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MATEMÁTICA II 
 

 
Resposta da questão 1 – C 
Quadrado de 6 = 6.6 = 36 
Cubo de 4 = 4.4.4 = 64 

 
 
 
 
Resposta da questão 2 – C 
Área é 81 m² a  
Cada volta, caso não haja porteira: 9.4 = 36 
Como curral possui uma porteira de 2 m, temos: 36 – 2 = 34 
5 voltas: 34 . 5 = 170 m 
 
 
 
Resposta da questão 3 – C 
Resolução. 
Desde que tinha 10 anos, então 10 – 1 = 9 
75 – 9 = 66 
Comemora apenas anos idade par: 66 : 2 = 33 
 
 
 
Resposta da questão 4 – B 

= 
(64 + 16 + 4):7 + 2. (3+ 9+ 27)= 
84:7 + 2.39 = 
12 + 78 = 90 
 
 
 
Resposta da questão 5 – A 

Área:  = 20 . 20  
Então, serão necessárias 20 fileiras. 
 
 
 
Resposta da questão 6 – A 
Divisível por 2: número tem que ser par 
Divisível por 9: soma dos algarismos deve ser divisível por 9 
Portanto: 
O algarismo das unidades é par e que ele á igual a 8 vezes o algarismo das dezenas; 
A soma dos algarismos é divisível por 9; 
Possui 3 algarismos diferentes. 
Como o algarismo é igual a 8 vezes o algarismo das dezenas, ele é divisível por 8. O único número 
compreendido entre 0 e 9 divisível por 8 é 8. 
Sendo assim, o algarismo das unidades é igual a 8 e, consequentemente, o das dezenas é igual a 1. 
Como a soma dos três algarismos do número da casa de Janete é divisível por 9, concluímos que o 
algarismo das centenas é igual a 9. 
Assim, Janete mora no número 918 da rua Pitangueiras. 



Resposta da questão 7 – A 
Nicolas possui, ao todo, 198 + 12 = 210 figurinhas.  
Para calcular o número de pacotes de que ele precisa, iremos dividir o número de figurinhas que faltam 
pela quantidade de cada pacote: 
17 : 3 = 5, resto 2 
Ele precisará de 5 pacotes inteiros mais 2 figurinhas, ou seja, ele precisará comprar no mínimo 6 pacotes 
de figurinhas. 
 
 
 
Resposta da questão 8 – B 
Vamos listar todos os números divisíveis por 8 menores que 60 e acrescentar uma unidade em cada um 
deles. O resultado da soma que for múltiplo de 7 será a idade de Chris no ano que vem. Assim: 
M(8): 0,8,16,24,32,40,48,56 
M (8) + 1: 1,9,17,25,33,41,49,57 
Entre os valores encontrados, aquele que é divisível por 7 é 49. Logo, podemos afirmar que Chris tem 48 
anos de idade. 
 
 
 
Resposta da questão 9 – D 

 
 

 
 

 
 
 
Resposta da questão 10 – B 

 = 3 
Então: A = 3 
3 . 3 = 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÊS 
 
Resposta da questão 11 - D 
Lê-se:  “His classes are very interesting. ” 
 
 
Resposta da questão 12 - D 
Lê-se: “I’m doing well in all subjects, but my favorite is English. ” 
 
 
Resposta da questão 13 - C 
Lê-se: “I have a new friend. Her name’s Julia. She isn’t American. She’s Brazilian.” 
 
 
Resposta da questão 14 - C 
O plural dos substantivos segue as regras para o plural. Quando termina em ch, acrescentamos es; quando termina 
em consoante + Y, tiramos o Y e acrescentamos ies; quando termina em f ou fe, substituímos por ves; e os demais 
acrescentamos S. 
 
 
Resposta da questão 15 - B 
O plural segue a regra dos plurais irregulares. 
 
 
Resposta da questão 16 - A 
Substantivos que se iniciam por som de consoante, usamos o artigo indefinido a; substantivos que se iniciam por 
som de vogal, usamos o artigo indefinido an. 
 
 
Resposta da questão 17 - C 
O pronome possessivo adjetivo correspondente à children é their. 
 
 
Resposta da questão 18 - D 
O pronome possessivo correspondente à “my room” é mine. 
 
 
Resposta da questão 19 - D 
A resposta correta é “there are”, no sentido de haver, existir. Como o substantivo está no plural, usamos there are. 
 
 
Resposta da questão 20 – B 
Wardrobe significa armário em português. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIÊNCIAS 
 
Resposta da questão 21 – B 
Do conjunto de relações e de atividades características de uma espécie em seu ambiente.   
 
 

Resposta da questão 22 – A 
A figura representa um ecossistema lacustre. Nele estão representados a comunidade biológica (biocenose ou 
comunidade), bem como o ambiente em que vivem e interagem, conhecido como biótopo.    
 
 

Resposta da questão 23 – C 
A população é formada por indivíduos de uma mesma espécie (A). A comunidade, ou biocenose (C), contém 
diversas populações interagindo. O ecossistema corresponde ao conjunto de interações entre a comunidade e o 
meio ambiente (B).   
 
 

Resposta da questão 24 – C 
O recinto constitui um ecossistema que é o conjunto das relações entre os fatores bióticos e abióticos de 
determinada área. Entre os fatores bióticos estão a vegetação original e os peixes. Os fatores abióticos citados são a 
água, os sistemas de iluminação e a oxigenação da água.   
 
 

Resposta da questão 25 – C 
As plantas clorofiladas são organismos autótrofos e são capazes de produzir matéria orgânica, por fotossíntese, a 
partir de substâncias inorgânicas. No processo de fotossíntese, os vegetais utilizam o dióxido de carbono 2(CO ),  
água 2(H O)  e energia da luz solar.   
 
 

Resposta da questão 26 – B 
O conceito de nicho ecológico envolve todas as condições e relações necessárias à sobrevivência de uma espécie no 
meio em que vive. 
 
 

Resposta da questão 27 – A 
As espécies da questão apresentam hábitos alimentares diferentes, portanto nicho ecológico diferenciados, mas 
ocupam uma mesma área, portanto o mesmo hábitat. 
 
 

Resposta da questão 28 – D 
a) Verdadeira – em regiões secas, é comum as plantas disporem de estratégias de retenção de água, a exemplo dos 

cactos. 
b) Verdadeira – os solos no semiárido nordestino costumam ser rasos em função do baixo índice pluviométrico 

anual, que empobrece a vegetação durante a maior parte do ano, deixando os solos expostos ao intemperismo, 
tornando-os rasos. 

c) Verdadeira – as florestas de coníferas, também conhecidas como Taiga, possuem o formato cônico justamente 
para evitar o acúmulo de neve durante o rigoroso inverno das regiões do hemisfério norte, onde habitam. 

d) Falsa – as árvores do Cerrado são retorcidas justamente para evitara perda de água na evapotranspiração, em 
função da baixa umidade da região durante boa parte do ano. 

 
 

Resposta da questão 29 – D 
O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem numa mesma área em uma determinado período de 
tempo é chamado de população. 
Já comunidade é o nome dado ao conjunto de todas as populações de uma área em um determinado período de 
tempo. 
Por fim, biosfera corresponde a todos os ecossistemas terrestres 
 
 

Resposta da questão 30 – C 
Chamamos de fatores ou componentes bióticos de um ecossistema todos os seres vivos que dele fazem parte. Já os 
fatores ou componentes abióticos referem-se aos fatores físicos e químicos do ambiente que interagem com os seres 
vivos 



HISTÓRIA 
 
Resposta da questão 31 – C 
Os Vedas são vistos como as escrituras sagradas associadas à religião hindu. De uma forma resumida para 
responder: “o que são os Vedas?”, devemos dizer que eles são a espinha dorsal de toda cultura hindu, também 
chamada de tradição védica. É a sua visão que permeia todos os braços de conhecimento e as práticas religiosas e 
espirituais da Índia, que devido a sua ancestralidade influenciaram muitas das outras culturas presentes hoje. 
 
 
Resposta da questão 32 – D 
O crescente fértil foi uma importante região, especialmente para o início da sedentarização de diversos povos. Ela 
leva este nome porque, localizada entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, tem um formato que se assemelha ao 
de uma lua crescente. Foi nessa região que se desenvolveram as primeiras populações sedentárias da humanidade, 
que passou pela revolução agrícola e, posteriormente, pela revolução urbana. 
 
 
Resposta da questão 33 – C 
O texto relata que devido a aridez do solo e da falta de água o povoamento das regiões vizinhas à Mesopotâmia foi 
dificultado. No entanto na própria Mesopotâmia isso não aconteceu pela presença de seus dois rios facilitando a 
prática da agriultura como já foi estudo. 
 
 
Resposta da questão 34 – C 
O escriba era responsável pela escrita das leis e pelo registro de acontecimentos no Antigo Egito. 
 
 
Resposta da questão 35 – A 
As características geográficas fizeram dos fenícios grandes comerciantes marítimos. 
 
 
Resposta da questão 36 – B 
Na civilização indiana os indivíduos estavam associados a castas de acordo com o seu nascimento. 
 
 
Resposta da questão 37 – C 
Para o povo hebreu, só havia um único Deus e criador de todo o universo. Essa crença, segundo estudiosos, 
também contribuiu para o desenvolvimento da civilização hebraica, constituindo-se um ponto de partida para o 
cristianismo e o islamismo. 
 
 
Resposta da questão 38 – B 
Os persas adotaram o zoroastrismo como religião oficial a partir das pregações realizadas por Zoroastro, também 
conhecido como Zaratustra. A adoção do zoroastrismo fez com que os persas abandonassem práticas religiosas 
antigas, que eram inspiradas nas praticadas da Índia Antiga e que foram precursoras do hinduísmo. A centralização 
e unificação do Império Persa aconteceu sob a liderança de Ciro, o Grande, a partir de 550 a.C. 
 
 
Resposta da questão 39 – A 
Com as terras fertilizadas os egípcios poderiam garantir a prática agrícola, além de utilizar as águas como meio de 
transporte de mercadorias. 
 
 
Resposta da questão 40 – C 
Para os egípcios a morte seria passageira e a alma poderia voltar ao corpo apenas se ele estivesse conservado. 

 

 


