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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta B
O verbo modificado “ter” é uma forma nominal do infinitivo que foi usada junto à forma verbal “podiam”, formando uma locução
verbal, assim, substituiu a forma verbal “tinham” sem que o sentido fosse alterado, pois a ação ainda é apresentada no pretérito.
QUESTÃO 02: Resposta B
Os verbos em destaque não se referem a nenhuma pessoa verbal, sendo essa a característica principal dos verbos impessoais.
QUESTÃO 03: Resposta D
É possível perceber que a imagem 1 mostra uma pessoa alegre, pela sua expressão fisionômica. A imagem 2 tem um árbitro de
futebol soprando seu apito, ou seja, usa o som. A imagem 3 apresenta mãos fazendo gestos de “certo” e palmas. A imagem 4 traz
um semáforo, que usa as cores para transmitir sua mensagem.
QUESTÃO 04: Resposta D
O antecedente correto é “a maior livraria flutuante”, porque, ao substituir o “que” por essa expressão, percebe-se que ela está
adequada às informações seguintes.
QUESTÃO 05: Resposta C
Os advérbios destacados podem ser substituídos por “de jeito nenhum” e “mais tarde”, porque essas locuções indicam as mesmas
circunstâncias dos advérbios “não” e “depois”.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06: Resposta C
De acordo com os dados da tabela, a vacina com a maior taxa de eficácia é a Pfizer-BioNtech, com 95%.
QUESTÃO 07: Resposta D
De acordo com os dados do gráfico da época, a região com o maior número de mortes por COVID-19 foi a Centro-Oeste, e a menor,
a região Sul.
QUESTÃO 08: Resposta B
Para que a receita sirva 24 pessoas, os ingredientes devem ser triplicados. Portanto, 3 xícaras de suco de laranja, 600 g de manteiga,
4 xícaras e meia de açúcar, 9 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de fermento e 12 ovos.
QUESTÃO 09: Resposta C
Os lados do polígono D correspondem ao dobro das medidas dos lados do polígono A.
QUESTÃO 10: Resposta B
Na reta numérica, o número decimal 1,8 se encontra entre 1,5 e 2,0.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta B
A destruição da Mata Atlântica teve início com a exploração do pau-brasil e, posteriormente, em razão da sua retirada, deu lugar às
lavouras de cana-de-açúcar e café. A urbanização é o principal fator nos dias atuais.
QUESTÃO 12: Resposta D
O solo do Pampa é fértil, destacando-se as regiões com solo do tipo terra roxa, que são utilizadas para atividades agrícolas, como
as plantações de uva, arroz irrigado, milho e soja.
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QUESTÃO 13: Resposta D
Além de prejudicar a saúde humana, a poluição atmosférica também provoca mudanças na composição do ar, reduz a filtragem dos
raios solares e altera a temperatura da Terra.
QUESTÃO 14: Resposta B
A utilização de recursos naturais de forma descontrolada e a poluição ambiental são práticas que prejudicam a biodiversidade.
QUESTÃO 15: Resposta B
Para evitar que o excesso de lixo e a retirada de recursos do ambiente provoquem graves impactos ambientais, objetos que não
são mais utilizados devem, sempre que possível, ser reutilizados ou reciclados. Quando isso não for possível, eles devem ser
descartados em locais apropriados.

HISTÓRIA
QUESTÃO 16: Resposta B
O texto revela a construção do Partenon em homenagem à deusa Atena, mas também cita outros deuses e sua morada no Olimpo,
daí a percepção do politeísmo característico dos gregos.
QUESTÃO 17: Resposta A
Entre as características citadas no texto, a “agricultura variada da Mesopotâmia” figura como um elemento importante ao permitir a
sedentarização e, consequentemente, a vida nas primeiras cidades.
QUESTÃO 18: Resposta C
Ao expor a ordem do faraó de que os bebês recém-nascidos do sexo masculino fossem assassinados, naquele contexto, a sinopse
contribui para demonstrar o poder soberano do faraó.
QUESTÃO 19: Resposta A
Hoje existem cidades de diversos tamanhos. Algumas são pequenas e contam com poucos moradores; outras são grandes e podem
ter centenas de milhares de habitantes. No Brasil, a cidade mais populosa é São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes.
QUESTÃO 20: Resposta A
O excerto expõe que o cacau era considerado sagrado pelos astecas e seu cultivo, inclusive, era acompanhado por cerimônias
religiosas.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 21: Resposta B
O lixo, em seu processo de decomposição, gera um resíduo líquido malcheiroso conhecido como “chorume”. Quando o descarte é
feito diretamente no solo, esse líquido, que é tóxico, pode infiltrar e poluir a área de cultivo, indiretamente contaminando os alimentos
plantados. Por isso, ele deve ser captado e enviado às estações de tratamento.
QUESTÃO 22: Resposta A
A solução para parte desse problema envolve o consumo consciente, reduzindo, compartilhando, reutilizando ou reciclando os
produtos. Na reciclagem, muito do lixo que é descartado pode se transformar em novos bens de consumo. Por exemplo, o papel
utilizado para fabricar papel novo, o pneu usado para fabricação de tapetes de borracha, etc. Além de evitar o acúmulo de lixo, reduz
a extração de mais materiais da natureza para a confecção de novos produtos.
QUESTÃO 23: Resposta B
Um importante setor que consome energia e emite grande quantidade de poluentes para a atmosfera é o de transportes. Os carros,
ônibus, caminhões e motos queimam, na maioria dos casos, derivados de petróleo em seus motores a combustão, o que emite
gases tóxicos diretamente para a atmosfera. A emissão de gases tóxicos associada à ampla utilização de automóveis individuais,
em vez dos transportes coletivos, torna o setor de transportes o maior gerador de poluição atmosférica de nosso país.
QUESTÃO 24: Resposta A
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), organismo internacional que tem por objetivo a promoção, a prevenção e a
intervenção em questões de saúde pública em escala global, ao todo são aproximadamente 7 milhões de mortes por ano ligadas à
poluição do ar, tanto fora quanto dentro de casa. Isso também porque em muitos lugares ainda é utilizado forno a lenha nas
residências. Algumas doenças que culminam em falecimento e apresentam relação com a contaminação do ar são doenças
cardíacas, câncer de pulmão, infecções respiratórias, incluindo pneumonia, entre outras.
QUESTÃO 25: Resposta D
Para a Geografia, a região é um espaço com características comuns, como elementos naturais e culturais (sociais e econômicos,
por exemplo). As regiões são definidas com o objetivo de compreender um aspecto e verificar como ele está organizado
espacialmente.
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INGLÊS
QUESTÃO 26: Resposta A
O texto se refere às crianças que trabalham muito cedo, em trabalhos perigosos e também as que trabalham e estudam ao mesmo
tempo.
QUESTÃO 27: Resposta D
De acordo com o texto, Tommy é um bombeiro e Kathy, cientista. Tommy queria ser policial, mas não é; Kathy queria ser professora,
mas é cientista.
QUESTÃO 28: Resposta A
Erick acorda às 7h15. Erick vai à escola às 10:30 (half past ten) e almoça ao meio-dia.
QUESTÃO 29: Resposta D
De fato, a criança sempre vai à escola, joga videogame às vezes e nunca come cenoura. É dito que a criança joga videogame às
terças e quintas-feiras, portanto, não é possível usar “never”. Além disso, a criança não gosta de cenouras, portanto, não é possível
usar “always”.
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