EXTENSIVO/TERCEIRÃO – 2o DIA – COMENTÁRIO
01) Resposta: 62
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Incorreto. Não é meramente descritivo e muito menos impessoal.
Correto.
Correto.
Correto.
Correto.
Correto.

02) Resposta: 07
Comentário
A questão traz informações gerais sobre a obra de Vinicius de Moraes, sua produção de poesia, teatro e crônica.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Correta.
Correta.
Correta.
Incorreta.
Incorreta.
Incorreta.

03) Resposta: 18
Comentário
Além de tratar de informações sobre os personagens de Amar, verbo intransitivo, a questão fala de Macunaíma, rapsódia
famosa de Mário de Andrade.
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Incorreta.
Correta.
Incorreta.
Incorreta.
Correta.
Incorreta.

04) Resposta: 54
Comentário
01. Incorreta. Ambas, morfologicamente, são substantivos, todavia em: Não tinha meios [...] a função é de objeto direto,
enquanto em: Os meios de doping evoluem [...] temos sujeito.
02. Correta. Ambos os processos são intransitivos.
04. Correta. Método é proparoxítona; órgão, paroxítona terminada em ditongo; atrás, oxítona terminada em a.
08. Incorreta. Não se combina preposição e pronome demonstrativo quando este se refere a um palavra com função de
sujeito. Além disso, não se apõe vírgula à conjução e quando ela liga orações com o mesmo sujeito: órgãos.
16. Correta. O adjetivo certos funciona como predicativo do sujeito; e a locução à saúde, como complemento nominal.
32. Correta. A oração em questão poderia ser desenvolvida em: São certos os prejuízos à saúde que são causados pelo
doping.

05) Resposta: 22
Comentário
01. Incorreta. Trata-se de uma oração subordinada adverbial temporal: Desde que explodiram as primeiras manifestações
populares, [...].
02. Correta. A oração [...] que também não funcionou é subordinada adjetiva restritiva e o pronome (que) tem função de
sujeito simples do verbo funcionar.
04. Correta. Quatro ditongos: Foi, cenário, apareceu, solução; dois dígrafos consonantais: nesse e que; um encontro
consonantal: partido.
08. Incorreta. As vírgulas se devem à presença de uma oração subordinada adjetiva explicativa.
16. Correta. Explodiram, recolheu-se, foram tomadas – pretérito perfeito (ação acabada no passado) e havia – pretérito
imperfeito (ação repetida no passado).

inglês
06) Resposta: 47
Comentário
A Organização das Nações Unidas foi criada depois da Segunda Guerra Mundial por 51 países e pode atuar em uma
ampla variedade de problemas. Atualmente formada por 193 países e se opõe ao terrorismo. Porém, ela não é mencionada
como embrião de um governo mundial no texto.
07) Resposta: 45
Comentário
Committed é estar comprometido com um objetivo, range é uma variedade de algo, broad é algo amplo na largura e
relief pode ser a remoção ou o alívio da dor ou opressão. Mas pattern no texto significa patamar ou padrão de qualidade
e development está relacionado à ideia de crescimento e modernização.
08) Resposta: 15
Comentário
A Organização das Nações Unidas tem como propósito a promoção de relações cordiais entre os Estados (nações),
ajudar as nações a melhorar o padrão de vida dos pobres e superar as doenças e manter a paz no mundo.
09) Resposta: 53
Comentário
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Verdadeira.
Falsa. O pronome whom é utilizado somente quando for relativo ao objeto da oração.
Verdadeira.
Falsa. Não podemos omitir o pronome relativo quando este tiver a função de sujeito da oração.
Verdadeira.
Verdadeira.

10) Resposta: 17
Comentário
01.
02.
04.
08.
16.
32.
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Correta.
Incorreta. O correto seria: The sooner you come to deliberate about it, the better.
Incorreta. O correto seria: If we had led the group, we would have been more successful.
Incorreta. Não usamos o artigo indefinido A/AN para substantivos incontáveis, o que é o caso de information.
Correta.
Incorreta. O correto seria: The show lasted 3 hours. It was the furthest show I’ve ever seen.

espanhol
06) Resposta: 24
Comentário
Conforme o texto, a opção 08 está correta, pois já no primeiro parágrafo se diz que Armando: [...] se le formaban rodilleras
en los pantalones, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz [...]. Também a alternativa 16 está certa,
porque na primeira linha do mesmo parágrafo é mencionado que o personagem se tratava de un muchacho (rapaz)
corriente (comum).

07) Resposta: 25
Comentário
A partir do segundo parágrafo em diante, o autor deixa bastante claro para o leitor que el otro yo (alter ego) era completamente oposto ao protagonista, de nome Armando (01). Já da leitura integral se conclui que, na vida real, muitas vezes,
o ser humano tem duas caras ou duas personalidades (08). Em relação à afirmativa 16, esta coincide com a linha 10,
segundo parágrafo, que diz: Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus
amigos.

08) Resposta: 11
Comentário
A expressão castelhana da alternativa 01 lucir su nueva y completa vulgaridad encontra como sinônimo o verbo enorgullecerse (orgulhar-se); na opção 02, a frase verbal dejar de reír pode ser substituída por cesar la risa, e o contrário de
insultar seria alabar (louvar), assim como o antônimo de concienzudamente (com plena consciência) é intuitivamente
(com intuição).

09) Resposta: 04
Comentário
01.
02.
04.
08.
16.
32.

ANULADA

Incorreta. Essa expressão não existe.
Incorreta. Essa expressão tampouco existe em castelhano.
Correta.
Incorreta. Altera muito o sentido da frase.
Incorreta. O verbo tener não pode ser usado como auxiliar.
Incorreta. Não tem concordância com o sujeito da frase.

10) Resposta: 46
Comentário
01.
02.
04.
08.
16.
32.

Incorreta. Mientras tanto significa enquanto isso, e mientras más significa quanto mais.
Correta.
Correta.
Correta.
Incorreta. Ayer se refere ao dia antes de hoje.
Correta.
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discursiva
01) Resposta esperada
a) Classe burguesa, burguesia ou empresariado.
Liberdade econômica, liberalismo econômico, liberalismo político, participação política, regime parlamentarista,
antiabsolutismo, voto censitário, direito de propriedade, direitos individuais, individualismo, industrialização.
b) Proletariado, operariado, classe dos trabalhadores ou segmentos populares.
Derrubada ou reforma do capitalismo, leis trabalhistas, leis sociais, participação política, voto popular, justiça social,
comunidades alternativas, anarquismo (autogoverno), comunismo, igualitarismo.
02) Resposta esperada
a)

b)

ELEMENTO

REPREsentativo

transição externa

transição interna

K–O–C–N

Fe

nenhum

c) São elementos organógenos: C, O e N.
03) Resposta esperada
a) São organismos acelulares, não apresentam membrana plasmática, nem qualquer organela celular.
b) São proteínas que pertencem à classe das enzimas. Exemplos: proteases e a transcriptase reversa.
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