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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra D.
Segundo o texto, os fiscais já estavam muito acostumados com o 
serviço.

02. Letra D.
O fiscal ficou envergonhado por não ter encontrado nenhum 
contrabando.

03. Letra A.
O fiscal sempre pedia para a velhinha parar.

04. Letra C.
A palavra senhora tem 7 letras e 6 fonemas.

05. Letra A.
Nas outras alternativas a linguagem é informal.

INGLÊS

06. Letra A.
Where is he from? 
He is from Argentina.

07. Letra B.
He’s from Santos. So, he is from Brazil.

08. Letra C.
are → Neymar and Cristiano Ronaldo are soccer players.

09. Letra D.
How old is Neymar? He is twenty-one years old.

10. Letra C.
He is in Spain. He plays in Barcelona and he is a star in the country. 

ESPANHOL

11. Letra A.
Gabriela afirma que adora brincar com seus amigos.

12. Letra C.
Na segunda-feira, Gabriela varre a casa e na terça-feira, vai à aula 
de natação.

13. Letra C.
Gabriela estuda em uma escola no centro de Santiago.

14. Letra D.
O único país que não fala espanhol é Portugal.

15. Letra B.
A ordem alfabética do espanhol é muito semelhante à do português.  
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Portanto, a alternativa B contém as palavras em ordem alfabética. 
As outras opções são impertinentes.

HISTÓRIA
16. Letra C.
A primeira atividade agrícola ocorreu entre 10000 e 7000 a.C. em 
certos lugares privilegiados da Sírio-Palestina, do sul da Anatólia e do 
norte da Mesopotâmia. Aconteceu também na Índia (há 8 mil anos), 
na China (7 mil), na Europa  (6.500), na África Tropical (5 mil) e nas 
Américas – México e Peru – (4.500). Em 3000 a.C., a revolução 
neolítica já tinha atingido a Península Ibérica e grande parte da Europa.

17. Letra B.
A arte rupestre que se encontra na Serra da Capivara se caracteriza 
por inscrições ou desenhos antigos gravados em rochas e cavernas 
feitas pelos primeiros habitantes de nosso território, o que demonstra 
a importância de tal patrimônio para a preservação e o entendimento 
de como se formaram os povos nativos do Brasil.

18. Letra D.
O período Paleolítico tem como principal característica a formação 
de comunidades nômades. Assim, ele tem fim quando há a invenção 
da agricultura e os homens passam a ser sedentários.

19. Letra C.
A afirmativa III está incorreta, pois é impossível chegar a essa 
conclusão a partir da leitura do trecho dos textos de Drummond.

20. Letra A.
O enunciado e a alternativa correta da questão remetem a aspectos 
da vida no Antigo Egito, quais sejam, o poder teocrático do faraó, 
a arquitetura representada pelas pirâmides e pelos templos e o 
trabalho. No entanto, com relação à ênfase no poder do faraó de 
“escravizar grandes contingentes”, requer observar que a forma 
de trabalho predominante no Antigo Egito era servidão coletiva 
(modo de produção asiático). Assim sendo, o faraó requisitava 
compulsoriamente mão de obra abundante nas comunidades sob 
seu poder.

GEOGRAFIA
21. Letra C.
(A) INCORRETA. Território é um espaço determinado por relações 

de poder e, portanto, território e espaço geográfico não têm o 
mesmo significado.

(B) INCORRETA. Espaço geográfico é o resultado da interação 
homem x natureza e pode ser analisado em diversos níveis de 
regionalização.

(C) CORRETA. Paisagem é a representação visível do espaço. 
(D) INCORRETA. Paisagem é a representação visível do espaço 

geográfico, não tendo, portanto, o mesmo significado de “espaço 
geográfico”.
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22. Letra C.
A Geografia é uma ciência que se dedica à interação entre o homem 
e o meio, não apenas entre animais e/ou isoladamente entre a 
sociedade e o meio artificial.

23. Letra A.
O meridiano considerado referência para localização é o Meridiano 
de Greenwich. As outras opções voltam-se para os fusos, e a última 
opção é um paralelo.

24. Letra C.
A figura representa ao longo do dia o chamado “movimento aparente 
do Sol”, descrito no item C.

25. Letra D.
Legenda, latitude, escala e longitude são convenções cartográficas.

MATEMÁTICA

26. Letra C.
1 3 9 8 2 0 7
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de milhão

unidades 
de milhão

centenas 
de 

milhar
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27. Letra B.
O total de cartas nas colunas é: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 
cartas. Logo, sobram para o monte 52 – 28 = 24 cartas. 

28. Letra A.
É uma figura geométrica tridimensional que lembra uma esfera.

29. Letra A.
Um fio esticado sugere a ideia de uma reta. O piso de uma sala 
sugere a ideia de um plano e a representação de uma cidade no 
mapa-múndi, a ideia de ponto.

30. Letra C.
O faturamento total de A, em milhões de reais, foi de: 160 + 200 
+ 100 + 110 + 120 + 180 = 870. O faturamento total de B, em 
milhões de reais, foi de: 100 + 160 + 140 + 200 + 140 + 120 
= 860. 

CIÊNCIAS
31. Letra B.
A energia está presente nas moléculas que ingerimos.

32. Letra C.
A água potável não possui cheiro, nem cor, nem sabor.

33. Letra D.
Somente com as trocas de calor, ou seja, com perda ou ganho de 
energia, as mudanças de estado físico ocorrem.

34. Letra A.
Em locais onde não existem águas superficiais, os lençóis freáticos 
servem como fonte de água potável.

35. Letra D.
O cloro elimina micro-organismos indesejáveis no consumo de água.


