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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta D
O “porquê” utilizado equivale a referir-se a um motivo, uma razão para o isolamento social.
QUESTÃO 02: Resposta B
As principais características da arte naÏf são inspiração e criatividade do artista, sua originalidade em usar o que está a sua volta
com arte e a liberdade de usar os traços de acordo com sua visão de arte.
QUESTÃO 03: Resposta B
“Mais fortes” está no grau superlativo porque intensifica a característica (“fortes”); relativo, porque é referente a outros seres de um
grupo (animais); de superioridade, pelo uso de “mais”.
QUESTÃO 04: Resposta D
A informação “Lançamentos [...] em novembro” destina-se a “filmes e séries”.
QUESTÃO 05: Resposta C
Foi usado o sentido figurado para indicar que determinada pessoa precisou calar-se em uma situação muito difícil para ela.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06: Resposta C
O número 655,8 milhões corresponde a 655 800 000. Logo, ele possui 3 classes e 9 ordens.
QUESTÃO 07: Resposta D
Uma pessoa que pesa 108 kg deve ingerir 12 copos de água por dia. Logo, 12 x 250 = 3000 mL.
QUESTÃO 08: Resposta A
O ângulo correto a ser executado pelo ginasta é o de 90°.
QUESTÃO 09: Resposta B
2 casas para baixo → C6
1 casa para esquerda → B6
QUESTÃO 10: Resposta D
Total de maneiras de ordenar os 3 quadros lado a lado: 3 x 2 x 1 = 6.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta B
O coração é um órgão, uma vez que é composto de diferentes tecidos, e faz parte do sistema cardiovascular.
QUESTÃO 12: Resposta D
Ficar ofegante durante uma atividade física é comum. Isso acontece porque nessas ocasiões os músculos precisam de bastante
energia para realizar os movimentos. Para obter mais energia, o corpo precisa de mais gás oxigênio. Nessas situações, o ritmo da
respiração aumenta: a entrada de gás oxigênio e a saída do gás carbônico ocorrem rapidamente.
QUESTÃO 13: Resposta B
Praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação variada e equilibrada e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e de
cigarros são atitudes que ajudam a evitar doenças cardiovasculares.
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QUESTÃO 14: Resposta C
Depois que é formada nos rins (letra A), a urina é conduzida pelos ureteres (letra B) até a bexiga urinária (letra C). A bexiga é um
órgão elástico capaz de armazenar a urina até o momento de sua eliminação pela uretra (letra D).
QUESTÃO 15: Resposta B
As principais mudanças do corpo das meninas durante a puberdade são: crescimento acelerado do corpo, aparecimento de pelos
próximos ao órgão genital e nas axilas, desenvolvimento das mamas, alargamento do quadril, aumento da oleosidade da pele e
aparecimento de espinhas, alteração da voz e produção de células sexuais femininas.

HISTÓRIA
QUESTÃO 16: Resposta C
As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens
e outros tipos de registro.
QUESTÃO 17: Resposta D
Por meio da socialização, podemos pensar sobre a realidade a nossa volta, transformá-la e fazer parte dos diferentes registros sobre
essa história coletiva.
QUESTÃO 18: Resposta B
O período da pré-história não foi registrado em nenhuma fonte escrita, pois é exatamente a época anterior ao seu surgimento. As
primeiras expressões de registro foram as pinturas rupestres.
QUESTÃO 19: Resposta A
Segundo o historiador Jacques Le Goff, monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado e perpetuar sua recordação.
QUESTÃO 20: Resposta A
Os griôs, assim como os historiadores, são responsáveis por guardar as histórias e ajudar na sua transmissão.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 21: Resposta C
Os moradores das cidades precisam dos alimentos vindos das áreas rurais para se alimentar, assim como as indústrias necessitam
de matérias-primas para produzir. Por muito tempo, a relação principal entre a área urbana e a rural era apenas essa. Porém, nos
últimos tempos, como a necessidade de alimentos cresceu por causa do aumento da população, a produção nas áreas rurais
precisou ser mais rápida e em maior quantidade. Assim, o campo passou a precisar da cidade também por causa do avanço da
tecnologia, com a qual são desenvolvidas máquinas e outros produtos capazes de aumentar a produtividade agrícola.
QUESTÃO 22: Resposta C
Apesar de não produzir os alimentos que consome, a cidade transforma esses alimentos. As chamadas indústrias alimentícias são
responsáveis por transformar alimentos retirados do campo em alimentos industrializados, de modo que possam ser armazenados,
conservados e transportados com maior facilidade para as prateleiras dos mercados.
QUESTÃO 23: Resposta A
A mão de obra nas cidades está ligada aos setores secundário e terciário. Muitas profissões podem ser exercidas na cidade, como
as de professor, médico, carteiro, policial, bombeiro, vendedor, padeiro, motorista, funcionário de limpeza, operário, mecânico e
muitas outras.
QUESTÃO 24: Resposta D
As mudanças no mercado de trabalho urbano ocorrem por diversos motivos, conforme as demandas da população, da economia,
do avanço da tecnologia, etc. Por exemplo, com o aumento do uso de automóveis, grandes reformas urbanas deram conta do
alargamento e da criação de novas ruas para que eles pudessem trafegar, e com essa demanda surgiram os mecânicos de
automóveis, os postos de gasolina e muitos outros locais de trabalho. Edifícios também foram construídos em grande número, por
causa da falta de novos espaços e do aumento da população nas grandes cidades. Isso possibilitou a criação de novos postos de
trabalho, como porteiros e zeladores, entre outras profissões.
QUESTÃO 25: Resposta C
O grande volume de fluxos nas cidades brasileiros corrobora para a formação de um sistema de transporte capaz de deslocar um
contingente considerável de cidadãos entre as diferentes localidades urbanas. Os meios de transporte variam de acordo com as
características do terreno, padrão urbano e demanda populacional. Entre os maiores exemplos temos: automóveis, bicicletas,
ônibus, trens e barcos.

INGLÊS
QUESTÃO 26: Resposta B
De acordo com a imagem, o pai é o mais alto da família. O filho não é a pessoa mais velha da família, mas um dos pais; a mãe não
é a pessoa mais baixa da família, mas o filho; a filha não é a pessoa mais jovem da família, mas o filho.
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QUESTÃO 27: Resposta D
Futebol, rugby e cricket são esportes populares na África do Sul. Na África do Sul, a direção é à esquerda; a África do Sul tem três
capitais, e não uma; onze diferentes línguas são faladas na África do Sul, e não treze.
QUESTÃO 28: Resposta B
A sentença A representa a ilustração 2; a sentença B representa a ilustração 3 e a sentença C representa a ilustração 1.
QUESTÃO 29: Resposta B
Somente em B todas as palavras estão dentro do contexto da sentença.
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