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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta D
Segue o trecho da crônica pontuada corretamente:
A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou um passo para dentro e mediu
cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto.
– Meu filho? – gritou ela.
– O que é? – respondeu, com o ar mais natural que lhe foi possível.
– Que é que você está carregando aí?
Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantara a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo.
– Eu? Nada…
– Está sim. Você entrou carregando uma coisa.
Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar – o jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando desconsolado até a sala,
mostrou à mãe o que estava carregando:
– Olha aí, mamãe: é um filhote!
Seus olhos súplices aguardavam a decisão.
– Um filhote? Onde é que você arranjou isso?
– Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe?
QUESTÃO 02: Resposta B
A leitura e a interpretação do gráfico de barras permitem perceber que a barra do esporte é a maior de todas; logo, ela é a atividade
preferida das crianças.
QUESTÃO 03: Resposta A
Essa é uma atividade de interpretação textual; neste caso, o texto é uma imagem que transmite uma mensagem ao leitor. O aluno
deverá recordar-se da definição de preconceito, que é: “É uma ideia que se adquire sobre alguém ou determinado grupo de pessoas
sem ter um conhecimento aprofundado, o que pode levar a atos discriminatórios”. Independentemente do tipo, o preconceito é muito
prejudicial para a sociedade e para as pessoas, por isso precisamos valorizar a diversidade e respeitar o próximo e suas diferenças.
QUESTÃO 04: Resposta C
O principal assunto do e-mail é o relato de férias do Pepeu, conforme aparece também no “Assunto” da mensagem. As demais
alternativas estão incorretas porque não fazem parte do conteúdo da mensagem.
QUESTÃO 05: Resposta C
O gráfico mostra o desempenho dos alunos em Matemática, dos quais 30% tiveram desempenho bom; portanto, a maioria. Ao
interpretar corretamente o gráfico, percebe-se que a minoria teve desempenho ruim, que é apenas 15%.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06: Resposta C
Uma semana tem 7 dias, mas Pablo não vai estudar no sábado e no domingo. Ele estudará 5 dias da semana por 3 h e meia cada
dia. Uma hora tem 60 minutos e meia hora tem 30 minutos.
(3 x 60) minutos + 30 minutos = 210 minutos por dia
5 x 210 minutos = 1 050 minutos no total
QUESTÃO 07: Resposta A
É correto associar a imagem do dado à figura geométrica espacial de um cubo.
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QUESTÃO 08: Resposta D
Importante reconhecer que dependendo da ordem em que o algarismo ocupa, em um número, ele assume um valor. Será o valor
posicional 6 000 000 (da ordem das unidades de milhão).
QUESTÃO 09: Resposta B
Analisar a tabela e identificar a temperatura menor entre as quatro capitais dos estados que formam a região Sudeste.
No dia 17/12/2020, foi a cidade de São Paulo.
QUESTÃO 10: Resposta B
Poderá usar o quadro de ordens para decompor o número 25 700 000, distribuindo seus algarismos e multiplicando cada um pelo
valor posicional na ordem que ocupa. O número poderá ser lido como: vinte e cinco milhões e setecentos mil.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta D
A gripe é uma doença que pode ser prevenida com vacinação. Outra doença respiratória cuja vacinação se tornou fundamental é a
COVID-19, causada por um vírus típico de resfriados.
QUESTÃO 12: Resposta A
Herbívoros são animais que se alimentam exclusivamente de vegetais. Os carnívoros se alimentam exclusivamente de outro ser
vivo animal. Os onívoros se alimentam de outros animais e vegetais. Decompositores são apenas as bactérias e os fungos.
QUESTÃO 13: Resposta B
A respiração cutânea ocorre através da pele (superfície do corpo), exigindo que a mesma seja fina e úmida para permitir as trocas
gasosas.
QUESTÃO 14: Resposta B
Os bichos-preguiça se alimentam de folhas de plantas, que são parte de outro ser vivo, portanto, são classificados como
consumidores.
QUESTÃO 15: Resposta D
A cobra é predadora do rato, portanto, sua extinção faria a população de ratos aumentar, por não terem o seu crescimento
populacional controlado.

HISTÓRIA
QUESTÃO 16: Resposta C
Os pesquisadores acreditam que os primeiros animais domesticados pelos homens foram os lobos. Provavelmente, os animais
aproximaram-se dos grupos humanos em busca de alimentos e, com o tempo, passaram a ser domesticados.
QUESTÃO 17: Resposta D
Ao se tornarem sedentários, os homens do período Neolítico passaram a fabricar ferramentas de pedra polida e criaram instrumentos
variados, como a enxada para limpar o terreno e o moinho manual para esmagar grãos e sementes.
QUESTÃO 18: Resposta D
Com o desenvolvimento da escrita, surgiram os escribas, pessoas que registravam a produção, a cobrança dos impostos e também
os acontecimentos da comunidade. Saber ler e escrever era privilégio de poucos, que se tornaram pessoas muito importantes nas
comunidades.
QUESTÃO 19: Resposta A
A vida nas cidades se diferenciava da vida no campo, pois possuía uma diversidade de funções, enquanto nas áreas rurais as
pessoas se dedicavam à agricultura e à pecuária.
QUESTÃO 20: Resposta A
Muitas cidades surgiram próximas aos rios, pois eles garantiam o abastecimento de água necessário para a sobrevivência humana,
além de facilitarem o transporte de mercadorias que eram comercializadas pelas rotas fluviais.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 21: Resposta D
Escala gráfica indica quantas vezes a área foi reduzida; neste caso, cada 1 centímetro do mapa corresponde a 300 km da área real.
QUESTÃO 22: Resposta C
O mapa físico apresenta as características naturais de um território, como relevo e hidrografia. O mapa apresentado retrata o relevo
brasileiro.
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QUESTÃO 23: Resposta D
Uruguai, Paraguai, Venezuela e Brasil são todos países localizados na América do Sul. Estados Unidos, México e Canadá localizamse na América do Norte. Jamaica e El Salvador localizam-se na América Central.
QUESTÃO 24: Resposta B
O estado do Amazonas localiza-se na região Norte; o Estado de Mato Grosso, na região Centro-Oeste; o estado de Minas Gerais,
na região Sudeste; e o Estado de Rio Grande do Sul, na região Sul.
QUESTÃO 25: Resposta A
Salvador foi a primeira capital do Brasil, no período em que o Nordeste era o maior centro produtor de cana-de-açúcar. Em 1763, a
capital foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo, dentre outros, de facilitar o controle da extração do ouro na
região das Minas Gerais e controlar seu escoamento para Europa. Em 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek executou a
construção, Brasília passou a ser a capital do país.

INGLÊS
QUESTÃO 26: Resposta B
A sentença está gramaticalmente correta.
QUESTÃO 27: Resposta C
As três sentenças remetem à imagem.
QUESTÃO 28: Resposta D
O aluno pode inferir pela mensagem da imagem que os corais estão em perigo, por isso, precisamos tomar atitudes para salvá-lo.
QUESTÃO 29: Resposta D
Essa alternativa faz referência à imagem e ao aviso: sobre plantar árvores e o economizar energia.
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