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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta D
Pela leitura atenta e compreensão do texto, é possível saber que a personagem Biloca demorou a escrever no diário por pura
preguiça. Essa informação está expressa no início do texto.
QUESTÃO 02: Resposta A
A expressão destacada é um ditado popular, que significa resolver algo com facilidade, rapidamente, sem muito esforço. É
necessário mobilizar conhecimentos de mundo e também compreender a expressão dentro do contexto.
QUESTÃO 03: Resposta B
Pela leitura pausada das palavras, é possível perceber a sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, a sílaba tônica. As
sílabas tônicas das outras palavras são: presente, amiga e pulseira.
QUESTÃO 04: Resposta A
Na parte frontal dos cartões-postais, encontramos uma ilustração específica, que geralmente destaca as belezas e riquezas de um
lugar; e no verso, as informações importantes para o envio no postal. Alguns elementos que são encontrados na parte de trás são:
destinatário, endereço, CEP, mensagem informal com saudação e assinatura, selo e carimbo dos Correios.
QUESTÃO 05: Resposta C
Todas as palavras deverão ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Após a correlação entre as colunas (a primeira
com a classificação e a segunda com as palavras que serão classificadas), é possível encontrar a sequência correta: c – d – a – b.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06: Resposta C
7 000 + 400 + 70 + 5
QUESTÃO 07: Resposta B
750 + 1 050 = 1 800 litros
QUESTÃO 08: Resposta B
2 500 – 1400 = 1 100
QUESTÃO 09: Resposta A
Começando pelo lixo orgânico, deve-se seguir as setas no sentido horário.
QUESTÃO 10: Resposta C
Metal: mais de 100 anos para se decompor, seu antecessor é o náilon com mais de 20 anos para decomposição.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta D
Cada quadradinho representa um conjunto de órgãos, portanto, um sistema, envolvido com uma função específica.
QUESTÃO 12: Resposta C
Todo corpo vivo é constituído em sua maior parte por água. Ela é essencial para diferentes funções como: solubilizar e transportar
substâncias, regular a temperatura corporal e ser o meio ideal para ocorrência de reações químicas vitais.
QUESTÃO 13: Resposta A
A imagem mostra o menino percebendo o cheiro do bolo pelo nariz. O sentido que nos permite sentir cheiros é o olfato.
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QUESTÃO 14: Resposta C
A luz penetra nos olhos através da pupila. Dependendo do grau de abertura e fechamento da mesma, ela regula a quantidade de
luz que entra nos olhos.
QUESTÃO 15: Resposta D
As cartilagens que se localizam nas articulações evitam o atrito entre os ossos, protegendo-os do desgaste. Elas também podem
sustentar extremidades do corpo que precisam ser mais flexíveis, como nariz e orelha.

HISTÓRIA
QUESTÃO 16: Resposta B
A letra da canção da escola de samba Mangueira denuncia que o Brasil foi invadido e colonizado por portugueses em 1500, evento
histórico marcado pela violência.
QUESTÃO 17: Resposta C
Todas as palavras destacadas são de origem tupi e, por isso, são indígenas.
QUESTÃO 18: Resposta B
Na Agontimé foi uma rainha africana escravizada no Brasil, na região do Maranhão.
QUESTÃO 19: Resposta A
É função do presidente governar o país e nunca agir como um rei.
QUESTÃO 20: Resposta C
A reportagem revela a adoração pela comida brasileira, mesmo que um pouco gordurosa, mas que traz características da cultura
do povo.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 21: Resposta A
A paisagem 1 apresenta apenas elementos naturais, como vegetação, rio e cachoeira.
QUESTÃO 22: Resposta A
O texto faz referência a características do clima da região de Foz do Iguaçu, uma vez que mostra condições atmosféricas que se
repetem em cada época do ano.
QUESTÃO 23: Resposta C
A imagem mostra a forma de relevo classificada como montanha. As montanhas são grandes elevações do terreno, com laterais
bastante inclinadas. São as áreas de maior altitude na superfície da Terra.
QUESTÃO 24: Resposta A
O desmatamento das áreas naturais promove um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função
o controle das temperaturas e dos regimes de chuva.
QUESTÃO 25: Resposta B
De acordo com o texto, podemos concluir que o ser humano modifica as paisagens por meio do trabalho, em busca de maior
conforto, progresso e vantagens econômicas.

INGLÊS
QUESTÃO 26: Resposta B
Somente na alternativa B as imagens correspondem a idades, ao gênero e à nacionalidade das pessoas.
QUESTÃO 27: Resposta C
O homem gosta de comer, beber água e sorrir. Porém, só é possível vê-lo praticando corrida.
QUESTÃO 28: Resposta D
De acordo com as imagens, há praias no Rio de Janeiro e castelos em Londres.
QUESTÃO 29: Resposta B
De acordo com a tabela, Kevin gosta de ursos de pelúcia, Kyle, de gatos, e Kate, de pizza.
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