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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta A
Pela leitura e compreensão da lenda, pode-se perceber que ela busca explicar que as flechadas do pequeno índio fizeram com que
o céu subisse, afastando-se da terra e ficando do jeito que conhecemos hoje.
QUESTÃO 02: Resposta D
Pela análise das palavras presentes nas opções, deve-se concluir que “maravilhado” (lh), “velho” (lh), “fogueira” (gu), “mundo” (un),
“longe” (on) apresentam dígrafos. A palavra “alguma” possui um encontro consonantal, mas seu par não. Então, as únicas possíveis
são “pluma” (pl) e “adornadas” (rn).
QUESTÃO 03: Resposta C
As gravuras presentes em alguns folhetos de cordéis são chamadas de xilogravuras. Esse tipo de gravura, também chamado de
xilo, é característico da poesia de cordel..
QUESTÃO 04: Resposta B
Após a leitura da anedota, percebe-se que o menino está respondendo a uma pergunta da professora e, para introduzir a fala
(resposta) de um personagem, usa-se dois-pontos.
QUESTÃO 05: Resposta B
Pela observação da estrutura do texto e pelos elementos que o compõem (destinatário, remetente, data, assunto), é possível afirmar
que ele pertence ao gênero e-mail.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06: Resposta A
Passaram 2147 - 1839 = 308 eleitores a mais no primeiro turno do que no segundo turno.
QUESTÃO 07: Resposta C
As figuras geométricas usadas na construção dessa placa de trânsito foram: quadrado, que compõe a parte exterior da placa;
retângulo no interior; e, dentro dele, três círculos.
QUESTÃO 08: Resposta D
As figuras que possuem quatro lados e podem ser classificadas como quadriláteros são trapézio, paralelogramo, retângulo e
quadrado, respectivamente representados a seguir:

QUESTÃO 09: Resposta B
A casa de Lucas fica na coluna B e linha 2, portanto, localização B2.
QUESTÃO 10: Resposta D
Primeiro soma-se o total da compra:
9 + 12 + 6 + 8 +5 = 40 reais
Depois subtrai-se do total do valor pago:
50 - 40 = 10 reais
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CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta B
Note que as pessoas apresentam diferentes tons de pele, cabelo e olhos, e a melanina é o pigmento responsável por essas
diferenças, mas a sua função vai além da diversidade de cores e é fundamental para a nossa sobrevivência na Terra. A melanina é
uma substância que age como proteção natural da pele contra os raios solares; quanto mais melanina uma pessoa tem, mais
protegida sua pele está, mas mesmo assim é necessário a utilização de protetor solar. A impermeabilização da pele é feita por outra
substância. A transpiração, liberação de suor, é feita por outro órgão. A lubrificação da pele, liberação de substâncias gordurosas,
é feita por outro órgão.
QUESTÃO 12: Resposta D
Você deverá lembrar das principais características que possibilitam a classificação dos animais em vertebrados e invertebrados. Os
animais vertebrados têm parte do esqueleto formado por crânio e coluna vertebral, como a iguana e a cacatua, enquanto os animais
invertebrados, por sua vez, não possuem crânio e coluna vertebral, como a tarântula.
QUESTÃO 13: Resposta C
Os músculos ligam-se aos ossos por meio de tendões, que são estruturas semelhantes a cordas, como pode-se observar na
ilustração da questão. Quando o músculo se contrai, o osso que está preso a ele se move, pois é puxado pelo tendão.
QUESTÃO 14: Resposta D
Os fungos são seres vivos que se desenvolvem em ambientes úmidos e quentes. Esses organismos podem ocasionar diferentes
tipos de problemas aos seres humanos, inclusive problemas de saúde, e infecções como as micoses.
QUESTÃO 15: Resposta A
Os peixes são adaptados a viver em ambientes aquáticos, como a arraia, enquanto os anfíbios são encontrados em ambientes de
água doce ou em ambientes terrestres úmidos, como o sapo. Os répteis vivem em ambientes terrestres, aquáticos ou ambos. Alguns
têm cascos, como as tartarugas. As aves são encontradas em ambientes terrestres ou aquáticos, possuem asas, bico e corpo
coberto de penas, como a águia. Já os mamíferos vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, possuem mamas, têm o corpo
coberto de pelos, sendo o único mamífero voador o morcego.

HISTÓRIA
QUESTÃO 16: Resposta B
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante direitos básicos, como saúde, educação, vida e alimentação, para as crianças
e adolescentes brasileiros. Na tirinha, as crianças na sala de aula têm seu direito à educação respeitado.
QUESTÃO 17: Resposta C
A paródia da música do Araketu fez muito sucesso na Rússia. O único verso que enaltece o brasileiro é o que diz: “Só sei que ser
brasileiro é bom demais”.
QUESTÃO 18: Resposta C
O bumba meu boi é uma festa que narra a morte e o renascimento de um boi. Apesar de muito popular, não é uma manifestação
popular presente em todas as cidades brasileiras.
QUESTÃO 19: Resposta B
A foto foi tirada em 1889; isso pode ser comprovado pelo traje da menina e pela conservação da mesma.
QUESTÃO 20: Resposta A
Examinando atentamente a imagem, intitulada “Índios atravessando um riacho”, de 1800 podemos observar a escravização dos
povos nativos do Brasil, isto é, a exploração da mão de obra indígena.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 21: Resposta C
A foz de um rio é o final do seu caminho, onde ele desagua em outro rio ou no mar. A foz do rio São Francisco fica entre os estados
de Sergipe (SE) e Alagoas (AL), área onde ele desagua no oceano Atlântico.
QUESTÃO 22: Resposta D
O gráfico nos mostra que a maior parte da água do nosso planeta é salgada, ou seja, está nos oceanos e mares.
QUESTÃO 23: Resposta A
A charge mostra a poluição da água do rios devido ao aumento da deposição indevida de rejeitos advindos do sistema de esgoto e
saneamento, bem como ao lançamento de lixo.
QUESTÃO 24: Resposta C
Para indicar a localização do hotel, o texto utiliza pontos de referência como a praia do Flamengo e o metrô.
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QUESTÃO 25: Resposta B
Com base na observação do mapa e da rosa dos ventos, podemos identificar que o aeroporto está localizado a noroeste (NO) da
escola.

INGLÊS
QUESTÃO 26: Resposta C
As sentenças correspondem ao diálogo: Beca e Alex vão para a escola a pé. Lissa vai para a escola de ônibus. Kevin vai para a
escola de bicicleta.
QUESTÃO 27: Resposta B
A sentença corresponde ao parágrafo. Bruno e Bella realmente veem um hotel no caminho para a escola.
QUESTÃO 28: Resposta C
As alternativas correspondem à relação entre imagens e parágrafos.
QUESTÃO 29: Resposta D
As palavras completam as sentenças corretamente.
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