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FÍSICA 
 
QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 

Ao ser iluminado por luz solar (branca) o quadro se apresentou nas cores vermelha e branca o que nos garante que 
ele só possui essas duas cores. Assim, ao ser iluminado por luz monocromática amarela o quadro se apresentará 
nas cores amarela (refletida pelas partes brancas) e preta (em função da absorção do amarelo pelas partes 
vermelhas) 
 

QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 

Uma pessoa só consegue enxergar a luz que chega aos seus olhos. Como só há um raio de luz e este não atinge os 
olhos do observador, o observador não enxergará nem o espelho e nem o raio de luz. (Item III). 
 

QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 

Como a pessoa com protanopia não consegue identificar o vermelho, o único cartão que será visto com a mesma 
cor é o cartão azul, já que todos os outros contêm cor vermelha em sua composição. 
 

QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Wesley 

Dados: h = 1,5 m; d = 50 cm = 0,5 m; D = 20 m. 
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QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 

 
 

QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 

 
 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Cícero 

Alternativa verdadeira: b) 
As partículas da esfera, em média, possuem maior temperatura que as partículas de água. 
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QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Marcus 
 

 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Marcus 
 

 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Marcus 
 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
As cidades se originam basicamente de forma espontânea ou planejadas. Os problemas são: Favelização, 
dificuldade de implementação de obras e serviços públicos e problemas de mobilidade urbana das regiões 
periféricas para a região central. 
 
QUESTÃO 02 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
Na década de 1970 o principal centro irradiador da urbanização era São Paulo e o Rio de janeiro, fato este em 
consonância com o processo de industrialização do Brasil, o processo de desconcentração espacial foi impulsionado 
com a construção de Brasília, o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus e de forma mais recente a 
industrialização de parte do Nordeste. 
Os processos descritos acima, junto com a necessidade de melhor povoar o território foram responsáveis pelo 
processo de interiorização do Brasil. 
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QUESTÃO 03 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
A definição de Megacidade está condicionada ao número de habitantes que lá residem, no caso 30 milhões ou mais. 
Não, são critérios de classificação diferentes, um de ordem populacional outro de ordem financeira e econômica, ou 
seja, capacidade de polarização. 
 
QUESTÃO 04 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
Na imagem acima é claro o processo de exclusão entre a região central ou nobre e a região periférica, fato 
semelhante ao que ocorre entre o Plano Piloto, as regiões administrativas e o entorno. Semelhanças: Zona Central 
desenvolvida e com a presença de serviços públicos (Aeroporto), Zona periférica: Favelização, deficiência na 
infraestrutura urbana, habitações precárias destinadas aos moradores de baixa renda, falta de saneamento básico. 
 
QUESTÃO 05 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
Os investimentos de capital feitos pelo Estado, pelas empresas transnacionais ou pelos grandes grupos privados 
nacionais se deu de forma concentrada no espaço, manifestando a dinâmica de uma economia monopolista que 
concentrava produção, força de trabalho e mercado no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
 A diversificação da base industrial, ocorrida a partir de 1950, com destaque para as indústrias de bens de 

consumo duráveis, criou uma situação de economia de aglomeração onde indústria atrai indústria. Essas por 
sua vez atraem serviços e força de trabalho. 

 A modernização da produção agrícola expulsou grandes contingentes do campo, que procuravam Rio e São 
Paulo, que ofereciam maiores e melhores oportunidades de emprego. 

 
QUESTÃO 06 – (1,0 ponto) – Professor Mike 
É o quadro de insegurança que caracteriza a realidade socioeconômica das áreas urbanas no mundo globalizado. 
Assim, os grupos sociais de maior e melhor poder aquisitivo acabam buscando “proteção” nos chamados enclaves 
fortificados, como os shopping-center e os condomínios fechados. 
 

 

QUESTÃO 07 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 
O volume significativo de precipitação que não atinge a superfície terrestre sofreu um processo de interceptação. 
Esse processo ocorre, principalmente, devido à concentração vegetativa das copas das árvores. 
 
QUESTÃO 08 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 
Sim, pois a concentração de umidade atmosférica é muito baixa. Na região dos polos encontramos uma 
temperatura média muito baixa, consequentemente, a pressão atmosférica é muito elevada. Nessas condições, 
praticamente toda água atmosférica é transformada em gelo, deixando o ar seco. 
 
QUESTÃO 09 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 
CORRETO – Quanto menor a temperatura atmosférica de uma região, maior a concentração de água no estado de 
vapor. Sendo assim, aumenta a umidade relativa da região citada. 
 
QUESTÃO 10 – (1,0 ponto) – Professor Luiz Gustavo 
Os processos de evaporação e evapotranspiração serão mais baixos. Quando encontramos uma atmosfera muito 
úmida, as plantas e solos promovem menores evapotranspirações e evaporações respectivamente. 
 
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professor Anderson 
a) (E) The population of Mumbai hasgrown in therecentyears. 
b) (E) Antilia was designed by Americans. 
c) (C) 
d) (E) India hasmore than 60 billionares.  
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Professor Anderson 
a) Because there are thousands of people living in cramped, dirty accommodation and thousands more have no 

home at all. 
b) More than 3 years. 
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QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Professor Anderson 
(1) saw 
(2) made 
(3) introduced 
(4) didn’t look 
(5) called 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Professor Anderson 
a) I haven’t received any text message today. 
b) Carlos and I have already been to the movie theater twice this week. 
c) I’ve moved house three times since last June. 
d) Have you seen Beatriz today? 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) –Professor Anderson 
a) the bravest 
b) safer 
c) luckier 
d) better 
e) the worst 
 
 

ESPANHOL 
 
QUESTÃO 01 – (2,0 pontos) – Professora Suzana 
01. (V) 
02. (V) 
03. (V) 
04. (F) 
05. (F) 
 
QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) – Profesora Suzana 
Sempre temos que estar atentas a que se reclassifiquem os crimes, porque a investigação começa ao contrário, 
acrescenta.  
 
QUESTÃO 03 – (2,0 pontos) – Profesora Suzana 
a) Son femeninas. 
b) La Y. 
c) No. 
d) La B y la V. 
e) Possíveis respostas:  H- hache, Q- cu, V -uve, W - uve doble, X - equis, Y - ye o i griega, Z - zeta, Ñ - eñe. 
 
QUESTÃO 04 – (2,0 pontos) – Profesora Suzana 
Hecho – hache, e, ce, hache, o 
Zanjado – zeta, a , ene, jota, a , de, o 
México – eme, e, equis, i, ce, o 
Ello – e, ele, ele o elle, o 
 
QUESTÃO 05 – (2,0 pontos) – Profesora Suzana 
325 – trescientos veinticinco 
60 - sesenta 
32 – treinta y dos 
10 - diez 
2015 – dos mil quince 
 

 
 
 


