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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta C
Após a leitura e a compreensão do texto, é possível perceber que o menino é o personagem principal, visto que todo o conflito se
desenrola em torno dele.
QUESTÃO 02: Resposta A
O verbo é a classe de palavras que exprimem ação, condição, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Pela observação dos
verbos destacados, é possível perceber que estão indicando ações.
QUESTÃO 03: Resposta C
Pela leitura e compreensão do texto, percebe-se que o poema fala do comportamento do gato, que age de maneira independente,
segundo suas próprias vontades.
QUESTÃO 04: Resposta C
O poema apresenta oito versos, divididos em duas estrofes e alguns versos rimados, como o dois e o quarto (“gente” e “quente”).
QUESTÃO 05: Resposta D
A palavra “lero-lero” significa uma conversa muito informal sem utilidade, uma embromação, “papo furado”. Pela leitura do poema,
é possível compreender que o gato, por ser independente, não aceita ser enrolado.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06: Resposta C
O formato de uma laranja se assemelha ao de uma esfera.
QUESTÃO 07: Resposta B
Se existem 132 veículos, e cada um possui 4 rodas, então:
132 x 4 = 528 rodas ao todo.
QUESTÃO 08: Resposta D
Se são 175 competidores, divididos em grupos de 5, então:
175 ÷ 5 = 35 equipes.
QUESTÃO 09: Resposta C
Ponteiro pequeno no 10 = 10 horas.
Ponteiro grande no 6 = 30 minutos, metade de uma hora.
Sendo assim, o relógio está marcando 10 horas e 30 minutos.
QUESTÃO 10: Resposta A
A diferença entre os prêmios é: 500 000 – 18 329 = 481 671

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta B
O planeta Terra leva 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol, movimento conhecido como translação.
QUESTÃO 12: Resposta D
A imagem se refere a um telescópio. Ele é capaz de aumentar o tamanho dos objetos, facilitando a observação dos astros no céu.
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QUESTÃO 13: Resposta A
A crosta é a camada mais externa da Terra e também a mais fina delas. Ela é composta de material rochoso e sólido. Grande parte
da crosta terrestre está recoberta pelos oceanos.
QUESTÃO 14: Resposta C
As rochas ígneas, ou magmáticas, se formam a partir da solidificação da lava vulcânica, isto é, do magma. A lava expelida pelos
vulcões pode formar rochas como o basalto. Quando o resfriamento da lava acontece dentro do solo, formam-se rochas como o
granito.
QUESTÃO 15: Resposta C
Fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, e vaporização é a passagem da água do estado líquido para
o estado de vapor. As duas situações ocorrem quando a água recebe calor do ambiente. No entanto, ao perder calor para o ambiente,
a água pode sofrer condensação (ou liquefação), que ocorre quando ela passa do estado de vapor para o estado líquido, ou
solidificação, que corresponde à passagem do estado líquido para o sólido.

HISTÓRIA
QUESTÃO 16: Resposta A
Salvador e Rio de Janeiro foram capitais do Brasil no período colonial. Brasília é a atual capital.
QUESTÃO 17: Resposta C
A música conta a história de uma pessoa que está com muita saudade de sua terra, Pernambuco. Podemos perceber isso pelos
versos “Ai que saudade lá de Pernambuco” e “Não posso mais, quando eu me lembro, dá vontade de chorar”.
QUESTÃO 18: Resposta D
De acordo com a tabela, o Brasil é o país com mais habitantes falantes de língua portuguesa porque possui 209 milhões de
habitantes falantes dessa língua.
QUESTÃO 19: Resposta B
A reportagem trata de algumas pessoas que, por causa da pandemia de COVID-19, migraram das grandes cidades para o campo,
em busca de uma vida mais simples e barata.
QUESTÃO 20: Resposta C
Artes de rua como a exposta na reportagem, um grafite, contribuem para que os habitantes do Rio de Janeiro entendam que as ruas
são espaços democráticos e que devem ser vividos por todos os cidadãos, respeitando as regras.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 21: Resposta D
A maioria dos municípios é formada por áreas rurais (campo) e áreas urbanas (cidade). Nas áreas rurais, encontramos atividades
relacionadas ao extrativismo, ao cultivo de alimentos e à criação de animais; já nas áreas urbanas, encontramos atividades ligadas
ao comércio, à prestação de serviços (saúde, educação, segurança etc.) e à indústria.
QUESTÃO 22: Resposta B
O êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às
cidades, e é um fenômeno que ocorre em escala mundial.
QUESTÃO 23: Resposta A
As ciclovias, assim como as calçadas e ruas, são um bem público de uso comum da população. Portanto, sua manutenção é um
serviço público, de responsabilidade do governo, pago por meio do dinheiro arrecadado com a cobrança de impostos.
QUESTÃO 24: Resposta C
O desenho representa os congestionamentos que ocorrem nas grandes cidades em razão do aumento do número de veículos
circulando. Esse problema faz que a população urbana demore muito tempo para se deslocar de um local para outro.
QUESTÃO 25: Resposta D
Os recursos naturais biológicos são aqueles obtidos por meio de componentes bióticos dos ecossistemas, ou seja, dos vegetais e
dos seres vivos em geral. No caso do papel, esse recurso é a madeira das árvores de eucalipto.

INGLÊS
QUESTÃO 26: Resposta C
Os materiais apresentados são tampas de garrafa e rolhas. Spice não é um material reciclável. Não há vidro nas imagens. Não há
metal nas imagens.
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QUESTÃO 27: Resposta A
A obra apresenta diferentes tipos de formas, como quadrados, triângulos, círculos, etc. Ela não é feita de tijolos.
QUESTÃO 28: Resposta C
A alternativa C apresenta a expressão de forma correta, com verbo no particípio e preposição ideal.
QUESTÃO 29: Resposta B
São cinco flores redondas feitas de garrafas plásticas e tampas. São apenas cinco flores, e não dez.

−3−

