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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta C
O texto possui rimas, indicativas de oralidade, e Tereza possui atributos positivos.
QUESTÃO 02: Resposta B
A única palavra oxítona é “sertão”, cuja sílaba tônica é a última. As demais possuem a tônica na penúltima sílaba, logo são
paroxítonas.
QUESTÃO 03: Resposta B
Não há palavras no texto com a mesma grafia ou som.
QUESTÃO 04: Resposta D
Ao ler o texto, percebe-se no primeiro parágrafo a solução encontrada por Malala para combater o Talibã: “Malala criou um blog
para...”. A alternativa A está incorreta porque o gênero é reportagem; B é incorreta pois o jornal Joca publica uma variedade de
matérias, o próprio título nos leva a entender que havia histórias sobre outras 4 meninas; a C está incorreta porque o texto não
afirma que Malala tentou matar o Talibã, mas sim o contrário.
QUESTÃO 05: Resposta D
O diminutivo geralmente tem uma função afetiva na nossa língua, porém, ao interpretar o texto da tirinha, percebe-se que o diminutivo
foi utilizado pela personagem de forma a valorizar o resultado que pode surgir a partir de um objeto ou um ato que pareça pequeno
em princípio.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06: Resposta C
Valor posicional é o valor que o algarismo representa de acordo com sua posição (ordem) no número. O sistema de numeração indoarábico que usamos é posicional. O algarismo 3 ocupa a ordem das unidades de milhar (4ª ordem) e seu valor posicional é 3 000.
QUESTÃO 07: Resposta D
O aluno deverá observar na reta numérica a unidade de milhar mais próxima ao número 192 692 e encontrará o número 193 000.
QUESTÃO 08: Resposta D
O aluno deverá aplicar a operação de subtração para encontrar a quantidade de livros que foram doados a menos no ano de 2019.
23 790 – 12 386 = 11 404 livros a menos.
QUESTÃO 09: Resposta C
Aplicar a operação de adição para encontrar o total do lucro da livraria no 1º bimestre.
35 175 + 18 668 = 53 843 reais.
QUESTÃO 10: Resposta B
No início do módulo, os alunos aprenderam sobre algumas medidas de tempo, como década, século e milênio.
1 década = 10 anos
4 décadas = 40 anos

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta D
A salada possui vitaminas e sais minerais, que são nutrientes reguladores, enquanto o frango possui proteínas, que são um nutriente
construtor.
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QUESTÃO 12: Resposta B
Os lipídios são os óleos e gorduras, como o azeite e a manteiga, e o excesso desta última deve ser evitado.
QUESTÃO 13: Resposta C
O sistema digestivo é constituído por estruturas como: boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso,
reto e ânus.
QUESTÃO 14: Resposta D
As cáries são formadas pelo desgaste do esmalte do dente devido à liberação de ácidos pelas bactérias que proliferam quando há
uma dieta rica em açúcar. Evitar açúcar e escovar bem os dentes evita cáries.
QUESTÃO 15: Resposta D
Na inspiração ocorre contração dos músculos intercostais e diafragma, expandindo a caixa torácica, criando uma diferença de
pressão que faz o ar entrar.

HISTÓRIA
QUESTÃO 16: Resposta C
O trabalho dos historiadores se parece com o dos detetives, pois ambos buscam reunir pistas que os ajudem em seu trabalho. Os
detetives buscam pistas para desvendar um mistério, enquanto os historiadores reúnem pistas para compreender como viviam as
sociedades no passado.
QUESTÃO 17: Resposta A
As fontes históricas podem ser materiais e imateriais. As fontes materiais são vestígios deixados pela ação humana, e as imateriais
são festas, tradições e histórias orais, como a festa do Círio de Nazaré.
QUESTÃO 18: Resposta D
Os seres humanos pertencem ao grupo dos primatas, como os chimpanzés e gorilas, mas algumas características nos diferenciam
desses animais. O andar ereto (de pé), a capacidade de segurar objetos com as mãos e fabricar instrumentos e o desenvolvimento
da linguagem, por exemplo, são algumas dessas diferenças.
QUESTÃO 19: Resposta B
A descoberta do fogo mudou bastante a vida dos primeiros hominídeos. O fogo era obtido a partir do atrito de duas pedras ou dois
pedaços de madeira, sendo possível se aquecer, cozinhar os alimentos e se proteger de animais perigosos.
QUESTÃO 20: Resposta D
A descoberta da agricultura provocou mudanças importantes no modo de vida de nossos ancestrais. Ainda que não tenham
abandonado a caça, a pesca e a coleta, a agricultura trouxe algumas facilidades para esses grupos. Como eram capazes de produzir
o próprio alimento, não precisavam mais ficar se deslocando constantemente.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 21: Resposta D
O Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer cruzam a Terra no hemisfério Norte, enquanto o Trópico de Capricórnio e o Círculo
Polar Antártico cruzam a Terra no hemisfério Sul.
QUESTÃO 22: Resposta B
O continente asiático é banhado pelos oceanos Pacífico, Índico e Glacial Ártico. Os mares também são abundantes no continente
como o Mar Vermelho, Mar da Arábia e o Mar Cáspio.
QUESTÃO 23: Resposta A
A linha do Equador divide o planeta Terra em hemisférios Norte e Sul, cruzando os continentes América, África, Ásia e Oceania.
QUESTÃO 24: Resposta C
A única alternativa que apresenta um meridiano é o de Greenwich. As demais alternativas apresentam paralelos como: Trópico de
Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Ártico. Os meridianos são linhas traçadas de um polo ao outro.
QUESTÃO 25: Resposta A
Planisfério, mapa-múndi e globo terrestre representam o planeta Terra, uma área muito grande, enquanto as plantas representam
áreas planas e menores.

INGLÊS
QUESTÃO 26: Resposta A
As palavras são referentes às ilustrações. As palavras “country” e “brother” não correspondem às ilustrações. As palavras “eleven”
e “cat” não correspondem às ilustrações. As palavras “brother” e “basketball” não correspondem às ilustrações.
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QUESTÃO 27: Reposta D
Somente em D a associação das perguntas e das imagens que as respondem está correta.
QUESTÃO 28: Resposta C
Peter toca violão enquanto sua amiga canta.
QUESTÃO 29: Resposta B
Os instrumentos presentes na imagem são: flauta, violão e violino.
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