célula e permanecem no interior do vacúolo digestivo – são os resíduos.
O vacúolo agora passa, então, a ser chamado de corpo residual ou vacúolo residual. Este vacúolo se funde com a membrana plasmática, e seu conteúdo é eliminado para o meio
extracelular, processo conhecido por exocitose ou clasmocitose. Vale ressaltar que, quando a partícula é englobada, o
processo pode ser chamado de endocitose.
MATEMÁTICA
21. Alternativa C
Habilidade: Efetuar operações utilizando as propriedades das
potências e de raízes.
Pode-se aproximar o número para 5 200 000 000.
Notação científica: 5 200 000 000 = 5,2 · 109.
22. Alternativa E
Habilidade: Identificar a compatibilidade de valores do seno,
do cosseno, da tangente, da secante, cossecante e da cotangente de um arco, conhecendo a localização do arco na
circunferência trigonométrica.
A abscissa de P é o cosseno de 300°, e a ordenada de P é o
seno de 300°.
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23. Alternativa D
Habilidade: Obter o valor de um logaritmo com base em sua
definição.

24. Alternativa E
Habilidade: Resolver equações trigonométricas com soluções na primeira volta da circunferência trigonométrica.
sen x – 2sen x cos x = 0
sen x (1 – 2cos x) = 0
sen x = 0 ou (1 – 2cos x) = 0

Há, portanto, 4 soluções.
25. Alternativa E
Habilidade: Resolver uma equação modular.
(x − 8)2 + |x − 8| − 30 = 0
Como |x – 8| ao quadrado é igual a (x – 8) ao quadrado:
|x − 8|2 + |x − 8| − 30 = 0
Fazendo mudança de variável: |x – 8| = t, tem-se:
t2 + t – 30 = 0
Soma das raízes: –1
Produto das raízes: –30
Raízes: –6 (não serve) e 5.
|x – 8| = 5 ou |x – 8| = –5 (sem solução)
x – 8 = 5 ou x – 8 = –5
x = 13 ou x = 3
Área do terreno: 13 · 3 m2 = 39 m2.
PORTUGUÊS
26. Alternativa B
Habilidade: Analisar o uso de formas verbais (afirmativa, interrogativa, negativa, interrogativa-negativa; voz passiva ou
ativa; discurso direto ou indireto).
Há voz reflexiva quando o fato expresso pelo verbo é praticado e sofrido pelo sujeito, como se verifica no trecho “Passou ao banho, vestiu-se, penteou-se”: a personagem pratica
e sofre a ação de vestir e pentear.
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27. Alternativa C
Habilidade: Diferenciar os diversos usos dos verbos em relação a determinadas características comunicativas do texto.
“Fossem” é a terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo subjuntivo do verbo “ir” e, como subjuntivo,
indica probabilidade, hipótese, suposição, um fato incerto,
desejado, pois se trata de uma atitude mais subjetiva diante
dos fatos.
28. Alternativa C
Habilidade: Elencar as perguntas essenciais para a construção da narrativa ficcional e estabelecer relações entre elas:
“O quê? Onde? Quando? Quem? Por quê?”.
O conto “O comprador de fazendas”, de Monteiro Lobato,
tem como espaço a fazenda do Espigão, como comprova o
seguinte trecho: “Em tal situação só havia uma aberta: vender a fazenda maldita para respirar a salvo de credores. [...]
Iludidos por anúncios manhosos alguns pretendentes já haviam abicado ao Espigão; mas franziam o nariz, indo-se a arrenegar da pernada sem abrir oferta”.
29. Alternativa D
Habilidade: Compreender valores, ideologias e propostas
estéticas representadas em obras literárias românticas do
Brasil.
O indianismo é uma das principais características para que
Gonçalves Dias seja considerado um dos grandes nomes da
primeira geração do Romantismo, pois, como se verifica em
I-Juca-Pirama, há a preocupação em cantar os feitos dos indígenas, idealizando-os como heróis dotados de força física
inimaginável e de valores estimados pelos europeus, como
nobreza de caráter e honra.
30. Alternativa B
Habilidade: Estabelecer relações no texto poético, entre
forma (verso, estrofe, exploração gráfica do espaço, recursos linguísticos expressivos etc.) e temas (lirismo amoroso,
descrição de objeto ou cena, retrato do cotidiano, narrativa
dramática etc.).
No fragmento do poema “Lembrança de morrer”, de Álvares
de Azevedo, verifica-se a suavização da ideia da morte pelo
emprego do eufemismo, ou seja, embora o eu lírico não use
a palavra “morte”, atenua-a à medida que assim afirma: “Eu
deixo a vida como deixa o tédio / Do deserto o poento caminheiro...”.
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GEOGRAFIA
01. Alternativa B
Habilidade: Reconhecer as diferentes etapas do desenvolvimento industrial no espaço mundial.
O texto descreve os zaibatsus, grupos industriais e financeiros formados durante a Era Meiji e, portanto, o país é o
Japão.
02. Alternativa A
Habilidade: Identificar o processo histórico relacionado à industrialização brasileira.
A chegada de Getúlio Vargas ao centro do poder de Estado
representou, entre outras coisas, a chegada dos interesses da
burguesia industrial brasileira (da indústria nacional) ao poder de Estado. Como as empresas nacionais careciam de porte (tinham pouco capital) para investimentos mais vultosos
em áreas que dinamizariam a economia nacional, o governo
de Getúlio Vargas passou a ser o “motor” da industrialização
brasileira. Por exemplo, como está no texto, o governo Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional (uma indústria
de base) com o objetivo de fornecer matéria-prima (aço) para
que outras empresas industriais pudessem expandir seus investimentos.
03. Alternativa E
Habilidade: Identificar o processo histórico relacionado à industrialização brasileira.
Durante o período militar, sobretudo durante os anos do
chamado “milagre econômico”, o financiamento da economia
brasileira contou com a captação de vultosos recursos externos, isto é, com o aprofundamento, o aumento desmesurado
da dívida externa brasileira. Esses recursos foram usados na
construção de obras de grande porte, como, por exemplo,
hidrelétricas, pontes, rodovias etc. O “segundo choque do
petróleo” ocorreu em 1979 e o Brasil não estava preparado
para ele (o “primeiro choque do petróleo” ocorrera em 1973),
sofrendo profundamente com o desaparecimento das condições que antes haviam sustentado o “milagre econômico”
do país.
HISTÓRIA
04. Alternativa D
Habilidade: Avaliar a consolidação e a crise do Estado Imperial brasileiro.
A Guerra do Paraguai permitiu a consolidação do Exército
Brasileiro, até então incipiente. Ademais, a questão abolicionista se tornou parte da agenda dos altos escalões das
Forças Armadas, em função da participação dos escravos na
Guerra do Paraguai. Esses fatores, aliados aos altos gastos
produzidos pelo conflito e à desaprovação da opinião pública, levaram o Segundo Reinado a uma crise que culminaria na
proclamação da República.
05. Alternativa C
Habilidade: Discutir as condições de vida dos trabalhadores
rurais e urbanos no período da República Velha.
Entre os anos de 1902 e 1906, a cidade do Rio de Janeiro
passou por um processo de modernização. A primeira ação
do então prefeito Pereira Passos foi derrubar vários cortiços no centro da cidade que eram utilizados como moradias
populares. Já em 1904, foi aprovada a vacina obrigatória da
varíola. Tal medida foi o estopim da Revolta da Vacina, movimento em que a população foi às ruas para protestar contra
todas essas medidas autoritárias do governo.
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06. Alternativa B
Habilidade: Compreender as lutas e os conflitos sociais no
decorrer da História.
O comunismo de guerra previa a integração orgânica entre
toda a produção econômica russa e as ações do Exército
Vermelho. Essa integração consistiu na canalização dos recursos, tanto agrários quanto industriais, para o sustento da
guerra. Houve o confisco da produção agrícola, sobretudo
de cereais, para alimentar o Exército Vermelho e toda a mobilização da força de trabalho para que os bolcheviques não
perdessem a guerra.
FILOSOFIA
07. Alternativa E
Habilidade: Analisar os discursos acerca do conhecimento. No trecho citado, vemos descrito, de forma sintética, o
processo das crises da denominada “ciência normal” (ou um
paradigma já estabelecido) em função de novas questões e
pesquisas que se apresentam, dando início à “ciência extraordinária” e à constituição de um novo paradigma científico.
08. Alternativa D
Habilidade: Relacionar a filosofia com questões referentes à
arte, principalmente no que diz respeito ao campo estético.
Considerando a leitura do texto, podemos observar, em relação às posições de Theodor Adorno (1903-1969), que a indústria cultural, como um empreendimento mercadológico,
também procura criar a necessidade de bens culturais. É o
que lemos no trecho: “Como um empreendimento capitalista
que persegue o lucro, a indústria cultural também cria necessidades de consumo de bens culturais”.
SOCIOLOGIA
09. Alternativa D
Habilidade: Diferenciar os variados estudos de minorias.
Considerando os três artigos citados da Lei Maria da Penha,
sancionada no ano de 2006, podemos afirmar, em relação a
seu conteúdo, que a existência da lei demonstra o fato de
que a violência contra as mulheres é um fenômeno presente
na sociedade brasileira. É um fato que pode ser observado
por oposição, ou seja, a existência da lei está vinculada ao
problema que esta procura solucionar ou mesmo diminuir.
10. Alternativa E
Habilidade: Categorizar as diferentes culturas, além de explicar a sua hierarquia.
A leitura do texto nos permite observar, em relação ao trabalho de Alex Vallauri, que o grafite do artista estabeleceu relações entre produção artística, ocupação do espaço urbano e
protesto político na década de 1980.
11. Alternativa E
Habilidade: Saber o conceito de indústria cultural a partir da
Escola de Frankfurt.
O cinema, como forma de produção estética, vincula-se ao
universo da indústria cultural, em função de suas características como meio (produção em série, distribuição de cópias
em nível mundial, vínculos estreitos com a questão econômica em função de seus custos etc.). Nesse sentido, as sessões-teste demonstram que uma série de filmes é pensada e
realizada como um empreendimento mercadológico, visando
ao maior público possível e ao maior retorno financeiro.
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FÍSICA

QUÍMICA

12. Alternativa A
Habilidade: Prever consumo diário ou mensal familiar de
energia elétrica, em kWh, a partir da potência nominal dos
aparelhos domésticos e do tempo médio de utilização de
cada um deles.
Calculando a energia consumida:
E = P · Δt
E = 1,4 · 6 · 0,4 · 30
E = 100,8 kWh

15. Alternativa E
Habilidade: Reconhecer a influência de temperatura, pressão, catalisador, concentração de reagentes e produtos e superfície de contato, na otimização de processos na indústria
química ou em situações hipotéticas, com base na análise de
tabelas, ﬁguras e/ou experimentos.
De acordo com a regra de Van´t Hoff, com o aumento de 10
°C na temperatura, a velocidade da reação dobra. Portanto,
se a temperatura for diminuída em 10 °C, a velocidade cairá
pela metade. Sendo assim:
30 °C -------- 4 dias
20 °C -------- 8 dias
10 °C -------- 16 dias

Calculando a tarifa efetiva:
C = E · tarifa
245 = 350 · tarifa
Tarifa = R$ 0,70
Assim, o custo com o novo aparelho será:
C = E · tarifa
C = 100,8 · 0,7
C = R$ 70,56
13. Alternativa D
Habilidade: Escolher os materiais condutores mais adequados às situações diversas do cotidiano usando a 2ª lei de
Ohm.

16. Alternativa B
Habilidade: Calcular a velocidade (rapidez) de uma reação
química.
No experimento de I para II, ao se dobrar a concentração de
B, mantendo a concentração de A constante, a velocidade da
reação dobrará também; portanto, a concentração de B é de
primeira ordem. No experimento de I para III, ao se dobrar a
concentração de A, mantendo a concentração de B constante, a velocidade da reação irá quadruplicar, indicando que A é
de segunda ordem. Assim, a lei de velocidade será dada por:
V = k · [A]2 . [B]1
17. Alternativa B
Habilidade: Nomear os compostos orgânicos de acordo com
as normas da IUPAC (nomenclatura oﬁcial). Localizando a cadeia principal e seus radicais, tem-se:

14. Alternativa C
Habilidade: Compreender as consequências do curto-circuito em circuitos elétricos. Colocando os potenciais, tem-se:

BIOLOGIA

Dessa forma, uma lâmpada ficará em curto-circuito e as outras lâmpadas funcionarão em série com o brilho reduzido
em relação ao brilho nominal. Esse curto-circuito não causa explosão já que a resistência equivalente do circuito fica
maior do que quando apenas uma lâmpada fica ligada. A explosão, ocorre quando o curto-circuito faz com que a resistência elétrica do circuito fique muito pequena, gerando uma
corrente muito maior que a suportada pelos fios.
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18. Alternativa B
Habilidade: Identificar, por meio de linguagem discursiva,
esquemas e representações do corpo humano, as principais
características do sistema endócrino humano.
O sistema endócrino corresponde a um conjunto de glândulas que desempenham funções vitais para o organismo. Atuando em conjunto com o sistema nervoso, o sistema endócrino controla o funcionamento de todos os órgãos do corpo. A
principal glândula é a hipófise, considerada glândula mestra,
pois controla a ação de inúmeras outras glândulas. A tireoide,
glândula localizada na região do pescoço, é responsável pela
produção dos hormônios tri-iodotiroxina e tiroxina, que atuam sobre a taxa metabólica basal; e produz também o hormônio calcitonina, que atua sobre a concentração de cálcio
no sangue. A suprarrenal, também chamada adrenal, é responsável pela produção do hormônio adrenalina, que prepara o corpo para as situações de emergência e que exigem respostas rápidas e coordenadas. O pâncreas, considerado uma
glândula anfícrina, pois também produz enzimas digestivas, é
responsável pela produção de dois hormônios, o glucagon e a
insulina, que controlam a taxa de açúcar (glicose) no sangue.
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19. Alternativa A
Habilidade: Identificar as relações ecológicas entre os seres
vivos em ambientes naturais.
No texto, há referência a quatro tipos de relações ecológicas. Predatismo: cobras que comem filhotes das aves. Nessa
relação, as cobras são os predadores, e as aves são as presas. Parasitismo: piolhos que atacam as aves. Nesse caso, os
piolhos são parasitas que sugam o sangue das aves, que são
os hospedeiros. Competição: as aves precisam lutar com outras espécies pelo alimento. Nesse caso, ocorre competição
interespecífica por causa do alimento. Canibalismo: aves que
se alimentam de filhotes da própria espécie. O canibalismo
geralmente ocorre quando há falta de alimento para a população.
20. Alternativa C
Habilidade: Reconhecer variações numéricas e taxas de crescimento representadas em tabelas e gráficos de dada população, com base em informações sobre fatores que determinam essa variação.
A taxa de natalidade refere-se ao número de nascimentos e
contribui para o aumento médio da população. A mortalidade
representa o número de indivíduos que morrem e contribui
para a diminuição. A imigração é o número de indivíduos que
entram na população e contribui para o seu aumento, enquanto a emigração é o número de indivíduos que deixam a
população, promovendo o seu declínio. Utilizando as taxas
anuais observadas pelo biólogo, podemos calcular a variação
anual do tamanho da população. A natalidade e a imigração
juntas aumentam a população em 80 animais por ano. Já a
mortalidade e a emigração em conjunto diminuem a população em 60 animais por ano. Assim, anualmente, o aumento
real da população é de20 animais (80 – 60 = 20 animais). Ao
final dos 10 anos, haverá aumento de 200 animais na população. Como a população inicial foi de 200 animais, a população total ao final de 10 anos será de 400 animais (200 + 200
= 400 animais).

24. Alternativa E
Habilidade: Resolver situações-problema com sólidos semelhantes.
A razão entre o volume V, do cone maior, e o volume v, do
cone menor, é igual ao cubo da razão entre dois segmentos
correspondentes – por exemplo, as alturas. Portanto:

25. Alternativa C
Habilidade: Determinar a matriz inversa utilizando a equação
A · A–1 = A–1 · A = I.

Matriz mensagem: C

A matriz mensagem é o produto da inversa da matriz
codificadora pela matriz codificada.

MATEMÁTICA
21. Alternativa E
Habilidade: Efetuar operações com matrizes.

A média final foi 7,7.
22. Alternativa E
Habilidade: Operar com números complexos e identificar
suas partes real e imaginária: somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular uma potência, as raízes, o conjugado e o módulo de um número complexo.

O número complexo que representa a prefeitura é 4 + 2i.
23. Alternativa B
Habilidade: Identificar relações de medidas entre o raio da
esfera inscrita ou circunscrita e os elementos dos poliedros
inscritos ou circunscritos.
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Consultando a tabela, a mensagem é SOU COC.

SIGMA CURSO E COLÉGIO

PORTUGUÊS
26. Alternativa D
Habilidade: Reconhecer as concepções referentes à formação de orações e períodos compostos, predicados e complementos verbais.
“Mas” é uma conjunção coordenativa adversativa, pois estabelece uma relação de oposição de ideias e, dessa forma,
pode ser substituída, sem que ocorra prejuízo de sentido, por
“contudo”, que tem o mesmo valor semântico.
Outros exemplos de conjunções coordenativas adversativas
são: “porém”, “todavia”, “entretanto”, “no entanto”.
27. Alternativa C
Habilidade: Reconhecer as concepções referentes à formação de orações e períodos compostos, predicados e complementos verbais.
No trecho da obra de Eduardo Ferrari, “se” é partícula apassivadora, formando a voz passiva sintética com o verbo transitivo direto “vender”: “Vende-se um apartamento”.

29. Alternativa D
Habilidade: Relacionar características discursivas e ideológicas de obras de Fernando Pessoa ao contexto histórico de
sua produção, circulação e recepção. Nos versos do poema
“Ode triunfal”, verifica-se o fascínio de Álvaro de Campos
pela temática futurista, valorizando as máquinas e o progresso, a velocidade e a vida moderna, como comprovam os
seguintes versos: “Eia todo o futuro já dentro de nós! eia! /
Eia! eia! eia! / Frutos de ferro e útil da árvore-fábrica cosmopolita!”.
30. Alternativa B
Habilidade: Analisar criticamente as diversas produções artísticas do Modernismo como meio de compreender diferentes inovações formais do período, inseridas no contexto. A
linguagem coloquial, informal ou popular é utilizada no cotidiano (em conversas com amigos, familiares e vizinhos, por
exemplo) e não exige a atenção total da gramática, de modo
que haja mais fluidez na comunicação oral: “Vinha da boca do
povo na língua errada do povo / Língua certa do povo”.

28. Alternativa D
Habilidade: Observar a produção lógico-textual e os mecanismos estruturais, linguísticos e socioculturais necessários
para a construção do gênero.
A introdução do texto de Beatriz Albino Servilha é construída com base na história, pois explica um fato histórico que
tem ligação com o tema tratado, como a criação da primeira
escola voltada à inclusão social de surdos do Brasil: “Durante
o século XIX, a vinda da Família Real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção das escolas e
universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira
escola voltada para a inclusão social de surdos”.
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