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PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 – A 
A fada madrinha fará Suriá ser a protagonista de um conto de fadas. 
 
 
Resposta da questão 2 – A 
O negrito foi usado para dar destaque à animação, empolgação de Suriá. 
 
 
Resposta da questão 3 – A 
A HQ é contada por meio de desenhos e diálogos. 
 
 
Resposta da questão 4 – A 
Ela não tinha interesse nenhum em dividir sua história com alguém, mas mudou de ideia quando precisou de 
alguém para fazer o papel de bruxa. 
 
 
Resposta da questão 5 – D 
Ela queria ser a protagonista da história, mas ao mesmo tempo, não queria ser bruxa. 
 
 
Resposta da questão 6 – D 
A sequência dos porquês que completam as frases corretamente são: Por quê – separado e com acento, usado no 
final das frases. Porque - junto e sem acento, usado nas respostas. Por que – separado e sem acento, usado no início 
das perguntas. Porquê – junto e com acento, quando representa o motivo, a razão.  
 
 
Resposta da questão 7 – D 
O folheto publicitário tem por objetivo, não proibir, mas orientar a brincadeira para evitar acidentes. 
 
 
Resposta da questão 8 – B 
Houve no sentido de existiu e Haja no sentido de tenha. 
 
 
Resposta da questão 9 – C 
“Demais”_ advérbio de intensidade 
 
 
Resposta da questão 10 – C 
Os advérbios que se encaixam perfeitamente ao que está sendo solicitado são: “Muito”- de intensidade, 
“infelizmente”- de modo e “não”- de negação. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA 
 

Resposta da questão 11 – A 
Os números decimais que representam corretamente as frações são os representados pela letra A, 0,003( três 
milésimos) e 23, 67( vinte e três inteiros e sessenta e sete centésimos) 
 
 
Resposta da questão 12 – C 
A soma dos três pedaços 1,48 + 1,09 + 0,80 é igual a 3,37 
 
 
Resposta da questão 13 – D 
Nas opções apresentadas, 10,001 é maior que 9,99; 2,09 é maior que 1,9 e 9,01 é maior que 0,901. Por isso a única 
alternativa correta é a letra D. 
 
 
Resposta da questão 14 – D 
Ao somar todos os itens da tabela, multiplicando-se os dois últimos ítens por 2, encontra-se o total de R$ 36,35  
 
 
Resposta da questão 15 – C 
Para encontrar R$6050,00 é necessário multiplicar 6 x 100 e mais 5 x 50. 
 
 
Resposta da questão 16 – C 
O último número antes do inteiro na reta apresentada, é 0,9. 
 
 
Resposta da questão 17 – A 
É necessário multiplicar o conteúdo dos dois copos ( 0,35 x 2) e posteriormente subtrair do total 1,56. Aí encontra-
se o resultado 0,86. 
 
 
Resposta da questão 18 – B 
Soma-se o valor de todos os produtos adquiridos e do valor total subtrai-se 40% que chegaremos ao resultado de 
R$96,00. 
 
 
Resposta da questão 19 – C 
Entre os números apresentados na primeira sequência, o maior deles é o 0,43, na segunda sequência é 1,4 e na 
terceira sequência é 2,9. 
 
 
Resposta da questão 20 – B 
Após multiplicar 12 x 3,75 e adicionar ao resultado da multiplicação de 4,5 x 6, encontraremos o total gasto que é 
72,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTÓRIA 
 
Resposta da questão 21 – B 
Em março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, eleição esta, que deu a vitória ao 
candidato governista, o então presidente do estado de São Paulo Júlio Prestes. No entanto, Prestes não tomou posse, 
em razão do golpe de estado desencadeado a 3 de outubro de 1930, e foi exilado. 
Getúlio Vargas então, assume a chefia do "Governo Provisório" em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim 
da República Velha. 
 
 
Resposta da questão 22 – D 
A nova Constituição trazia leis trabalhistas, a criação da previdência pública, o ensino primário e obrigatório... 
 
 
Resposta da questão 23 – B 
Pelo rádio, entrava nos lares a propaganda política do governo de Getúlio Vargas no Estado Novo. 
 
 
Resposta da questão 24 – D 
A Revolução Constitucionalista de 1932 foi o primeiro grande levante contra a administração de Getúlio Vargas. 
Os paulistas exigiam do Governo Provisório a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de eleições 
para presidente. 
 
 
Resposta da questão 25 – C 
Na economia Getúlio Vargas deu incentivo aos empresários, reduzindo impostos e facilitando a obtenção de 
empréstimos. Pela imagem que criou, sobretudo entre os trabalhadores, foi chamado de “pai dos pobres”. 
população, que era formada por africanos escravizados, indígenas e trabalhadores livres e pobres. 
 
 
Resposta da questão 26 – C 
Nas eleições de 1950, para a sucessão de Dutra, Getúlio Vargas foi um dos candidatos. Ele venceu e tornou-se 
novamente presidente, dessa vez por meio de voto direto. 
 
 
Resposta da questão 27 – A 
O estilo de governar de Getúlio Vargas tinha prática populista, com políticas voltadas aos trabalhadores. 
 
 
Resposta da questão 28 – B 
O presidente Dutra adotou uma política favorável às importações. Passaram a ser comprados muitos produtos 
estrangeiros. 
 
 
Resposta da questão 29 – D 
Os trabalhadores obtiveram conquistas trabalhistas no governo de Getúlio Vargas. 
 
 
Resposta da questão 30 – A 
Antes do suicídio, Vargas escreveu uma carta despedindo - se da população. 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
 
Resposta da questão 31 – A 
São rios da região Norte: Rio Negro, Rio Amazonas, Rio Solimões. 
 
 
Resposta da questão 32 – B 
A Região Norte do Brasil é a mais extensa com 3.869.637 km², sendo composta por sete estados: Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
 
 
Resposta da questão 33 – A 
Na região Norte temos o predomínio de relevo plano e baixo. Possui um clima marcado por duas estações, com 
verão chuvoso e inverno seco. Nela encontra-se a maior parte dos rios brasileiros. 
 
 
Resposta da questão 34 – A 
A região Centro-Oeste é uma das cinco regiões brasileiras estabelecidas pela divisão territorial promovida pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo composta por Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal. Apesar de contar com apenas três estados e o DF, a região é a segunda maior em extensão 
territorial, atrás apenas da região Norte. Uma peculiaridade dessa região é que ela não é banhada pelo mar. 
 
 
Resposta da questão 35 – A 
A região Norte é a maior entre as cinco regiões brasileiras. 
 
 
Resposta da questão 36 – A 
A vegetação da Região Norte está intimamente ligada ao clima, ao solo e ao relevo. A floresta Amazônica ocupa a 
maior parte da região. 
 
 
Resposta da questão 37 – C 
Goiás é o estado mais populoso da região centro-oeste e o mais central dos estados brasileiros. 
 
 
Resposta da questão 38 – A 
 
Na Região Norte, grande parte dos produtos de origem vegetal não é obtida por meio da agricultura, mas extraída 
diretamente da natureza. Entre esses produtos estão a castanha-do-pará, açaí e palmito. 
 
 
Resposta da questão 39 – C 
A Região Centro-Oeste do Brasil é a segunda maior região do país em extensão territorial, é a segunda menos 
populosa. A Região Centro Oeste está localizada, em sua maior parte, no Domínio do Cerrado. Mantém preservada 
grande área de Floresta Amazônica, no norte de Mato Grosso. 
 
 
Resposta da questão 40 – A 
Na Região Centro Oeste predomina o clima tropical, com a presença de duas estações bem definidas: um verão 
úmido, com chuvas entre os meses de março a outubro, e um clima seco durante o inverno, entre os meses de abril 
a setembro, com temperaturas que variam em torno de 25 e 19 graus. 


