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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
HISTÓRIA
QUESTÃO 01: Resposta C
Conforme o texto: "A primeira coisa quase certa sobre uma colonização holandesa é que ela não daria à luz um país desenvolvido.".
QUESTÃO 02: Resposta A
De acordo com o texto, os bandeirantes foram vistos de formas distintas ao longo da história. A imagem heroica do bandeirante,
que vem sendo descontruída no século XXI, foi moldada por paulistas cafeicultores e industriais durante a virada do século XIX para
o XX, encontrando na figura do bandeirante desbravador uma referência para a província paulista, que se destacava
economicamente no quadro nacional.
QUESTÃO 03: Resposta C
Assim como os negros (quilombolas) e os sem-terra, a luta pela terra é uma das principais demandas das populações indígenas
brasileiras, levando à união desses setores que foram excluídos e marginalizados ao longo da história.
QUESTÃO 04: Resposta C
De acordo com o texto, de aproximadamente 11 milhões de africanos escravizados que foram transportados para a América, 5
milhões tiveram como destino o Brasil, o que releva que o país recebeu uma grande parcela desses imigrantes forçados.
QUESTÃO 05: Resposta A
De acordo com o texto, a descoberta de ouro na região das Minas provocou um grande aumento na população da América
Portuguesa, uma vez que não apenas os colonos de diversas regiões da colônia se dirigiram para as Minas, mas muito portugueses
vieram para o Brasil para lucrar com a atividade.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 06: Resposta A
O modal rodoviário é ideal para curtas distâncias – contrastando, assim, com o tamanho do território brasileiro – devido à sua baixa
capacidade de carga que implica em um maior número de viagens e elevação dos custos de operação e manutenção.
QUESTÃO 07: Resposta A
O etnocentrismo é explicitado por meio da reportagem pelas práticas violentas motivadas pela visão de superioridade atribuída à fé
cristã e ao modo de vida ocidental em detrimento da cultura dos povos originários.
QUESTÃO 08: Resposta D
Para Florestan Fernandes, o racismo – entendido como a construção social ligada ao preconceito ou à discriminação contra etnias
historicamente oprimidas – existe no Brasil, independentemente das práticas mais ou menos explícitas. O autor, ferrenho crítico da
ideia da democracia racial promovida por Gilberto Freire, acredita que todo histórico escravocrata do país impossibilita que hoje
brancos e negros desfrutem das mesmas oportunidades.
QUESTÃO 09: Resposta D
O envelhecimento populacional mais avançado nos bairros de Lagoa e Copacabana dá-se em razão do aumento da expectativa de
vida (média de anos vividos) nos referidos bairros.
QUESTÃO 10: Resposta A
A migração diária e intermunicipal é a definição para o conceito de migração ou fluxo pendular.
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CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta A
A) Correta. A energia contida no núcleo dos átomos de elementos radioativos como o urânio ou o tório pode ser aproveitada para
gerar calor e este produz energia elétrica nas usinas nucleares.
B) Incorreta. Essa é a explicação do funcionamento de uma hidrelétrica.
C) Incorreta. Essa é a explicação do funcionamento de uma termelétrica.
D) Incorreta. Essa é a explicação do aproveitamento da energia solar por placas fotovoltaicas.
QUESTÃO 12: Resposta A
É necessário somar as duas forças, logo, 60 N + 75 N = 135 N, a direção é horizontal, seguindo o movimento para esquerda.
QUESTÃO 13: Resposta C
A força elástica sempre fará com que a mola volte ao seu tamanho original.
QUESTÃO 14: Resposta D
A força potente, aplicada para erguer o balde, deve ser maior que o peso do balde cheio para que este seja deslocado (força de
resistência).
QUESTÃO 15: Resposta B
O ar frio é denso e tende a descer, enquanto o ar quente possui uma menor densidade e tende a subir. Dessa maneira, são formadas
as correntes de convecção. Por esse motivo, o aparelho de ar-condicionado é instalado na parte superior do cômodo e os
aquecedores na parte inferior.

INGLÊS
QUESTÃO 16: Resposta C
A)
B)
C)
D)

Incorreta. Women rights is not the main focus of the infographic.
Incorreta. The infographic is not about the pandemic's psychological effects.
Correta. The main focus of the infographic is to show the increase in violence against women during the pandemic.
Incorreta. The infographic data is from Latin America.

QUESTÃO 17: Resposta B
A)
B)
C)
D)

Incorreta. 98% of femicide go unprosecuted.
Correta. 70% violence is committed by an intimate or known partner.
Incorreta. The number doesn’t correspond to cases of gender-based violence.
Incorreta. The number doesn’t correspond to the increase in calls for domestic violence.

QUESTÃO 18: Resposta A
Apenas a alternativa A mostra três efeitos da quarentena.
QUESTÃO 19: Resposta D
A alternativa A substitui os finais em "y" das formas do infinitivo por "i" erroneamente (essa regra se aplica apenas a verbos que
tomam o "y" isolado como núcleo silábico da última sílaba, ex: marry, study, bury); a alternativa B apresenta os verbos no Simple
Past, assim como a C, porém, na C, eles estão conjugados de acordo com a terceira pessoa do singular. Apenas a alternativa D
preenche os espaços seguindo corretamente as regras gramaticais de Simple Past.
QUESTÃO 20: Resposta B
Apenas a alternativa B preenche os espaços seguindo corretamente as regras gramaticais para verbos irregulares no Past Simple.
Quando acompanhados pelo auxiliar "do" (usado para formar orações negativas e interrogativas), a flexão de passado é aplicada a
esse auxiliar, que assume a forma "did", mantendo-se a forma do verbo principal no infinitivo sem "to". O verbo "to be" possui duas
formas no passado, "was" e "were"; quando usado para se referir à terceira pessoa do singular (como nesse caso), usa-se "was".
"go" é um verbo irregular, sendo sua forma no passado "went".
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ESPANHOL
QUESTÃO 21: Resposta D
Para resolver a questão, aluno precisará compreender o objetivo principal da campanha.
A) Incorreta. É impossível armazenar água suficiente para sobreviver em um futuro em que nossos recursos hídricos estejam
esgotados. Por isso, a campanha busca convencer as pessoas a tomar uma atitude que evitará a falta de água no futuro.
B) Incorreta. As secas no futuro ainda não são inevitáveis, daí a criação de uma campanha para motivar mudanças de
comportamento que possam evitar esse cenário.
C) Incorreta. O objetivo da campanha não é estimular uma preparação, e sim promover a conscientização da população para evitar
a falta de água, um cenário com alto potencial para causar a extinção da espécie humana.
D) Correta. O objetivo da campanha é convencer a população a utilizar os recursos hídricos de forma sustentável para evitar grandes
secas no futuro.
QUESTÃO 22: Resposta A
Para resolver a questão, o aluno deverá conhecer o vocabulário relativo aos meios de transporte e as suas principais características.
A) Correta. Bicicleta, metrô e ônibus são meios de transporte mais sustentáveis que o carro.
B) Incorreta. O táxi e o avião não são meios de transporte sustentáveis, de modo que não são preferíveis ao carro.
C) Incorreta. A motocicleta, assim como o carro, não é um meio de transporte ecológico, e tampouco o são os barcos, veículos
majoritariamente movidos a combustível fóssil.
D) Incorreta: Coche e auto são sinônimos, e o caminhão não seria um meio de transporte mais ecológico que o carro.
QUESTÃO 23: Resposta D
Para resolver a questão, os alunos deverão conhecer os verbos regulares e irregulares no futuro simple.
A)
B)
C)
D)

Incorreta. O verbo 1 está conjugado em primeira pessoa e o verbo 6, na segunda pessoa. O verbo cruzar é regular.
Incorreta. O verbo 1 está conjugado em primeira pessoa e o verbo 6, na segunda pessoa. A afirmação III é verdadeira.
Incorreta. O verbo cruzar é regular. A afirmação III é verdadeira.
Correta. Somente a afirmação III é verdadeira, pois o sujeito de acompañarán é estrellas (las estrellas me acompañarán). O
verbo 1 está conjugado em primeira pessoa e o verbo 6, na segunda pessoa. O verbo cruzar é regular.

QUESTÃO 24: Resposta A
Para resolver esta questão, o aluno precisa conhecer as regras de acentuação.
A) Correta. Em espanhol, as palavras graves, ou llanas, terminadas em vogal não são acentuadas.
B) Incorreta. No presente, as formas dejo e acompanho são graves, ou seja, paroxítona. As palavras graves, ou llanas, terminadas
em vogal não são acentuadas.
C) Incorreta. Se acentua dejaré porque é aguda terminada em vogal, e serás porque também é aguda, porém terminada em –s.
D) Incorreta Nenhuma das duas palavras é proparoxítona.
QUESTÃO 25: Resposta C
Para resolver esta questão, o aluno precisa conhecer as estruturas usadas para expressar opinião em espanhol.
A) Incorreta. Os verbos utilizados no futuro podem ser usados para fazer predições, não as formas destacadas.
B) Incorreta. Creo e supongo não são verbos dubitativos.
C) Correta. Essas estruturas são usadas para introduzir opiniões.
D) Incorreta. Os verbos creer e sugerir não são verbos usados em situações de cortesia ou de pedidos.
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