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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta D
Após a leitura e compreensão do texto, é possível entender que a raposa queria muito comer as uvas, porque estava com fome.
Mas como não conseguia pegá-las, achou melhor desdenhá-las.
QUESTÃO 02: Resposta C
Ao relacionar as duas colunas (substantivos e coletivos), encontra-se a sequência correta, em que o coletivo de “alunos” é “classe”;
de “livros”, é “biblioteca”; de “peixes”, é “cardume”; e de “insetos”, é “nuvem”.
QUESTÃO 03: Resposta D
Os substantivos podem variar quanto ao número, ou seja, podem estar no singular ou no plural para manter a concordância entre
as palavras de uma frase. O substantivo está no singular quando se refere a um único ser e no plural quando se refere a mais de
um ser.
QUESTÃO 04: Resposta B
A leitura e a análise do cartaz permitem perceber que se trata de uma ação da prefeitura de Lagoa da Prata para incentivar a
separação do lixo em seco (reciclável) e orgânico (não reciclável), mostrando, inclusive, exemplos de material para cada tipo de
reciclagem.
QUESTÃO 05: Resposta C
Após análise das palavras que compõem a frase, percebe-se que “cidade” é o substantivo e “limpa”, o adjetivo, pois está
caracterizando o termo “cidade”.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06: Resposta A
Em relação à passagem do poema “Quando se vê, já são seis horas!”, o relógio que marca exatamente 6 horas é o da alternativa
A, no qual o ponteiro das horas aponta para o 6 e o dos minutos, para o 12.
QUESTÃO 07: Resposta C
Como o pudim tinha 5 andares e foi enfeitado com 9 chicletes em cada andar, 5 × 9 = 45. Logo, o pudim voltou com um total de 45
chicletes.
QUESTÃO 08: Resposta C
Eles comeram 3 pizzas (gambá, urubu e sabonete); logo, 3 pizzas × 10 reais = 30 reais.
QUESTÃO 09: Resposta D
Primeiro vamos somar quantas peças de roupas Tobias tem ao todo.
3 + 4 + 5 + 2 + 3 + 8 = 25
Como ele vestia 3 camisetas, logo a probabilidade é de 3 em 25.
QUESTÃO 10: Resposta C
A previsão do tempo para domingo é temperatura máxima de 29 °C, ou seja, a temperatura mais quente em relação aos outros dias
marcados. Logo, esse é o dia que pode marcar a maior temperatura máxima.

CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta B
As plantas são organismos capazes de produzir o seu próprio alimento a partir de substâncias que elas captam do ambiente. A
fotossíntese é um processo realizado pela planta onde a água e o gás carbônico são transformados, na presença de luz, captada
pela clorofila, em glicose e oxigênio.
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QUESTÃO 12: Resposta A
Embora não possamos “pegar” o ar, ele apresenta as mesmas características de qualquer outro material, ou seja, tem um peso
próprio e ocupa lugar no espaço.
QUESTÃO 13: Resposta D
O pólen, produzido na parte masculina da flor, pode ser transportado para a parte feminina pelo vento pela água ou pelos animais,
como abelhas, borboletas, besouros, morcegos e aves. O transporte do grão de pólen é chamado de polinização.
QUESTÃO 14: Resposta B
Algumas medidas podem ser tomadas para amenizar os problemas que geram a poluição do ar. Por exemplo:
•
Manter regulados os motores dos automóveis.
•
Colocar filtros de ar nas chaminés e no escapamento dos veículos.
•
Utilizar combustíveis menos poluentes.
•
Evitar as queimadas e o desmatamento de florestas.
•
Utilizar transporte coletivo sempre que possível.
•
Dar preferência aos meios de transporte que não emitem gases tóxicos, como a bicicleta.
•
Plantar árvores e manter as cidades bem arborizadas.
QUESTÃO 15: Resposta D
Na fase da Lua crescente, somente parte da Lua é iluminada, formando uma “letra C”.

HISTÓRIA
QUESTÃO 16: Resposta B
Segundo a reportagem, a produção de lixo diminuiu bastante devido às medidas de isolamento social para combater a disseminação
do coronavírus.
QUESTÃO 17: Resposta A
A imagem é uma cartilha produzida pelo governo brasileiro onde podemos ler: “Colheita de produtos agrícolas”. Espera-se que os
alunos entendam que “colheita” e “agrícolas” se referem às zonas rurais do país.
QUESTÃO 18: Resposta B
Os estudantes paulistas estão protestando contra o fechamento de suas escolas, garantindo seu direto à educação.
QUESTÃO 19: Resposta D
A reportagem evidencia o problema dos ônibus muito cheios, ou seja, do transporte público lotado.
QUESTÃO 20: Resposta D
Cada cidade possui uma história própria e por isso uma data de fundação carregada de singularidades. Por uma coincidência, as
cinco cidades mais recentes do Brasil foram fundadas no mesmo ano: 2013.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 21: Resposta C
A legenda do mapa explica o que cada símbolo significa no mapa. Sendo assim, a partir da observação da legenda do mapa da
questão é possível identificar que as vias de mão dupla estão sinalizadas com o símbolo:
QUESTÃO 22: Resposta A
A escala indica a relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa. Ela, portanto, aponta a
quantidade de vezes que uma área teve de ser reduzida para caber no local em que o mapa está representado.
QUESTÃO 23: Resposta B
Os mapas são representações planas da realidade que mostram uma visão vertical dos espaços representados, que podem ser
desde um bairro, uma cidade, um país ou mesmo o mundo. Atualmente, com o uso de novas tecnologias, os mapas se tornam cada
vez mais precisos.
QUESTÃO 24: Resposta D
O globo terrestre é um modelo tridimensional de representação da Terra. Ele apresenta o nosso planeta em uma forma aproximada
ao que ele é: uma esfera.
QUESTÃO 25: Resposta C
Município é a menor unidade administrativa do país que possui um governo próprio (prefeitura e vereadores). Em geral, os
municípios são formados por uma área urbana, onde fica localizada a sede do município, e por uma área rural.
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INGLÊS
QUESTÃO 26: Resposta D
De acordo com o gráfico, os meninos passam mais tempo jogando jogos eletrônicos que meninas, e o que todos mais gostam de
fazer é assistir a TV ou vídeos.
QUESTÃO 27: Resposta B
As aulas são após as atividades escolares. As aulas extras são de segunda a sexta-feira (esporte) e quarta-feira (teatro). A escola
oferece aulas de teatro às quartas-feiras após o período regular e esportes de segunda a sexta-feira. As aulas extras não ocorrem
somente às quintas-feiras.
QUESTÃO 28: Resposta C
A sequência dos dias da semana é:
Tuesday

Wednesday

Thursday

QUESTÃO 29: Resposta B
As atividades 4, 5 e 7 não são sustentáveis.

−3−

Friday

Saturday

