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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
história
QUESTÃO 1: Resposta D
O estudo da História serve para que possamos conhecer melhor as sociedades humanas que existiram antes
da nossa. Não é possível reviver o passado, pois o historiador utiliza vestígios para compreender determinados
fatos. Sociedades diferentes possuem histórias diferentes, portanto elas não têm a mesma história. Não é possível compreender o futuro a partir dos estudos históricos, mas responder às questões do presente.
Nível de dificuldade: fácil
QUESTÃO 2: Resposta B
As sociedades buscam organizar e compreender a passagem do tempo. Seja para organizar as produções
agrícolas, festas culturais, ritos religiosos, entre outros. Diferentes sociedades possuem diferentes percepções
do tempo. Isso varia de acordo com suas vivências e experiências históricas. Desde os primórdios é possível
encontrar vestígios de sociedades que buscavam organizar calendários.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 3: Resposta B
Os arqueólogos estudam sociedades antigas a partir de artefatos e vestígios materiais deixados por homens e
mulheres ao longo do tempo. Dessa forma, com o auxílio de historiadores, são capazes de conhecer sociedades
que não existem mais. As questões do presente nos levam a buscar respostas que muitas vezes são possibilitadas através da contribuição de historiadores e arqueólogos. Os arqueólogos trabalham nos sítios arqueológicos e, depois de coletar os artefatos e vestígios, eles os estudam para que possam compreender aspectos da
sociedade a que pertencem.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 4: Resposta D
O texto destaca a importância de estudar e compreender o passado em um mundo que vivencia transformações
rápidas e constantes. O fragmento também destaca a dificuldade de realização do processo, uma vez que há
uma produção sobre algo que foi feito no passado. Por essa razão, de forma crítica, o historiador deve buscar
compreender, interpretar e estudar as fontes históricas das formas mais imparciais possíveis, sejam elas materiais, imateriais ou escritas.
Nível de dificuldade: difícil
QUESTÃO 5: Resposta D
A busca por uma resposta acerca da origem dos seres humanos é bastante antiga. Há teorias criacionistas (que
utilizam mitos de origem para explicar a nossa existência) e teorias científicas (que procuram explicar a origem
dos homens e mulheres a partir de um processo evolutivo). O que se sabe até os dias atuais é que os hominídeos surgiram no continente africano, conforme destaca a reportagem. Contudo, a forma como os hominídeos se
dispersaram pelo planeta é ainda bastante incerta. Os mitos de origem são importantes formas de compreender
as crenças, a cultura e o modo de viver das diferentes sociedades e, por essa razão, são bastante estudados até
os dias atuais.
Nível de dificuldade: intermediário.

–1–

SOMOS EDUCAÇÃO

geografia
QUESTÃO 6: Resposta B
Apesar de as alternativas B, C e D citarem elementos da natureza presentes na paisagem, apenas a B trata de
um processo natural, de transporte de areia no litoral provocado por ação das ondas. As rochas (citadas em C) e
a vegetação (citada em D) são elementos naturais colocados ali pelo trabalho humano. A alternativa A também
menciona elementos construídos por ação humana.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 7: Resposta D
O aluno deverá associar o espaço às emoções e sentimentos experimentados, no caso do torcedor viver a experiência de um gol. O Maracanã faz parte da história e tem papel relevante na construção da identidade nacional
do brasileiro.
Nível de dificuldade: fácil
QUESTÃO 8: Resposta C
O aluno deverá reconhecer como os mapas podem auxiliar no cotidiano. Seja em papel ou por meio de novas
tecnologias informacionais, os mapas são ainda instrumentos úteis na localização de objetos e fenômenos
espaciais.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 9: Resposta A
O aluno deverá identificar o significado e a importância da leitura dos mapas, por meio das convenções cartográficas, sendo esta uma linguagem universal. O título e a escala não bastam para compreensão da representação dos fenômenos geográficos.
Nível de dificuldade: difícil
QUESTÃO 10: Resposta C
O aluno resolverá a questão a partir de seus conhecimentos sobre a orientação através dos astros, sendo possível constatar a relação entre o Sol e os pontos cardeais através do movimento aparente do Sol (leste = sol
nascente ou oriente; oeste = sol poente ou ocidente).
Nível de dificuldade: difícil
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