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7o ano

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
história
QUESTÃO 1: Resposta A
O texto apresenta o olhar de um aristocrata romano sobre as transformações experimentadas pela Europa ocidental com a presença germânica a partir do século V. Ao falar da preservação da língua latina em meio a um
suposto banimento e de uma “cultura em desaparição”, indica o ambiente em que vivia e o processo pelo qual
a Europa passava.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 2: Resposta A
A relativa centralização política estabelecida por Carlos Magno se baseou na organização de um sistema de
administração com o auxílio de nobres. O Império foi dividido em condados, marcas e ducados, e cada região
foi entregue a um nobre. Os que recebiam essas áreas eram homens de confiança, que juravam fidelidade e
obediência ao Imperador. Além disso, Carlos Magno proclamava suas leis para todo o Império a partir de um
conjunto de leis chamadas capitulares, e sua execução era fiscalizada pelos missi dominici.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 3: Resposta C
Durante a expansão dos francos no reinado de Carlos Magno, o monarca evitou as tentativas árabes e muçulmanas de avançar em direção à Europa ocidental, garantindo assim o fortalecimento da Igreja. Em reconhecimento a isso, o papa coroou Carlos Magno no Natal do ano 800, em Roma, na Basílica de São Pedro.
Nível de dificuldade: fácil
QUESTÃO 4: Resposta B
Maomé combatia o politeísmo de forma bastante rígida. E isso foi um ponto de tensão entre ele e os coraixitas:
a importância econômica de Meca estava vinculada às peregrinações de grupos de diferentes lugares para cultuar os deuses da Caaba. Ao questionar tal prática, o Profeta enfraquecia o poder político, econômico e religioso
da cidade, causando a insatisfação dos coraixitas.
Nível de dificuldade: difícil
QUESTÃO 5: Resposta A
As heranças da expansão islâmica podem ser percebidas ainda hoje em diversos pontos da Ásia, da África e
da Ásia. Nesse processo, práticas, conhecimentos e tradições orientais chegaram ao ocidente a partir da rede
comercial e cultural do Império Islâmico.
Nível de dificuldade: fácil

geografia
QUESTÃO 6: Resposta B
Países com maior extensão territorial têm à sua disposição maiores áreas para desenvolver atividades industriais e/ou agrícolas, além da diversidade de paisagens, considerando as interações entre relevo, clima e formações vegetais. Além disso, as possibilidades de encontrar recursos hídricos, minerais e energéticos aumentam,
bem como a de encontrar recursos relacionados à biodiversidade.
Nível de dificuldade: fácil

SOMOS EDUCAÇÃO
QUESTÃO 7: Resposta D
Os portugueses interiorizaram seus domínios para além dos limites do Tratado de Tordesilhas, estabelecendo
uma ocupação efetiva. Assim, garantiram o controle desses territórios pelo princípio do Uti Possidetis, que
permitia que um país anexasse um território ocupado de forma efetiva.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 8: Resposta B
O planeta possui diferentes estruturas geológicas. Uma estrutura geológica possui características de formação
específicas, o que vai possibilitar a formação de diferentes minerais, que podem ter maior ou menor importância econômica. No Brasil, as principais estruturas geológicas são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Nas primeiras, podemos encontrar minerais para a construção civil e minerais metálicos; nas segundas,
combustíveis fósseis.
Nível de dificuldade: intermediário
QUESTÃO 9: Resposta B/C
B) Incorreta (predomina sedimentação)
As planícies são áreas relativamente baixas, onde o processo de sedimentação predomina, especialmente
nos períodos de aumento do nível dos rios, quando ocorrem enchentes e inundações.
C) Incorreta (predomina erosão nas depressões)
As depressões relativas são áreas mais baixas que serras e planaltos; mesmo tendo altitudes relativamente
menores, a erosão é o processo predominante nas formas de relevo lá existentes.
Nível de dificuldade: difícil
QUESTÃO 10: Resposta B
Na imagem está exposta uma semana na qual o tempo apresenta grande variação entre o ensolarado e o chuvoso, demostrando que o conceito de tempo atmosférico é dinâmico, variando de acordo com o momento.
O erro da alternativa A é atrelar a culpa à interferência humana.
Na alternativa C, não é correto afirmar que os climas são imprevisíveis, mesmo que possam variar rapidamente
em algumas áreas do planeta, uma vez que os climas são dinâmicos.
Em D, o erro está em isentar a interferência humana de qualquer culpa em relação às mudanças no clima e tempo.
Nível de dificuldade: intermediário
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