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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
HISTÓRIA
QUESTÃO 01: Resposta D
A Festa do Chá de Boston foi uma expressão do repúdio à política de intensificação do pacto colonial inglês adotada frente ao
cenário de crescentes gastos da metrópole. A Inglaterra visava aumentar sua arrecadação com as colônias no norte da América
aumentando os impostos, o que desagradou os colonos.
QUESTÃO 02: Resposta B
Mesmo que outros princípios típicos do pensamento iluminista que inspira a política contemporânea estejam presentes na
Constituição, o trecho em questão aborda especificamente a noção de igualdade.
QUESTÃO 03: Resposta A
A guilhotina foi um dos principais instrumentos de execução durante o período da Convenção, quando, sob a liderança de
Robespierre, se instalou o período do Terror Jacobino. No período, qualquer pessoa considerada traidora pelo Comitê de Salvação
Pública sofria a execução pública.
QUESTÃO 04: Resposta D
Com a recusa da Rússa em atender as disposições do Bloqueio Continental, uma vez que isso prejudicaria economicamente o país,
o exército napoleônico iniciou uma ofensiva em território russo. No entanto, tal campanha militar foi fracassada, tornando-se peçachave para o declínio de Napoleão.
QUESTÃO 05: Resposta B
A independência do Haiti, realizada por escravizados e ex-escravizados, teve um resultado temido pelas elites coloniais
escravocratas no Brasil, que passaram a recear que aquele exemplo pudesse inspirar movimentos semelhantes aqui e em outras
colônias escravistas.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 06: Resposta C
A presença da Floresta Homogênea de Coníferas tem relação com o clima subpolar, predominante no centro-norte do Canadá. A
exploração sustentável desse recurso se caracteriza pelo replantio após a retirada das árvores. Essa atividade favorece o setor
madeireiro, pelo menos desde o século XIX.
A) As montanhas tectonicamente ativas restringem e dificultam a ocupação humana.
B) Os rios das planícies centrais são perenes e sem grandes desníveis, favoráveis à navegação e não à produção de
hidreletricidade.
D) O sudeste americano é área tradicional de cultivos subtropicais de frutas, e nas últimas décadas se tornou atrativa para o setor
de turismo e industrial de ponta (novas tecnologias).
E) O erro está em afirmar a presença de petróleo no leste americano.
QUESTÃO 07: Resposta B
Desde os anos 1960, a luta contra o racismo vem conseguindo reduzir as diferenças entre direitos das pessoas de grupos étnicos
diferentes nos Estados Unidos. Apesar dos avanços relacionados à concessão de direitos a todos os cidadãos, o racismo ainda
existe, mesmo sendo ilegal. Os protestos do movimento BLM demonstraram que não há plena garantia de que pessoas negras
tenham seu direito de defesa assegurado, tendo sido frequentes as ações policiais violentas, especialmente contra pessoas negras.
A) Os protestos do BLM não tiveram relação com a desigualdade de direitos trabalhistas entre gêneros, também existente no país.
C) Os protestos do BLM foram em alguns casos contidos por forças policiais, sem distinção quanto à etnia dos manifestantes.
D) Os protestos do BLM trataram eminentemente da questão racial.
E) Houve casos de manifestações contra o BLM por grupos paramilitares, em sua maioria formados por supremacistas brancos
racistas. Tais casos foram tratados com a mesma "tolerância" que as manifestações do BLM.
QUESTÃO 08: Resposta A
Nesta questão devem-se mobilizar conhecimentos sobre a espacialização e a dinâmica urbano-industrial dos Estados Unidos e
Canadá. As cidades próximas aos Grandes Lagos americanos (Chicago e Detroit, nos EUA, e Toronto, no Canadá) têm se
modificado com a dinamização do setor terciário em lugar dos tradicionais setores automobilístico e de bens duráveis que
caracterizaram a região nos séculos XIX e XX.
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B) Os setores citados exigem pouco trabalhadores, porém altamente qualificados.
C) As áreas citadas apresentam poucas cidades e baixa densidade demográfica, estando associadas ao setor agroindustrial e
extrativo mineral.
D) As áreas citadas são altamente dinâmicas, tendo em vista a presença das atividades modernas e o dinamismo do setor terciário.
E) As áreas citadas apresentam poucas cidades e baixa densidade demográfica, tendo em vista as fortes restrições naturais que
implicam altos custos para a manutenção de atividades produtivas e ocupação urbana nessas regiões.
QUESTÃO 09: Resposta B
A questão pode ser resolvida a partir da análise do gráfico e dos conhecimentos sobre os meios de transporte nos Estados Unidos
e Canadá. O gráfico mostra que o transporte ferroviário de cargas se destaca tanto nos Estados Unidos como no Canadá, o que
contribui para a redução dos custos das mercadorias no comércio interno dos dois países.
A) A diversificação no setor de transporte em geral favorece e reduz os custos dos produtos.
C) Em ambos os países predomina o setor ferroviário no transporte de cargas.
D) O transporte aquaviário se destaca nos Estados Unidos, ao passo que no Canadá é menos significativo.
E) Não há exclusividade no tipo de transporte de cargas nos países citados, sendo os mesmos complementares.
QUESTÃO 10: Resposta E
O governo Trump foi marcado com tensões comerciais e políticas, especialmente com os países europeus e asiáticos, o que abalou
as relações geopolíticas internacionais entre 2016 e 2020.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta B
A diabetes está relacionada ao mecanismo de ação do hormônio insulina, produzido pelo pâncreas. Esse hormônio é responsável
pela redução da glicemia.
QUESTÃO 12: Resposta C
A próstata produz uma secreção alcalina que neutraliza a acidez da vagina, facilitando a movimentação dos espermatozoides dentro
do sistema genital feminino.
QUESTÃO 13: Resposta D
A determinação do sexo biológico na espécie humana é feita pela análise dos cromossomos sexuais. Nas mulheres há dois
cromossomos sexuais X, ao passo que nos homens há um cromossomo X e um cromossomo Y.
QUESTÃO 14: Resposta E
Quando a mulher fica grávida, inicia-se a produção de gonadotrofina coriônica (hCG), hormônio que impede a descamação do
endométrio e a menstruação.
QUESTÃO 15: Resposta C
Os preservativos são as principais formas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis.
QUESTÃO 16: Resposta D
Quando a glândula tireoide produz quantidades insuficientes de hormônios, tem-se um quadro de hipotireoidismo. Essa condição
provoca, entre outros sintomas, sonolência, ganho de peso, redução da frequência cardíaca e da temperatura corporal. Uma das
causas do hipotireoidismo é a falta de sais de iodo na alimentação, condição conhecida popularmente como bócio endêmico. Para
compensar a falta dos hormônios T3 e T4 na circulação, a hipófise intensifica o estímulo à glândula tireoide, que aumenta de
tamanho.
QUESTÃO 17: Resposta E
Os espermatozoides são produzidos nos testículos, indicados pela letra E. As demais letras indicam: A – próstata; B – canal
deferente; C – pênis; D – epidídimo.
QUESTÃO 18: Resposta C
A gravidez na adolescência pode ter consequências psicológicas, sociais e econômicas para os pais adolescentes, cuja rotina e
planos são alterados pela chegada de um bebê. Além disso, se o corpo feminino não estiver maduro, a gestação pode trazer riscos
à saúde da mãe e à do feto, aumentando os riscos de má-formação, abortos espontâneos e nascimentos prematuros.
QUESTÃO 19: Resposta C
Os gêmeos idênticos, univitelinos ou monozigóticos se desenvolveram a partir da mesma célula-ovo e possuem os mesmos genes.
Esses indivíduos são sempre do mesmo sexo e têm características físicas semelhantes. Na situação descrita na questão, a mãe de
Juju e Francisco liberou, no mesmo ciclo menstrual, dois ovócitos. Cada ovócito foi fecundado por um espermatozoide diferente, e
foram formados zigotos distintos, com genes diferentes. Quando isso acontece, os gêmeos não são geneticamente idênticos,
podendo ser de sexos diferentes, como na questão. Esses gêmeos são chamados de fraternos, bivitelinos ou dizigóticos.

−2−

PROVA BIMESTRAL − P-4
TIPO F-8 − 06/2021

QUESTÃO 20: Resposta A
O DIU é um método contraceptivo com alta eficácia, que pode ser utilizado sem troca por um período de até 10 anos, no caso do
DIU de cobre, ou de até 5 anos, no caso do DIU hormonal. Algumas mulheres, contudo, podem apresentar rejeição ao DIU, o que
causa cólicas, dores e sangramentos. Seu uso aumenta o risco de infecções que, caso não recebam tratamento adequado, podem
causar esterilidade. Somente o médico pode introduzir e remover o DIU, cujo uso deve ser monitorado regularmente. Esse método
não protege contra ISTs.

INGLÊS
QUESTÃO 21: Resposta C
Podemos ler no 4º e 5º parágrafos: “During her marriage to Henry VIII, Catherine was pregnant six times. Unfortunately, only one of
these pregnancies resulted in a child who survived beyond infancy, Mary I. Because of this, things began to sour between Henry VIII
and Catherine of Aragon when he began to worry that she wouldn’t be able to give him a male heir.”. Que em português significa:
“Durante seu casamento com Henrique VIII, Catarina ficou grávida seis vezes. Infelizmente, apenas uma dessas gestações resultou
em uma criança que sobreviveu além da infância, Mary I. Por causa disso, as coisas começaram a azedar entre Henrique VIII e
Catarina de Aragão quando ele começou a se preocupar que ela não seria capaz de lhe dar um herdeiro homem."
A) Podemos ler no terceiro parágrafo: “Catherine was thought to have long red hair and blue eyes. She was apparently very
beautiful.” Que em português significa: “Pensava-se que Catherine tinha longos cabelos ruivos e olhos azuis. Ela era
aparentemente muito bonita.”.
B) Não há nenhuma informação no texto que aponte para o fato de Catherine não ser uma boa esposa para o marido Henrique VIII
e de ter sido esse o motivo do divórcio entre eles.
D) Não há nenhuma informação no texto que aponte para o fato de Catherine ser muito doente ou de ter sido esse o motivo do
divórcio entre eles.
E) Não há nenhuma informação no texto que aponte para o fato de que Catherine não amava mais o marido Henrique VIII e de que
esse foi o motivo do divórcio entre eles.
QUESTÃO 22: Resposta E
A alternativa E é a correta, pois todos os números dessa sequência (2 – 4 – 5 – 3 – 1 – 6) correspondem à ordem dos eventos
descritos no texto.
A) A alternativa A é incorreta, pois apenas o número 1 dessa sequência (5 – 3 – 6 – 2 – 1 – 3) corresponde à ordem correta dos
eventos descritos no texto.
B) A alternativa B é incorreta, pois apenas o número 3 dessa sequência (1 – 2 – 4 – 3 – 6 – 5) corresponde à ordem correta dos
eventos descritos no texto.
C) A alternativa C é totalmente incorreta, pois a sequência desses números (6 – 3 – 1 – 5 – 4 – 2) não corresponde à ordem correta
dos eventos descritos no texto.
D) A alternativa D é incorreta, pois apenas o número 3 dessa sequência (4 – 6 – 2 – 3 – 5 – 1) corresponde à ordem correta dos
eventos descritos no texto.
QUESTÃO 23: Resposta E
Nas primeiras três linhas do texto, Addy expõe seu problema: "I love to write and do it often. But I'm having trouble finding a safe
way to get feedback on my writing.”. Que em português significa: "Amo escrever e faço isso frequentemente. Mas estou tendo
problemas para encontrar uma maneira segura de obter comentários sobre meus textos.". Na última linha do texto, Addy pede um
conselho: "Do you have any ideas for a safe way to share my writing?”. "Você tem alguma ideia de uma maneira segura de
compartilhar meus textos?”.
A) Não há nenhuma informação no texto que diga que Addy esteja pedindo conselhos sobre como melhorar seu relacionamento
com seus pais.
B) Não há nenhuma informação no texto que diga que os pais de Addy não valorizem seus textos.
C) Não há nenhuma informação no texto que diga que Addy está reclamando dos comentários que obtém na internet sobre seus
escritos.
D) Podemos ler no texto: "My parents won't let me publish my writing on any website because they don't like the idea of random
people on the internet interacting with me and giving me feedback. I understand that...". Que em português significa: "Meus pais
não me deixam publicar meus textos em nenhum site porque não gostam da ideia de pessoas aleatórias na internet interagindo
comigo e me dando comentários. Eu entendo isso...". Addy não está chateado com os pais.
QUESTÃO 24: Resposta C
O significado de "bothering" é “incomodando” (“em incomodar”) no contexto: “I understand that, but I feel bad nagging my friends
and family to read my writing [...]”. Em português: "Eu entendo isso, mas me sinto mal em incomodar/importunar meus amigos e
familiares para lerem meus textos [...]
A)
B)
D)
E)

O significado de "helping" é “ajudando” (“em ajudar”), portanto não é um sinônimo de "nagging".
O significado de "pleasing" é “agradando” (“em agradar”), portanto não é um sinônimo de "nagging".
O significado de "recommending" é “recomendando” (“em recomendar”), portanto não é um sinônimo de "nagging".
O significado de "accepting" é “aceitando” (“em aceitar”), portanto não é um sinônimo de "nagging".
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QUESTÃO 25: Resposta B
Arrived; was; were dancing; were chatting; was paying; decided; was leaving; walked; smiled; changed. Apenas a alternativa B
apresenta as formas verbais adequadas ao contexto e às regras de uso do Passado Simples contrastado com o Passado Contínuo.
O Passado Simples é usado para se referir a ações pontuais, que acontecem em um espaço de tempo muito curto, e o contínuo é
usado para ações com duração mais longa. Essa duração é determinada pelo contexto em que a ação está inserida, e normalmente
o passado contínuo é combinado com o passado simples, se referindo a duas ações diferentes, para dizer que algo aconteceu
(passado simples) enquanto outra coisa acontecia (passado contínuo).

ESPANHOL
QUESTÃO 26: Resposta C
O pretérito perfecto simple ou indefinido é usado para falar sobre ações que começaram e finalizaram no passado.
QUESTÃO 27: Resposta A
Os infinitivos correspondentes às formas “puso” e “dijo” são “poner” e “decir”, respectivamente.
QUESTÃO 28: Resposta D
Hoy é um advérbio de tempo, usado para indicar que algo acontece no mesmo dia que a enunciação. No caso do texto, indica que
o homem no dia de hoje está cheio de amor.
QUESTÃO 29: Resposta B
Usa-se V depois de B, como, em obvio; logo, usa-se B antes de algumas consoantes. Usa-se V depois de D, como é o caso do
verbo advertir. Não se usa V nos verbos em pretérito imperfecto da 1ª conjugação.
QUESTÃO 30: Resposta E
O verbo “haver” em espanhol se diferencia do português, pois se escreve com B, “haber”. Portanto, há um erro em “havían” (sic). O
correto é “habían”.
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