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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
HISTÓRIA
QUESTÃO 01: Resposta B
A visão etnocêntrica é caracterizada pela incapacidade de compreender elementos culturais diferentes, ao usar como padrão sua
própria cultura.
QUESTÃO 02: Resposta A
A religião candomblé é fruto do sincretismo religioso praticado pelos africanos e seus descendentes no Brasil.
QUESTÃO 03: Resposta D
Ao dizer que os indígenas eram preguiçosos e que estavam sendo castigados por Deus, o autor exime a responsabilidade dos
conquistadores espanhóis e coloca os próprios indígenas como responsáveis pelo genocídio a que foram submetidos.
QUESTÃO 04: Resposta C
Os portugueses tinham interesse no pau-brasil, produto muito rentável na Europa, e faziam escambo com os indígenas, oferecendo
produtos que não possuíam grande valor econômico, mas eram desconhecidos e, por isso, chamavam a atenção das populações
indígenas.
QUESTÃO 05: Resposta B
O texto mostra a força da Igreja católica no período colonial brasileiro, força essa que se manteve ao longo dos séculos e explica,
em grande parte, o grande número de católicos no país ainda hoje.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 06: Resposta B
A distribuição das vacinas depende da organização dos meios de transporte; as condições específicas de armazenamento das
vacinas requerem uma infraestrutura de armazenamento; por fim, a comunicação é essencial em qualquer processo, pois sem ela
o transporte pelos diferentes meio e sua dinâmica de distribuição não poderá ser efetivada em razão da falta de contato dos
trabalhadores envolvidos. Os outros fatores contribuem para a eficaz distribuição de vacinas no Brasil, não sendo, contudo,
suficientes para que ela ocorra.
QUESTÃO 07: Resposta A
A pandemia de COVID-19 produziu efeitos nefastos na economia, resultando em fechamentos temporários ou mesmo definitivo de
empresas, o que ocasionou queda na renda da população mais pobre ou de classe média. A estratégia de combate à disseminação
do vírus não foi eficaz, fato apontado por cientistas nacionais e estrangeiros, bem como pela imprensa local e mundial. Grupos de
empresários brasileiros buscaram contribuir na compra de equipamentos, insumos e até vacinas, mas tais medidas não tiveram
caráter produtivo, ou seja, não foram implementadas dentro das unidades de produção. Além disso, o acesso ao ensino remoto foi
dificultado à população das classes de renda mais baixas, aumentando a desigualdade ao acesso à educação no país.
QUESTÃO 08: Resposta D
O modelo de transportes no Brasil é eminentemente rodoviário, sendo a gasolina e o óleo diesel os combustíveis mais usados,
ambos derivados de petróleo (fonte fóssil não renovável). Tal quadro tem forte relação com o alto grau de poluição atmosférica que
caracteriza os grandes centros urbanos no país em razão da emissão de fumaça pelos veículos. No Brasil, trens e metrôs são
predominantemente movidos à energia elétrica, não sendo o tipo de transporte mais comum nas cidades brasileiras.
QUESTÃO 09: Resposta C
Roraima é o único estado fora do SIN e isso o coloca na dependência das termelétricas a diesel, um combustível caro que ser
transportado por grandes distâncias de outros estados até lá. Nos últimos anos aumentou o número de usuários de painéis solares,
buscando reduzir sua vulnerabilidade em relação ao fornecimento de energia; os impactos de tal iniciativa são positivos.
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QUESTÃO 10: Resposta A
Um dos pilares da política neoliberal é a diminuição do papel integrante do estado na economia, em que inclusive serviços essenciais
são transferidos (vendidos) para agentes privados como empresas e acionistas. A notícia ilustra tal realidade ao demonstrar as
disputas geradas pelo processo de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta C
Os mamíferos apresentam diversas características que os diferenciam dos outros vertebrados, como a presença de pelos, glândulas
sudoríferas, sebáceas e mamárias.
QUESTÃO 12: Resposta D
Na história evolutiva da vida na Terra, as pteridófitas foram as primeiras plantas a apresentar um sistema de vasos condutores. Essa
é uma importante adaptação ao ambiente terrestre, já que no meio aquático não há necessidade de um sistema de transporte, uma
vez que a própria água é o veículo de nutrientes. A presença de vasos condutores também possibilita o transporte mais rápido de
nutrientes pelo corpo do vegetal, favorecendo o surgimento de plantas de maior porte do que as briófitas.
QUESTÃO 13: Resposta A
O tomate é um fruto, surge após o processo de fecundação da flor. Já a alface são as folhas da planta.
QUESTÃO 14: Resposta B
Ao se alimentarem de algas e plantas marinhas, as aves costeiras ocupam o papel de consumidor primário, pois se alimentam de
produtores. Ao comerem moluscos, ocupam o papel de consumidor secundário, uma vez que os moluscos são consumidores
primários. Já quando comem o peixe 2, são consideradas consumidores terciários, pois os peixes 2 são consumidores secundários.
QUESTÃO 15: Resposta C
O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre quando a energia proveniente do Sol atravessa a atmosfera e é absorvida pela
superfície terrestre; outra parte é refletida pela Terra, de volta ao espaço; o restante da energia é absorvida pelos gases de efeito
estufa e redirecionada para a superfície, mantendo a superfície da Terra aquecida. Quanto maior for a retenção de calor no ar
atmosférico, maior será a temperatura global.

INGLÊS
QUESTÃO 16: Resposta D
First sentence is True, because child laborers are children who have had their safety, education and childhoods taken from them,
they are not simply working after school.
Second sentence is False, because there are more than 80 000 000 children working in hazardous jobs.
Third sentence is True, the map shows three countries that use child laborers to produce coffee: Guatemala, Mexico and Kenya.
Fourth sentence is False. More than 50 percent of child laborers work more than 9 hours a day.
QUESTÃO 17: Resposta D
According to the infographic, 85 344 00 children work in hazardous jobs.
A) Incorreta: 3 out of 4 children work without pay.
B) Incorreta: More than 50 percent of child laborers work more than 9 hours a day.
C) Incorreta: 168 million children ages 5-17 in developing countries are involved in child labor.
QUESTÃO 18: Resposta B
Children are exposed to pesticides during the production of cotton and sugar cane.
A) Incorreta: Child tobacco workers suffer with nicotine poisoning.
C) Incorreta: The machete is used only by children working with chocolate and sugar cane.
D) Incorreta: The explosions, rock falls and tunnel collapses happen while working with gold exploration.
QUESTÃO 19: Resposta A
A compost for your garden can be made from organic matter.
There are things that are recyclable, but they still end up inside our bins.
If you do not clean your fast-food packages after consuming, the food waste may be contaminant.
Nowadays there are systems that detect radioactivity and increase safety in the recycling industry of harmful products.
QUESTÃO 20: Resposta C
This is Dr. Phillips. He works in a big hospital in New Jersey. He loves his job, but Mr. Phillips is not working today. Unfortunately, he
is not feeling well. Let’s hope he gets better soon!
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ESPANHOL
QUESTÃO 21: Resposta A
Na primeira campanha, a forma verbal haría expressa uma suposição, não de afirmação (Se a natureza pudesse, o faria por ti). Na
segunda campanha, não há ideia de condição ou probabilidade na pergunta “Beberías 12 colheres de açúcar?”, trata-se de uma
pergunta cortês.
QUESTÃO 22: Resposta D
O condicional tem vários usos. Quando associado ao Imperfeito do Subjuntivo, ele indica uma hipótese irreal, pois não é possível
viver novamente e, consequentemente, não tem como o enunciador tentar cometer menos erros, por exemplo. Usa-se o condicional
como cortesia, mas não nesse contexto porque não se trata de um pedido.
QUESTÃO 23: Resposta C
O texto dá algumas características desse meio de transporte: “Los aficionados a la nieve tenemos la tendencia de ver sólo los
[teleféricos] en las áreas de esquí y en las zonas de montaña y pocas veces las asociamos a las ciudades.” (utilizam-se teleféricos
em estações de esqui; o trecho também afirma que esse meio de transporte é difícil de ser imaginado nas cidades, o que se relaciona
mais com o teleférico do que com os outros meios, mais comuns no cotidiano das grandes cidades); “La red de 33 kilómetros se
compone de góndolas desmontables” (trens, ônibus e metrôs não possuem gôndolas desmontáveis). Não há no texto informação
sobre o preço da passagem. Além disso, trata-se de um meio de transporte rápido, como é possível confirmar no trecho “Estas
instalaciones facilitan que las personas reduzcan el tiempo de viaje y garantizan que llegarán a donde quieren a tiempo".
QUESTÃO 24: Resposta C
De acordo com as dicas dadas, o ponto cardeal da parte superior é o norte; o que está à direita é o este; à esquerda, oeste; e na
parte inferior, sur.
QUESTÃO 25: Resposta D
Em espanhol, “en” é a preposição utilizada para introduzir o meio de transporte (“[...] viajar en coche, en micro [...]”), “de” e “desde”
são as preposições utilizadas para indicar origem (Volar de Córdoba) e “a” e “para” são as preposições utilizadas para indicar destino
([...] selecionado para Buenos Aires).
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