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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
HISTÓRIA
QUESTÃO 01: Resposta A
História é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento dos humanos no tempo. Ela analisa os processos históricos,
personagens e fatos para a compreensão de determinado período histórico, cultura ou civilização. Entender o passado também é
fundamental para a compreensão do presente. É o que faz com que as sociedades adquiram consciência sobre sua identidade. As
novas gerações se constroem e aperfeiçoam a partir da memória histórica, ferramenta capaz de ensinar sobre os erros do passado
para que não sejam repetidos no presente, ou seja, fonte de experiências que podem reorientar nossas ações e comportamentos.
QUESTÃO 02: Resposta A
O autor defende a ideia de que todos nós fazemos história, e não apenas os poucos personagens que aparecem nas páginas de
alguns livros, transformados em heróis. Brecht defende a necessidade de se valorizar outros sujeitos, geralmente anônimos, sem
os quais a história deixa de ter sentido. O poema é um contraponto à história oficial, ou seja, a ideia de que os fatos históricos só
podem ser reconhecidos nas ações dos grandes acontecimentos e personagens. Assim, todas as pessoas são sujeitos históricos e
há diferentes maneiras de contar e de interpretar um mesmo episódio da história.
QUESTÃO 03: Resposta B
O historiador é o profissional que investiga e interpreta criticamente os acontecimentos do passado humano em seus vários
aspectos: economia, sociedade, cultura, ideias e cotidiano, ou seja, estuda a vida do homem através do tempo. Ele investiga o que
os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico amplia a compreensão
da condição humana ao longo do tempo.
QUESTÃO 04: Resposta B
As pinturas rupestres eram uma prática comum dos homens e das mulheres no Paleolítico. Acredita-se que tenham sido utilizadas
em rituais religiosos ou de caça, ou ainda, em registros de cenas cotidianas. São consideradas importantes fontes históricas,
demonstrando o alto nível de capacidade de arte do homem pré-histórico, devido à produção de expressões artísticas bastante
relevantes para sua época.
QUESTÃO 05: Resposta C
As fontes históricas são indispensáveis para o trabalho do historiador, cabendo a ele procurar, selecionar, analisar, comparar e
extrair delas a verdade que deseja. Pode-se dizer que fonte histórica é todo e qualquer material utilizado pelos historiadores para
auxiliar em seu trabalho de recuperação e interpretação do passado. Ou seja, são os vestígios das atividades humanas do passado
que sobreviveram até o presente. O exemplo apresentado na questão corresponde a uma fonte audiovisual (pintura). As alternativas
correspondem, respectivamente, a fontes escrita, imaterial, audiovisual (fotografia) e material (arquitetura).

GEOGRAFIA
QUESTÃO 06: Resposta D
Lugar é o espaço vivido, que possui significado especial para cada pessoa ou para diferentes grupos sociais, tendo em vista as
experiências vividas, as interpretações feitas e as emoções experimentadas nesse espaço. Ao passarmos pelo lugar que mais
frequentamos, associamos os elementos geográficos a determinados tipos de sensação ou comportamento.
QUESTÃO 07: Resposta B
No mapa, a legenda não foi utilizada. Ela permite identificar o significado dos símbolos, das linhas e das cores presentes no mapa.
A legenda é a chave para a interpretação dos temas representados.
QUESTÃO 08: Resposta A
A orientação correta indica que o munício de Altamira encontra-se a leste de Santarém, ao visualizar o direcionamento da rosa-dosventos no mapa.
QUESTÃO 09: Resposta C
Ao olhar o formato do planeta nas imagens obtidas por satélites, tem-se a impressão de que a Terra é redonda. No entanto, ela não
pode ser considerada uma esfera perfeita, uma vez que há diversas elevações e depressões do terreno e outras alterações. A forma
geométrica mais próxima do planeta Terra é a de um geoide, em razão de suas deformações e, principalmente, do achatamento
dos polos.
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QUESTÃO 10: Resposta C
O fato de a Terra ser arredondada faz com que a radiação solar chegue à superfície com inclinações distintas em diferentes pontos
do planeta. Isso provoca uma série de efeitos climáticos, já que os raios solares não incidem com a mesma inclinação em todos os
pontos do planeta. Nas áreas onde os raios solares incidem verticalmente sobre a superfície, as temperaturas são mais altas, e os
climas, mais quentes. À medida que essa radiação incide de modo mais inclinado, as temperaturas caem e os climas ficam mais
frios. Portanto, conclui-se que as zonas polares recebem menos radiação solar.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta B
Ao procurar outros objetos parecidos com o palito de picolé e com o copo, e tentar enterrá-los, os meninos estavam testando a
hipótese de que objetos mais pontiagudos afundariam com maior facilidade; assim, estão na etapa de experimentação.
QUESTÃO 12: Resposta D
O matemático grego Eratóstenes (276 a.C.-194 a.C.) fez observações importantes para a confirmação de sua hipótese sobre a
esfericidade do planeta, comparando o tamanho das sombras formadas por diferentes objetos em duas cidades do território atual
do Egito.
QUESTÃO 13: Resposta D
Na posição 4, os raios solares atingem mais diretamente o hemisfério Norte e de forma menos direta o hemisfério Sul. Assim,
podemos concluir que no hemisfério Norte é verão, enquanto no hemisfério Sul é inverno.
QUESTÃO 14: Resposta B
A correlação para a proposta do professor entre os números e as letras é: Núcleo – 1D; Manto – 2B; Atmosfera – 3C; Crosta – 4A.
QUESTÃO 15: Resposta B
Como não há nenhum estudo científico de que o copo virado faz com que as pessoas encontrem objetos e pela hipótese não ter
sido comprovada por meio de experimentação, diz-se que Flavia tem apenas uma hipótese.

INGLÊS
QUESTÃO 16: Resposta D
Lê-se a resposta a essa questão no seguinte trecho do terceiro parágrafo: “My pencil case is very nice. It is a present from my best
friend. It's dark blue. Inside it I put some pens, some colored pencils, a ruler, a pencil sharpener, geometrical instruments, a glue
stick, an eraser and a calculator too!. Em português significa: “Meu estojo é muito bonito. É um presente da minha melhor amiga. É
azul-escuro. Dentro dele coloco algumas canetas, alguns lápis coloridos, uma régua, um apontador; instrumentos geométricos, uma
cola em bastão, uma borracha e uma calculadora também!”.
QUESTÃO 17: Resposta B
A resposta a essa questão encontra-se no último parágrafo onde se lê: “The Southern Ocean is the fourth largest, or second smallest
of the oceans. It sits at the South Pole and the Southern part of the Earth.”, que em português significa: “O oceano Antártico é o
quarto maior, ou o segundo menor dos oceanos. Situa-se no polo Sul e na parte sul da Terra. (Ou seja, no hemisfério Sul da Terra.)”.
QUESTÃO 18: Resposta B
Lê-se a resposta a essa questão no seguinte trecho do primeiro parágrafo: “The Pacific Ocean is the largest of the oceans covering
around one third of the Earth's surface.” Em português significa: “O oceano Pacífico é o maior dos oceanos, cobrindo cerca de um
terço da superfície da Terra.”
QUESTÃO 19: Resposta C
Lê-se a resposta a essa questão no seguinte trecho do segundo parágrafo: “She is a Colombian pop singer, songwriter, record
producer, dancer and actress.”. Em português significa: “Ela é uma cantora pop colombiana, compositora, produtora musical,
dançarina e atriz.”. Portanto, ela não é apenas uma cantora famosa.
QUESTÃO 20: Resposta B
A questão avalia o uso do presente do verbo “to be” nas formas afirmativas e negativas. No caso, apenas a alternativa B apresenta
as formas adequadas ao contexto e às regras de uso.

ESPANHOL
QUESTÃO 21: Resposta B
O nome do jogador é Rómulo, seu sobrenome é Otero, nasceu 09/11/1992, é venezuelano, logo, seu país de origem é Venezuela,
e joga num clube de São Paulo, ou seja, vive no Brasil.
QUESTÃO 22: Resposta C
O texto é dirigido a uma pessoa próxima, pois se usou o termo “amigo”.

−2−

PROVA SEMESTRAL − P-1
TIPO F-2 − 04/2021

QUESTÃO 23: Resposta D
Na imagem A, vemos um grupo de amigos se cumprimentando com um abraço entre todos. Logo, o cumprimento é informal porque
se trata de uma relação de intimidade. Na imagem B, o contexto é de trabalho. Por isso, costuma-se se cumprimentar formalmente.
QUESTÃO 24: Resposta A
O nome da pessoa é Carmen e sua data de nascimento é 01/01/1990. Sua nacionalidade é espanhola, e Española seu sobrenome.
QUESTÃO 25: Resposta C
Em espanhol, a 1ª pessoa do verbo “ser” no presente do indicativo é “soy”.
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