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GABARITO – CIÊNCIAS DA NATUREZA – OBJETIVA – GRUPO 1 

 
1) Resposta: (C) 30% 
No DNA, os dois filamentos são complementares. As bases nitrogenadas adenina (A) e timina (T) pareiam com 
duas pontes de hidrogênio, e as bases nitrogenadas citosina (C) e guanina (G) pareiam com três pontes de 
hidrogênio. Se %T = 20%, o mesmo será para A. Logo, %T+A=40%, restando, assim 60% (100%-40%) para 
C+G. Desta forma, se %C+G = 60, %G=30%. 
 
2) Resposta: (D) 1% 
Como homens são X

d
Y, a frequência do alelo do daltonismo é igual a 10%, ou seja, q=0,1. Mulheres daltônicas 

são X
d
X

d
, ou seja, q

2
= 0,1x01=0,01=1%. 

 
3) Resposta: (A) Fotossíntese 
A fotossíntese é um processo que, na presença de luz, converte CO2 e H2O em glicose e oxigênio. Esse 
mecanismo depende da entrada de CO2 através da abertura dos estômatos, estrutura pela qual também ocorre 
a transpiração. 
 
4) Resposta: (D) II e III, apenas 
A fermentação é um processo de obtenção de energia que acontece na ausência de oxigênio.  
 
5) Resposta: (B) mitocôndria 
A imagem trata da evolução da célula eucariótica na perspectiva do surgimento da mitocôndria, organela 
presente em todas as células desse tipo. Esta teoria postula que os eucariotos têm origem num procarionte 
autotrófico que viveu em simbiose dentro de outro organismo, também unicelular, mas provavelmente de 
maiores dimensões, obtendo, assim, proteção e fornecendo energia ao hospedeiro. 
 
6) Resposta: (A) 0,125 
(A) Correta – O sistema obedece Mg – T = Ma e T – fat = 4M a, onde fat = μ 4Mg. 
Assim temos que Mg  -  μ 4Mg = Ma + 4 Ma → Mg (1-4μ ) = 5 Ma = 5 Mg/10 →   (1-4μ )  = 1/2 → μ = 1/8 = 
0,125. 
 
7) Resposta: (D) 157 
(D) Correta – O fluido mais denso está embaixo (d2 =1,00 g/cm

3 
=1000 kg/m

3
), e o mais leve está acima (d2 

=0,80 g/cm
3 

= 800 kg/m
3
). A pressão no ponto médio do fluido 2 (profundidade de 4,0 m no fluido 2) será: p = 

patm + d1 g h1 + d2 g h2/2 = 1,01 * 10
5
 + 800 * 10 * 2,0 + 1000 * 10 * 4,0 = (101 + 16 + 40) * 10

3
 = 157 kPa. 

 
8) Resposta: (E) 0,10 
(E) Correta – Colocando inicialmente os corpos 1 e 2 em contato, tem-se c1*(10-0)+c2*(10-30) = 0 e assim c2 = 
c1/2 = 0,10 cal/(g.

o
C). Colocando agora o corpo 3 apenas em contato com o corpo 2, tem-se c1*(15-10)+c2*(15-

20) = 0, o que dá c3 = c2 = 0,10 cal/(g.
o
C). 

 
9) Resposta: (B) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
(B) Correta – A afirmativa I é falsa pois, em uma compressão adiabática, a temperatura final do gás é maior do 
que a inicial, já que parte da energia adquirida, via trabalho, é usada para aquecer o gás. Nenhum calor 
necessita ser trocado com a vizinhança para que isso ocorra. A afirmativa II é verdadeira pois se o gás fica 
preso em uma caixa (V=constante), ele não está realizando trabalho nenhum. A afirmativa III é falsa pois, em 
um processo isobárico, o trabalho varia linearmente com a variação do volume.  
 
10) Resposta: (A) 4 
(A) Correta. As equações de movimento dos dois trens são xA = 0 + 100t ;  
xB = 10-100t+1/2at

2
. Além disso, vB = -100+at. No encontro, vB=0 → at = 100; xA= xB → 100t = 1- 100t+1/2 (at) t 

→ 200t -1/2(100)t = 10 → t = (1/15)h = 4 min 
 
11) Resposta: (C) R3 
(C) Correta – quando os resistores estão em paralelo, quanto maior a resistência de cada um, menor a corrente 
no circuito. Assim, para diminuir ao máximo a corrente cortando apenas um dos resistores, deve-se cortar o 
menor deles que, no caso, é o resistor 3. 
 
12) Resposta: (B) 9/8 
(B) Correta. O triângulo formado (corte transversal do cone) tem hipotenusa igual a 2,5m (triangulo tipo 3-4-5), 
portanto o ângulo do raio θ1 mais aberto com a normal é tal que senθ1 = 3/5. Pela Lei de Snell,  
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n1senθ1 = n2senθ2 sendo n1 = 4/3 e n2 = 1 → senθ2 = 4/5 portanto tanθ2 = 4/3 e, com isso, a altura aparente h’ =  
1,5/tanθ2 = (3/2)*(3/4) = 9/8 
13) Resposta: (C) 0,80 
(C) Correta. Chame FV a força vertical e FH,  a força horizontal. 
Na vertical, tem-se: FV + N = mg → N = mg – FV = 50-20 = 30 N. Na horizontal, tem-se: FH – fat = ma. 
A força de atrito estática máxima é fate = 0,3N = 9N. Como FH>fate a caixa se move e o atrito é cinético. 
Assim, ma = FH – fatc = 10 – 0,2*30 = 4N → a = 4/5 = 0,8 m/s

2
 

 
14) Resposta: (E) 2,8 
(E) Correta. Conservação de momento linear: mAvA+mBvB =mAvA’ + mBvB’ → 50(-2)+80(2) = 50 vA’ – 80*1 → vA’= 2,8 
m/s 
 
15) Resposta: (D) Somente a afirmação I é verdadeira. 
(D) A afirmação I é verdadeira: a força elétrica é, em módulo, o produto da carga pelo campo elétrico. A 
afirmação II é falsa: a força magnética seria evB apenas no caso particular da velocidade ser perpendicular ao 
campo magnético. A afirmação III é falsa: se a velocidade estiver paralela ao campo magnético não estará 
paralela ao campo elétrico e portanto não terá trajetória retilínea. 
 
16) Resposta: (A) o elemento oxigênio não tem o Nox alterado. 

A) Correta. O oxigênio não tem o Nox alterado. 
B) Inorreta. O processo envolve ganho de elétrons (redução). 
C) Incorreta. O ferro tem seu Nox alterado em +2. 
D) Incorreta. A reação global não teria Fe

2+
 com produto. 

E) Incorreta. O ferro é oxidado, uma vez que perde elétrons. 
 
17) Resposta: (C) 64 
O esteviol possui seis carbonos quirais, e não possui plano de simetria intramolecular. Dessa forma, o número 
de isômeros ópticos é calculado por 2

n
, onde n é o número de carbonos quirais da molécula. Assim, o número 

de isômeros será 2
6
 = 64. 

A) Incorreto. O esteviol possui mais do que 1 isômero óptico 
B) Incorreto. O esteviol possui mais do que 32 isômeros ópticos 
C) Correto. Como o esteviol possui 6 carbonos quirais e não possui plano de simetria intramolecular, essa 

molécula possui 64 isômeros ópticos. 
D) Incorreto. O esteviol possui mais do que 4 isômeros ópticos. 
E) Incorreto. O esteviol possui mais do que 2 isômeros ópticos. 

 
18) Resposta: (E) Um nuclídeo não radioativo pode ter como isótopo um radionuclídeo. 

A) Incorreta. Pois a emissão de uma partícula  é que reduz a número atômico de um núclideo em 2 
unidades. 

B) Incorreta. Pois a emissão de uma partícula  reduz o número de massa em 4 unidades. 

C) Incorreta. O poder de penetração das radiações segue a ordem decrescente  >  > . 

D) Incorreta. A radiação  é onda eletromagnética emitida após emissão de partícula  e de partícula . 
E) Afirmativa correta. 

 

19) 
 
 (QUESTÃO ANULADA) 

 

20) Resposta: (E) Todos os carbonos do resveratrol possuem hibridização sp
2. 

A) Incorreto. A fórmula molecular do resveratrol é C14H12O3. 
B) Incorreto. A reação que pode acontecer entre o resveratrol e o Br2 é a reação de adição. 
C) Incorreto. A função orgânica álcool não está presente na estrutura do resveratrol. 
D) Incorreto. O anel ciclo-hexano não está presente na estrutura do resveratrol. 
E) Correto. Todos os carbonos do resveratrol são carbonos envolvidos em uma dupla ligação. Logo, a 

hibridização desses carbonos é sp
2
. 
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21) Resposta: (D) 4 
A solução A foi preparada pela diluição simples da solução de HCl 

CHCl final = (1,0 mol L
-1

  0,100 L)/1 L = 0,10 mol L
-1

 (pH 1). 

O HCl da solução B reage com NaOH adicionado segundo a equação não iônica: 

HCl(aq) + NaOH(aq)  H2O(l) + NaCl(aq) 

nHCl = 1  10
-3

 L  1  10
-1

 mol L
-1

 = 1  10
-4 

mol 

nNaOH = 9  10
-2

 L  1  10
-3

 mol L
-1

 = 9  10
-5 

mol 

O seja, nHCl - nNaOH = 10  10
-5 

mol - 9  10
-5 

mol = 1  10
-5 

mol (pH 5) 

 
A) Incorreto. 1 unidade de pH é menor do que o número de unidades de pH que a solução A tem em 

relação a da solução B. 
B) Incorreto. 2 unidades de pH é menor do que o número de unidades de pH que a solução A tem em 

relação a da solução B. 
C) Incorreto, 3 unidades de pH é menor do que o número de unidades de pH que a solução A tem em 

relação a da solução B. 
D) Correto. A condição ácida da solução A é 4 unidades de pH maior do que a de B. 
E) Incorreto. 5 unidades de pH é maior do que o número de unidades de pH que a solução A tem em 

relação a da solução B. 
 
22) GABARITO ALTERADO 
Resposta: (E) 166 

Considerando as quantidades, em mol, o reagente limitante da reação é o Al, pois seriam necessários 

duas vezes mais Al (ou 5,2 mol) do que Cr2O3 para se ter proporção estequiométrica:  

nAl = 108 g/27 g mol
-1

 = 4 mol 

nCr2O3 = 400 g/152 g mol
-1

 = 2,6 mol 

Como o alumínio é o reagente limitante e a estequiometria é 2:1 em relação ao Cr2O3, caso a reação 

tivesse 100% de rendimento se obteria 4 mol de Cr(s). Considerando 80% de rendimento, a massa 

obtida seria 3,2 mol, ou seja, aproximadamente 166 g (3,2 mol  52 g mol
-1

).  

A) INCORRETO. 56 g é menor do que a massa de Cr obtida.   
B) Incorreto. 71 g é menor do que a massa de Cr obtida. 
C) Incorreto. 83 g é menor do que a massa de Cr obtida. 
D) Incorreto. 122 g é menor que a massa de Cr obtida. 
E) Correto. 166 g é a massa de Cr obtida. 

 
23) Resposta: (E) H2CO, BH3, SO3 

A) Incorreto. O NH3 e o PCl3 possuem geometria pirâmide trigonal. 
B) Incorreto. O PCl3 e o PHCl2 possuem geometria pirâmide trigonal. 
C) Incorreto. O CH4 possui geometria tetraédrica, o NH3 possui geometria pirâmide trigonal, e o H2O 

possui geometria angular. 
D) Incorreto. O CO2 possui geometria linear, o NCl3 possui geometria pirâmide trigonal, o SO2 possui 

geometria angular. 
E) Correto. O H2CO, o BH3 e o SO3 apresentam geometria trigonal plana.  
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24) GABARITO ALTERADO 

Resposta: (D) 1,4  10-4
 

O equilíbrio em questão é: 

Sr(OH)2(s)  Sr2+
(aq) + 2 OH-

(aq)  em que cada espécie contribui com um equivalente de 
solubilidade, levando em consideração a estequiometria da dissociação. 

A solubilidade de 4,0 g por litro equivale a 4 g/122 g mol-1 = 0,033 mol L-1. 

Kps = [Sr2+]  [OH-]2 = s  (2s)2 = 0,033  (0,066)2 = (0,066)2 = 1,4  10-4
 

a) Incorreto. 3,6  10-3 é maior do que o valor do Kps do Sr(OH)2.   

b) Incorreto. 1,4  10-3 é maior do que o valor do Kps do Sr(OH)2. 

c) Incorreto. 3,6  10-4 é maior do que o valor do Kps do Sr(OH)2. 

d) Correto. 1,4  10-4 é o valor do Kps do Sr(OH)2. 

e) Incorreto. 3,6  10-5 éo menor que o valor do Kps do Sr(OH)2. 

25) Resposta: (C) 3350 

nP4S3 = mP4S3/MP4S3 = 0,200 g/220 g mol
-1

 = 9,10  10
-4

 mol. 

Logo: 

H = 9,10  10
-4

 mol  (-3680  1 mol) = 3,35 kJ ou 3350 J 

 
A) Incorreta. 1450 J é menor do que a energia liberada pelo palito de fósforo. 
B) Incorreta. 2670 J é menor do que a energia liberada pelo palito de fósforo. 
C) Correta. A energia liberada é de 3350 J. 
D) Incorreta. 3970 J é maior do que a energia liberada pelo palito de fósforo. 
E) Incorreta, 5640 J é maior do que a energia liberada pelo palito de fósforo. 

 
 
 

GABARITO – CIÊNCIAS HUMANAS – OBJETIVA – GRUPO 1 
 

26) Resposta: (B) dos BRICS são discrepantes na incineração e reciclagem de resíduos dessa natureza. 
Brasil, Rússia e Índia incineram nada ou quase nada dos resíduos plásticos, e reciclam muito pouco (menos de 
6% em relação ao total produzido); já a China é o maior incinerador dentre todos os países e é o segundo em 
reciclagem absoluta de plástico no mundo, apesar de, relativamente, estar na quarta posição (atrás dos EUA, 
Alemanha e Reino Unido). 
 
27) Resposta: (D) cada uma delas apresenta informações e intencionalidades diferenciadas. 
Enquanto a representação 1 é uma simples projeção transversa universal de Mercator que expressa somente a 
extensão territorial de cada município que compõe a Região Metropolitana da São Paulo, a representação 2 é 
uma anamorfose que reflete áreas proporcionais ao número de habitantes de cada município, a partir dos 
dados do Censo IBGE de 2000. Ambas projeções apresentam os seus dados específicos e diferenciados e 
mostram intencionalidades diferenciadas. 
 
 
28) Resposta: (A) o excesso de dióxido de carbono muda o pH dos oceanos, tornando-os mais ácidos. 
‘Em todo o mundo, recifes que ostentavam corais coloridos e um ecossistema vibrante estão se transformando 
em cemitérios brancos e desolados. A mortandade por causa do branqueamento de corais se tornou mais 
frequente com o aumento das temperaturas dos oceanos, provocado pela maior concentração de gases-estufa 
na atmosfera. A água quente estressa os corais, forçando-os a expelir as algas coloridas que vivem dentro 
deles. Com isso, eles ficam vulneráveis a doenças fatais. Com o tempo, os corais branqueados podem se 
recuperar se a água esfriar, mas se a temperatura se mantiver elevada por muito tempo, o coral morre.’ (...) 
(Jornal O Globo). (...) Se, em terra firme, os efeitos do aquecimento do planeta sobre a vida animal são 
conhecidamente devastadores, no habitat marinho não é diferente. Estudos demonstram, por exemplo, que o 
excesso de dióxido de carbono está mudando o pH dos oceanos, que ficam mais ácidos e, consequentemente, 
afetam uma cadeia de organismos. (Jornal Correio Braziliense, 03/08/2019). 
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29) Resposta: (E) povoados. 
As densidades demográficas dos territórios são fundamentais para variadas políticas públicas setoriais. Por 
exemplo, em relação à população relativa, a informação sobre o número de habitantes por quilômetro 
quadrado, permitirá aos gestores saberem quais territórios são mais ou menos povoados. 
 
 
30) Resposta: (D) Latitude 
Apesar de ser importante para a definição dos climas (até porque a partir dela sabe-se a intensidade da 
radiação solar na superfície do planeta), a latitude não é um elemento do clima, mas uma coordenada 
geográfica que determina um lugar na superfície da terra, uma localização. 
 
 
31) Resposta: (E) mercantil mais intenso da região por onde passam cerca de 15% do comércio 
marítimo mundial de mercadorias. 
o Golfo de Áden é uma passagem estratégica para o comércio marítimo internacional por corresponder a cerca 
de 15% (2018) do fluxo mercantil marítimo do mundo e de 10% dos petroleiros circulantes pelos oceanos. Pela 
grande circulação na região, afetada por conflitos étnicos e nacionais, tanto na Ásia quanto na África, a 
presença de grupos de piratas é cada vez maior nessa região do Oceano Índico. 
 
 
32) Resposta: (A) Isoieta 
Isoieta é a linha formada pela mesma quantidade de precipitação pluviométrica num dado período. 
 
 
33) Resposta: (C) Veludo. 
A dissolução da Tchecoslováquia (ou Checoslováquia) foi um processo histórico tranquilo, sem guerras, que 
fragmentou o país formado em 1918, criando dois novos: a República Tcheca e a Eslováquia. Essa separação 
sobreveio depois uma série de protestos e exigências manifestas pela população do país, mas sem qualquer 
desordem armada, diferentemente do ocorrido, no mesmo período, nos Bálcãs, na antiga Iugoslávia. A 
retomada da democracia político-institucional que impulsionou a separação territorial da Tchecoslováquia 
ocorreu a partir da ‘Revolução de Veludo’, em 1989, e a celebração pacífica da fragmentação territorial ocorreu, 
oficialmente, em 1º de janeiro de 1993, sendo conhecida como Separação de Veludo ou Divórcio de Veludo. 
 
 
34) Resposta: (C) orgânicos. 
Restos de comida, plantas e todos os demais compostos que entram no conjunto da chamada matéria orgânica 
surgiram da transformação de outros compostos anteriores a eles. E logo serão degradados e transformados 
em novos elementos. Assim sendo, o ato da compostagem nada mais é do que a aplicação de técnicas que 
visam a acelerar a degradação da matéria orgânica, reaproveitando as suas propriedades bioquímicas para o 
enriquecimento do solo em diversos setores de produção agrícola. Comparativamente, a compostagem é uma 
forma de reciclagem de compostos orgânicos. 
 
35) Resposta: (B) Flexibilidade de substituição 
Apesar da tendência de uso de espécies de plantas nativas na verticalização dos jardins em grandes centros 
urbanos, tais painéis verdes abrigam pouca fauna, são mais caros, prestam reduzidos serviços ambientais e 
sequestram muito menos carbono do que as árvores nativas em um processo de arborização efetivo nas 
metrópoles; todavia, a flexibilidade e rapidez de substituição dos painéis atraem empresas, governos e 
condomínios. 
 

36) (QUESTÃO ANULADA) 
 
37) Resposta: (C) havia um consenso entre os reformadores protestantes a respeito da forma que a 
verdadeira Igreja deveria assumir. 
A afirmativa está incorreta pois não havia consenso, e sim diferentes concepções relativas à doutrina e à 
liturgia da verdadeira Igreja. 
 
38) Resposta: (D) Ocorreu a Revolução Industrial, e o Antigo Regime sofreu profundos abalos a partir 
da difusão dos princípios iluministas, inclusive com repercussões nas colônias europeias nas 
Américas. 
A alternativa (A) está incorreta pois o Mercantilismo, política econômica predominante no período anterior da 
Época Moderna, foi profundamente criticado na Era das Revoluções pelo Fisiocratismo e pelo Liberalismo 
econômico; a alternativa (B) está incorreta pois a Expansão Marítima e Comercial ocorreu nos sécs. XV, XVI e 
XVII da Época Moderna e não no período da Era das Revoluções; a alternativa (C) está incorreta pois este, ao 
contrário, foi um período de grande instabilidade política e conflitos, marcado por revoluções que ocorreram 
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não só nas Américas, como também na Europa; a afirmativa (D) está correta pois, neste período entre 1789 e 
1848, da chamada “Era das Revoluções”, ocorreu a Revolução Industrial e o Antigo Regime sofreu profundos 
abalos a partir da difusão dos princípios iluministas, inclusive com repercussões nas colônias europeias nas 
Américas, que se tornaram independentes; a alternativa (E) está incorreta porque a religião não voltou a 
assumir um papel central na sociedade europeia da época, nem a nobreza e o clero reassumiram o prestígio 
político, econômico e cultural que tinham no Antigo Regime.  
 
39) Resposta: (B) I e IV. 
No caso da afirmativa I, a república criada em fins do século XVIII reuniu poderes coloniais bastante diversos 
das então províncias tornadas estados na nova ordem. As colônias do Sul, predominantemente escravistas não 
apenas foram muito importantes nas lutas de independência, como dominaram a política dos governos 
republicanos nas décadas seguintes até a crise de 1850. Um pacto importante com os estados não escravistas, 
a cláusula dos “três quintos” da Constituição de 1887 (segundo a qual cada escravo valia 3/5 de um homem 
livre para efeitos de representação no Congresso), até a guerra de secessão.  
No caso da afirmativa IV, a emancipação dos escravos sem quaisquer tentativas por parte das elites 
governantes de pensar a nova inserção dos libertos na sociedade republicana recém-criada a partir do alto, por 
golpe de setores fortemente comprometidos com a manutenção de privilégios e hierarquias passadas, 
contribuiu para protelar e naturalizar a discriminação racial.  
Na afirmativa II, é incorreto dizer que a manutenção da escravidão no Brasil era defendida apenas pelos 
cafeicultores escravistas. Outros grupos sociais e os identificados a outros setores da economia partilhavam da 
ideia da manutenção da escravidão rural ou urbana. 
E, na afirmativa III, é incorreto dizer que o fato de ser uma monarquia ou uma república não importava para os 
libertos e os homens livres de cor. Importava para os homens livres em geral, para a ampliação ou 
estreitamento da sua participação política e da sua representação enquanto cidadãos.  
 
40) Resposta: (E) I, II e IV. 
As afirmativas I, II e IV estão corretas, assim sendo a resposta a ser marcada é a letra E. A afirmativa III está 
errada, pois no período em tela - entre o fim do século XIX e o início do século XX – a economia capitalista 
passou por algumas crises econômicas e em muitas ocasiões políticas protecionistas foram ativadas em 
repostas à volatilidade do mercado. Não sendo adequado, portanto, a descrição de “um ambiente internacional 
de contínua prosperidade, abundância e paz”.  
 
41) Resposta: (B) Os trabalhadores conseguiram disseminar uma experiência de reivindicações, 
consolidando ideais e práticas de luta. Essas transformações foram fruto de uma ação cotidiana, que 
se realizava nas fábricas, nas associações de classe e nas ruas, sofrendo sistemática recusa dos 
patrões, mas contando com amplo apoio do Estado e da polícia.  
A afirmação está correta no que se refere à disseminação e consolidação de práticas e ideais de luta. Também 
sobre como eram praticadas as ações que levaram a essas transformações e sobre a recusa sistemática dos 
patrões. Contudo, está incorreto ao afirmar que os trabalhadores contaram com amplo apoio do Estado e da 
polícia, já que a polícia, com o aval do Estado, praticou a coerção, perseguição e repressão a todo tipo de ação 
envolvendo os operários, fosse por meio de greves coletivas ou de protestos individuais contra as mais 
diversas formas de arbitrariedades a que estavam sujeitos no espaço de trabalho e fora dele. Essas ações dos 
trabalhadores eram consideradas ameaças à ordem social. Nesse momento a questão social era considerada 
“questão de polícia”. Ou seja, considera-se que devia se reprimida e não solucionada.  
 
42) Resposta: (D) a participação no conflito garantiu à diplomacia brasileira participação na Liga das 
Nações, órgão criado em 1919 para solucionar conflitos internacionais e garantir a paz mundial. 
A alternativa (A) está incorreta porque a presença brasileira só se efetiva com a declaração de Guerra em 26 
de outubro de 1917, ou seja, já na parte final do conflito. Também pode-se dizer que a participação não foi 
decisiva para os combates, visto que o contingente foi modesto. Uma força naval de seis navios com cerca de 
1500 homens, um corpo de aviadores e uma missão médico-militar que não contava com equipamento 
modernos, enfrentou problemas diversos problemas na costa da África como a disseminação da gripe 
espanhola entre os tripulantes da frota.  
A alternativa (B) está incorreta porque as forças brasileiras combateram ao lado da Tríplice Entente (Inglaterra, 
França e Rússia), contra o bloco em que participava o Império Alemão (Tríplice Aliança) 
A alternativa (C) está incorreta porque embora o cenário de guerra tenha dificultado a importação de bens de 
capital, foi possível notar algum crescimento industrial, em especial no setor têxtil que vivenciou o surgimento 
de inúmeras novas empresas e ampliou significativamente o número de postos de trabalho oferecidos.  
A alternativa (E) está incorreta porque embora os combates tenham sido travados grosso modo na Europa, os 
debates na imprensa e na opinião pública brasileira acerca da participação ou não na Guerra foram intensos. 

Organizações como a Liga de Defesa Nacional, a Liga Nacionalista e a Liga de Defesa dos Aliados, por 

exemplo, também pressionaram o governo para uma postura mais efetiva no conflito.  
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43) Resposta (C) os arsenais de bombas atômicas eram o “ponto de equilíbrio” da Guerra Fria. A 
capacidade de destruição mútua fez com que os Estados Unidos e a União Soviética evitassem um 
conflito direto. 
A alternativa (A) está errada, pois a construção de tecnologias de controle e destruição de longo alcance, como 
mísseis ou satélites, colocaram ao mundo a possibilidade de uma guerra em escala global. A tensão militar 
tomou feições particulares em todos os continentes, fazendo da afirmativa (B) uma alternativa errada; a 
alternativa (D) está incorreta pois mesmo submetidos a perseguições não houve uma evasão de população 
russa ou americana para regiões do Terceiro Mundo; a alternativa (E) está incorreta pois as narrativas do pós-
guerra têm uma interessante diversidade, mas a guerra como cenário para o cinema se impôs, a solução por 
um cinema moral que enfatizaria a harmonia social não teve sucesso. 
 
44) Resposta  (D) I, II e IV. 
A afirmativa III está incorreta porque Vargas tentou superar os problemas econômicos deixados pelo governo 
Dutra com um projeto de desenvolvimento industrial centrado no estímulo e apoio do Estado para a indústria de 
base. Para incrementar esta ação apostou mais uma vez em uma política externa que procurava barganhar 
vantagens com os Estados Unidos em troca de apoio político. Entretanto, em meio ao ambiente da Guerra Fria, 
o espaço para manobra era limitado.  
 
45) Resposta (A) durante o período, as atividades de censura foram essencialmente políticas, 
abandonando-se a perspectiva moralista e de valorização dos costumes cristãos antes presentes. 
A alternativa está incorreta porque a Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCPP) criada em 1946 
permaneceu atuante. Esta dizia assumir um papel em defesa do que entendia ser a moral e os bons costumes 
da sociedade brasileira. Assim combatia o uso de palavrões em peças de teatro, letras de duplo sentido e 
cenas de sexo no cinema, por exemplo.  
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:0212 2 x não existe portanto raiz real para este caso. Por outro 
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Finalmente, para contar os casos em que temos (exatamente) 1 dado 
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