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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
HISTÓRIA
QUESTÃO 01: Resposta D
O nível de sofisticação das construções incas, como o encaixe perfeito entre as pedras, assim como a construção de uma cidade e
a capacidade de sobrevivência em uma região de condições geográficas muito adversas, revela seus amplos conhecimentos
acumulados e aprofundados nas mais diversas áreas.
QUESTÃO 02: Resposta A
A descoberta do fóssil batizado de Luzia contribuiu com mais informações sobre o processo de povoamento da América, em
particular os estudos sobre a ocupação humana na parte Sul do continente americano. O fóssil, entre outros vestígios arqueológicos
encontrados na região, contribuiu para acirrar os debates e colocar em xeque outras teorias sobre o assunto.
QUESTÃO 03: Resposta C
As consequências da chegada dos europeus à América foram desastrosas e as homenagens aos responsáveis por inúmeras
atrocidades e práticas genocidas têm sido questionadas. A intervenção no monumento histórico é vista como um ato que busca a
reflexão da sociedade sobre o fato de os povos indígenas terem sofrido danos irreparáveis pela colonização. Nesse sentido, ganha
força a narrativa que associa Cortés à expansão dos impérios europeus e à exploração dos recursos naturais e dos seres humanos,
contra a falsa narrativa que diz que ele foi à América e conquistou o México, e que ali havia índios selvagens que praticavam torturas,
faziam sacrifícios e viviam em cabanas.
QUESTÃO 04: Resposta B
A prática da antropofagia, ou seja, o canibalismo ritual, envolvia diferentes significados. Quem devorava o inimigo – vencido,
capturado e preparado para o sacrifício –, além de estar celebrando a vitória, acreditava estar absorvendo suas qualidades. Já o
derrotado sentia-se honrado por ser escolhido para tal, já que, para fazer parte do ritual, era necessário que tal pessoa fosse
reconhecida como um grande guerreiro, alguém muito forte etc.
QUESTÃO 05: Resposta D
A presença dessa temática na educação básica contribui para o rompimento de uma visão de mundo eurocêntrica, de preconceitos
e estereótipos raciais e para uma atmosfera de tolerância cultural. Iniciativas como a citada na questão visam ao estudo e à
valorização da história da África e dos africanos, à luta dos afrodescendentes no Brasil, à cultura afro-brasileira etc.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 06: Resposta D
Durante o período das Grandes Navegações, os instrumentos eram mais simples, se comparados à tecnologia de localização de
hoje. Os navegadores antigos necessitavam de muitos cálculos matemáticos e de observação dos astros para definição de rotas
marítimas e orientação dos rumos. Com as linhas imaginárias, os mapas se tornaram indispensáveis na definição de rotas marítimas
cada vez mais precisas, diminuindo muito as chances de erro e tornando a navegação cada vez mais segura.
QUESTÃO 07: Resposta B
O magma se encontra no manto, com temperaturas variando ente 100 ºC e 1 300 ºC, o que explica o constante movimento das
correntes de convecção e, consequentemente, as erupções vulcânicas. A temperatura elevada do manto mantêm o material em
estado líquido e em constante movimento, como a água fervendo em uma panela. São movimentos circulares chamados de
movimentos convectivos, que no caso da Terra geram o deslocamento de partes da crosta terrestre chamadas de placas tectônicas.
QUESTÃO 08: Resposta C
Há uma infinidade de combinações de minerais para a formação das rochas na natureza. A opção por explorar ou não um minério
depende do valor de mercado e/ou da quantidade existente em uma jazida em determinada região. Os três tipos de rochas,
magmáticas, metamórficas e sedimentares, apresentam formas de exploração econômica. A construção civil é uma das atividades
em que mais se usam rochas e minerais, sendo o setor responsável pela construção de casas, edifícios, pontes e estradas, entre
outros. As rochas e os minerais são utilizados de formas variadas e a construção civil depende largamente dos materiais dessa
origem, como o piso das casas, o calçamento das ruas e a fachada dos prédios, entre outros.

−1−

SISTEMA DE ENSINO pH

QUESTÃO 09: Resposta D
A crosta terrestre é composta de placas tectônicas que se movimentam, modificando a configuração dos continentes e dos fundos
oceânicos. Na escala geológica do tempo, os movimentos tectônicos causam grandes mudanças na superfície terrestre. As formas
da superfície terrestre são resultantes das forças que atuam no interior, chamadas de forças endógenas, e no exterior, conhecidas
como forças exógenas da crosta terrestre. Na Islândia, apesar de agirem muito lentamente, são mais intensas e violentas. Os
agentes endógenos são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos.
QUESTÃO 10: Resposta A
A notícia relaciona o tempo mais seco à maior proliferação de doenças no cultivo comercial de soja, afetando a qualidade do produto.
O fenômeno La Niña altera o padrão de comportamento do ar atmosférico, deixando-o mais seco (estiagem), e as chuvas tornamse intermitentes, ou seja, o intervalo de sua ocorrência aumenta. Seus efeitos são sentidos principalmente nas regiões Sul e CentroOeste, deixando as lavouras de soja mais vulneráveis à ocorrência de pragas.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta A
As rochas magmáticas formam-se pela solidificação do magma, dentro da crosta terrestre, ou da lava expelida por vulcões, na
superfície do planeta. O basalto é um exemplo de rocha magmática formada pelo resfriamento da lava. Entre outras aplicações, o
basalto é utilizado no calçamento de ruas, como o calçadão de Copacabana.
QUESTÃO 12: Resposta B
A energia eólica é obtida por meio do movimento do vento, recurso natural renovável.
QUESTÃO 13 Resposta A
O aquecimento global está associado a diversas consequências ambientais, como alterações climáticas, o derretimento de calotas
polares e o aumento dos níveis de água dos mares e oceanos, extinção de espécies de seres vivos etc.
QUESTÃO 14: Resposta C
A pressão atmosférica varia de acordo com a altitude em que os corpos se encontram. Ao nível do mar, como em Fortaleza, a
pressão atmosférica corresponde a 1 atm (atmosfera). No entanto, em regiões montanhosas de grande altitude, como é o caso de
Gramado, a pressão atmosférica é menor. Portanto, quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica sobre um corpo,
porque a quantidade de massa de ar atmosférico sobre a superfície terrestre é menor, assim como o peso relativo ao ar;
consequentemente, a pressão diminui. Em outras palavras, uma vez que a altitude aumenta, a quantidade de partículas do ar é
menor, e elas ficam mais afastadas umas das outras, tornando o ar rarefeito.
QUESTÃO 15: Resposta B
Essas gotículas são chamadas orvalho. Elas se formam quando está muito frio e o vapor de água presente na atmosfera se condensa
em contato com superfícies mais frias que o ar.

INGLÊS
QUESTÃO 16: Resposta B
Ainda no primeiro parágrafo, temos a informação que confirma que a alternativa B é a correta: “Located in North America, the country
is bordered on the west by the Pacific Ocean and to the east by the Atlantic Ocean”. Em português: “Localizado na América do Norte,
o país faz fronteira a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o Oceano Atlântico”.
A) Incorreta. Podemos ler no primeiro parágrafo: “The United States is a big country. It is the third biggest in the entire world!”. Que
em português significa: “Os Estados Unidos são um grande país. É o terceiro maior em todo o mundo!”, e não o segundo.
C) Incorreta. Podemos ler no segundo parágrafo: “The United States has tall mountains, wide plains, deserts, hills, rivers, lakes,
volcanoes, and even rainforests!”. Em português “Os Estados Unidos têm montanhas altas, planícies amplas, desertos, colinas,
rios, lagos, vulcões e até florestas tropicais!”.
D) Incorret. No quarto parágrafo temos a informação de que “The newest states, Alaska and Hawaii, are not connected to the other
states.”. Em português: “Os estados mais novos, Alasca e Havaí, não estão conectados aos outros estados.”.
QUESTÃO 17: Resposta C
No quinto e último parágrafo, temos a informação que confirma que a alternativa C é a correta: “The bald eagle is the national bird
and symbol of the United States and is a protected species”. Em português: “A águia careca é a ave nacional e símbolo dos Estados
Unidos, e é uma espécie protegida”.
A) Incorreta. Podemos ler no quarto parágrafo: “There are over 20,000 flower species and most came from Europe”. Que em
português significa: “Existem mais de 20.000 espécies de flores e a maioria veio da Europa”, e não da América do Sul.
B) Incorreta. Ainda no quarto parágrafo temos a informação: “There are about 400 protected areas”. Em português: “Há por volta
de 400 áreas protegidas”.
D) Incorreta. No quarto parágrafo temos a informação: “Black bears, grizzlies, and polar bears are the biggest carnivores”. Em
português: “Os ursos negros, pardos e polares são os maiores carnívoros”.
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QUESTÃO 18: Resposta B
I.
II.
III.
IV.
V.

(T) O Sol e os objetos que o rodeiam são chamados de Sistema Solar.
(F) Na verdade, há oito planetas e cinco planetas anões.
(F) De acordo com o texto, os planetas e os planetas anões têm 173 luas.
(T) Podemos ver os planetas no céu, durante a noite, usando um telescópio ou binóculos.
(T) Plutão é agora considerado um planeta anão.

QUESTÃO 19: Resposta D
A alternativa D afirma que o planeta mais distante está a bilhões de quilômetros de distância da Terra. No texto: “Although the
farthest planet is over four billion kilometers away from the Earth [...]”.
A) Incorreta. A alternativa A afirma que o Sistema Solar é composto de apenas sete planetas. Como podemos ler no primeiro
parágrafo: “The Solar System is made up of the Sun and the celestial objects that are bound to it by its gravity: the eight planets
and five dwarf planets […]”. Que em português significa: “O Sistema Solar é composto pelo Sol e pelos objetos celestes que
estão ligados a ele por sua gravidade: os oito planetas e cinco planetas anões [...]”.
B) Incorreta. A alternativa B afirma que há apenas uma lua no Sistema Solar. Ainda no primeiro parágrafo, temos a informação:
“[...] the eight planets and five dwarf planets, their 173 known moons [...]”.
C) Incorreta. A alternativa C afirma que apenas um planeta no Sistema Solar é considerado um planeta anão. Ainda no primeiro
parágrafo, temos a informação: “[...] the eight planets and five dwarf planets, their 173 known moons [...]”.
QUESTÃO 20: Resposta D
Na primeira lacuna, Angel está se apresentando, referindo-se ao próprio nome, portanto usa-se “my”; na segunda, ela está falando
sobre o próprio pai, então usa-se “My” novamente; na terceira, ela se refere ao nome do pai (he), portanto usa-se “His”; na quarta,
ela vai introduzir sua mãe, então usa-se “My”; na quinta, ela fala do nome da mãe (she), portanto usa-se “Her”; na sexta, ela decide
apresentar os irmãos em conjunto (they), referindo-se a seus nomes, portanto usa-se “Their”; quando ela vai falar da casa, referese a si própria, aos irmãos e pais (we), portanto usa-se “Our”; e finalmente, na última lacuna, ela se dirige ao leitor, perguntando
sobre sua família, portanto usa-se “your”.

ESPANHOL
QUESTÃO 21: Resposta B
A cantora Rosalía não possui franjas (flequillos), tem o cabelo comprido (largo), é magra (delgada) e não usa óculos (gafas).
QUESTÃO 22: Resposta A
Os substantivos extraídos da canção apresentem os seguintes gêneros:
Masculino

Femenino

Animales

Luna

Amigos

Mano

Sol
Día
Portanto, a alternativa correta é a A, pois todos os substantivos são masculinos, como o substantivo “Viaje”, presente no título.
QUESTÃO 23: Resposta C
Na imagem estão representadas as seguintes profissões: azafata, bombero, policía, médico, enfermera, albañil e profesora. Logo,
a profissão intrusa seria periodista.
QUESTÃO 24: Resposta D
Todos os verbos estão conjugados no presente do indicativo porque expressam ações habituais no presente. As formas verbais
"preparan" e "se dedica" têm os seguintes sujeitos: "trabajadores", "profesión". A forma "se dedica" é a única reflexiva.
QUESTÃO 25: Resposta B
No texto há cinco artigos: los, un, el, los e los, todos masculinos. Os artigos el (singular) e los (plural) são classificados como artigos
definidos, usados quando o substantivo é conhecido e masculino.
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