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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
HISTÓRIA
QUESTÃO 01: Resposta C
O trecho destacado fala sobre a proibição de importação de tecidos pela França, medida protecionista que visava incentivar as
indústrias têxteis do país.
QUESTÃO 02: Resposta B
O Renascimento busca o "renascer" das artes, do pensamento e da ciência, dentre outros campos, a partir da inspiração na cultura
clássica antiga.
QUESTÃO 03: Resposta D
A forma com que a figura religiosa é retratada, bem como os demais personagens, demonstra o realismo buscado pelos artistas
renascentistas em suas obras.
QUESTÃO 04: Resposta B
Ambos os textos apresentam visões complementares ao reafirmarem a importância do trabalho e do lucro no interior da doutrina
calvinista, inclusive como sinais de predestinação à salvação.
QUESTÃO 05: Resposta C
A Companhia de Jesus visava, entre outros objetivos, a conversão de novos fiéis ao catolicismo ao redor do mundo.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 06: Resposta C
É importante observar as porções territoriais que estão próximas ao mar e as mais afastadas, considerando os efeitos no clima da
proximidade do mar (maritimidade) e do maior afastamento em relação ao mar (continentalidade); sendo assim, a maior parcela do
território brasileiro está sob efeito da continentalidade, já que se encontra distante do litoral, e um dos efeitos da continentalidade é
a maior variação entre as temperaturas gerada pela menor umidade.
A) A continentalidade ocorre no interior; o litoral, sob efeito da maritimidade, tem menor variação de temperatura.
B) A maior parte do território está sob efeito da continentalidade e o interior, sob efeito da continentalidade, tende a ser mais seco.
D) A maior parte do território está sob efeito da continentalidade e o interior, sob efeito da continentalidade, tem maior variação de
temperatura.
QUESTÃO 07: Resposta A
Considere as áreas em que as massas são formadas e como essas áreas influenciam a temperatura e a umidade das massas de
ar. É importante lembrar a faixa latitudinal onde o território brasileiro se encontra; assim, com exceção da mPa, formada na alta
latitude polar, as outras massas brasileiras se formam em áreas de baixa latitude sendo, dessa maneira, quentes.
B) As massas são majoritariamente úmidas no Brasil, contudo a maior parte das massas úmidas se forma em áreas oceânicas.
C) As massas de ar que atuam no Brasil são majoritariamente quentes.
D) As massas de ar quentes se formam em áreas e baixa latitude.
QUESTÃO 08: Resposta B
Avalie como as características climáticas influenciam na variedade de espécies animais e vegetais e como essas espécies podem
se adaptar aos ambientes; considere, também, a extensão territorial. O Brasil possui elevada biodiversidade. O predomínio de climas
úmidos e de baixa variação de temperatura facilita a adaptação de diversas espécies e a grande extensão territorial permite maior
número de ambientes e espécies.
A) O Brasil possui elevada biodiversidade, apontada, diversas vezes, como a maior do planeta.
C) Apesar da grande ação antrópica degradando muitos locais, ainda contamos com uma imensa biodiversidade.
D) Climas secos e grande amplitude térmica anual colaboram para diminuir a biodiversidade.
QUESTÃO 09: Resposta A
O sistema de plantation foi implementado pela coroa portuguesa para a exploração de gêneros como a cana-de-açúcar e o café,
caracterizando-se pela elevada concentração de terras, pelo cultivo monocultor e por atender prioritariamente a demanda externa,
características ainda marcantes do campo brasileiro.
B) A agricultura familiar é a principal responsável por abastecer o mercado interno brasileiro.
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C) O cultivo doméstico diz respeito a qualquer tipo de cultivo feito de forma não profissional em lugares do cotidiano, não sendo um
sistema agrícola.
D) A roça itinerante é praticada em pequenas propriedades, diferente da plantation.
QUESTÃO 10: Resposta D
A reforma agrária tem como objetivo solucionar, ou ao menos amenizar, problemas sociais e econômicos gerados pela concentração
de terras, e suas metas visam reduzir o abismo socioeconômico do campo brasileiro. A geração de emprego e renda, bem como de
justiça social, soluciona problemas dos aspectos sociais e econômicos vividos no campo brasileiro como efeito da concentração de
terras.
A) A reforma agrária visa reduzir a concentração de renda no campo.
B) Com mais renda e emprego no campo, o objetivo é reduzir a migração campo-cidade.
C) A reforma agrária tem o potencial de gerar mais emprego no campo pelo aumento da demanda.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta C
O combate e a prevenção da ascaridíase devem ser feitos por meio de saneamento básico adequado, impedindo que as fezes
contaminadas atinjam as fontes de água e a doença se dissemine. Outras medidas também ajudam na prevenção, como consumir
apenas água fervida ou filtrada e manter a higiene lavando as mãos e os alimentos.
QUESTÃO 12: Resposta B
Os artrópodes, filo em que são classificadas as baratas, apresentam exoesqueleto de quitina, que reveste o corpo do animal,
sustentando-o e protegendo-o de perigos externos. O exoesqueleto também evita que o animal perca água por desidratação;
portanto, constitui uma importante adaptação ao ambiente terrestre.
QUESTÃO 13: Resposta C
As vacinas são importantes mecanismo de prevenção de doenças. Ao vacinar o maior número possível de pessoas, o governo
garante proteção para a maior parte da população contra determinadas doenças que podem até causar a morte.
QUESTÃO 14: Resposta C
Os anfíbios realizam a respiração cutânea, portanto apresentam epiderme fina e permeável, sendo sensíveis a diversas substâncias
poluentes. Além disso, eles precisam de ambientes aquáticos para se reproduzir; por isso, também sofrem com a contaminação de
recursos hídricos. Como não têm mecanismos de manutenção da temperatura corporal, os anfíbios também são mais afetados por
mudanças climáticas, e esse conjunto de características os torna organismos extremamente sensíveis aos impactos ambientais no
planeta.
QUESTÃO 15: Resposta D
Ao contrário de anfíbios e dos répteis, as aves são endotérmicas, isto é, seu metabolismo é capaz de produzir o calor necessário à
manutenção da temperatura corporal.

INGLÊS
QUESTÃO 16: Resposta C
De acordo com o texto, os indígenas podem sofrer ataques violentos e doenças.
A) Os indígenas vivem em áreas remotas e sem população no Acre.
B) Os indígenas foram afetados pelo crescimento da exploração da borracha.
D) Os indígenas não possuem imunidade contra o sarampo.
QUESTÃO 17: Resposta B
O objetivo central do texto é mostrar que a maior parte das pessoas com as quais não se pode ter contato vive no Brasil.
A) A tribo Kawahiva possui algumas dúzias de indígenas vivendo como nômades.
C) Os indígenas brasileiros não estão preparados para vários tipos de ataques que podem sofrer.
D) O Vale do Javari é uma área protegida.
QUESTÃO 18: Resposta D
Apenas a alternativa D preenche as lacunas de maneira gramaticalmente correta de acordo com o Present Simple, uma vez que a
segunda e a terceira lacunas se referem a verbos na terceira pessoa do singular (he, she, it), e, portanto, devem receber o sufixo
-s. A primeira e a última lacunas não recebem a marca da conjugação de terceira pessoa do singular por se referirem à primeira
pessoa do singular e à primeira pessoa do plural, respectivamente.
QUESTÃO 19: Resposta A
Apenas a alternativa A preenche corretamente as lacunas de acordo com as short answers estudadas no Present Simple. As short
answers usam do (afirmativa) e don't (negativa) para todas as pessoas gramaticais, exceto para a terceira pessoa do singular (he,
she, it), que usa does (afirmativa) e doesn't (negativa).
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QUESTÃO 20: Resposta C
A interpretação da tirinha permite identificar que ela apresenta uma brincadeira com palavras que têm o mesmo som, mas são
escritas de formas diferentes, o que gera o humor da situação.
A) A tirinha não mostra a obediência do filho.
B) A tirinha não mostra que o filho deseja cantar com o pai dele.
D) A tirinha não é uma crítica contra pais abusivos.

ESPANHOL
QUESTÃO 21: Resposta D
Os pronomes demonstrativos este, esta, estos, estas são usados quando o enunciador está perto daquilo sobre o qual fala.
Já ese, esa, esos, esas são usados quando o destinatário está perto daquilo sobre o qual o enunciador fala, porém este está longe.
Aquel, aquella, aquello e aquellas são usados quando ambos, enunciador e destinatário, estão longe daquilo sobre o que se fala.
QUESTÃO 22: Resposta C
“Acá” é um advérbio de lugar, equivalente a “aquí”, usado para indicar que algo/alguém está perto de quem fala.
QUESTÃO 23: Resposta C
De acordo com o texto, os centros comerciais de Málaga vão abrir no domingo, fazendo um esforço nesse ano marcado por
resultados negativos no comércio em razão da pandemia.
QUESTÃO 24: Resposta B
De acordo com o texto, o bombardeio publicitário fomenta o consumo irracional.
QUESTÃO 25: Resposta D
O cartaz faz uma campanha que tem por objetivo fazer que todos os moradores se sintam pertencentes ao bairro e que todos
compreendam que devem ajudar a cuidar dele, pois é um espaço coletivo.
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