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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora ROBERTA 
Todo par ordenado é escrito da forma (x,y). Sendo o eixo x o eixo da horizontal (“deitado”) e o eixo y o eixo da 
vertical (“em pé”). Logo: 
(3,2) é o ponto D, do primeiro quadrante, 
(2, -4) é o ponto J, do quarto quadrante, 
(-1, 4) é o ponto F, do segundo quadrante, 
(-2, -4) é o ponto H, do quarto quadrante.  
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora ROBERTA 
Resposta pessoal. Estará correto se atender ao comando escolhendo-se 4 pontos e esses pontos estiverem na 
forma (x,y). 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora ROBERTA 
a) 3, 6, 10, 15. Do primeiro para o segundo termo soma-se 3. Do segundo para o terceiro termo soma-se 4. Do 

terceiro para o quarto termo soma-se 5. E somamos sucessivamente, termo a termo, os próximos números 
naturais. (+6, +7, +8, ... ) 

b) a4=15 
a5=15 + 6 = 21 
a6=21 + 7 = 28 
a7=28 + 8 = 36 

 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora ROBERTA 
Δ = 233 – 89 = 144 
Φ = 233 + 144 = 377 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora JULIANA 
163 não é divisível por 2 porque ele é ímpar. 
163 não é divisível por 3 porque 10 não é múltiplo de 3. 
163 não é divisível por 5 porque ele não termina em zero ou 5. 
163 : 7 = 23 resto 2 
163 : 11 = 14 resto 9 
163 : 13 = 12 resto 7 
O número 163 é um número primo pois só possui dois divisores distintos: o um e ele mesmo. 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora JULIANA 
D (84) = {1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84} 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora JULIANA 
M (18) = {0, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, ... ] 
 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 
 

 
 

 
Logo,    
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QUESTÃO 09 - (1,0 pontos) – Professor NICKOLLAS 
Seja  o eixo de simetria da bandeirinha. Logo, a bandeirinha pronta está representada na figura da alternativa 
[E].   
 
QUESTÃO 10 - (1,0 pontos) – Professor NICKOLLAS 
 

 
 
Na figura y = 180° – 130° = 50° 
 
130 = 2x x = 65° 
 
Portanto os ângulos internos do triângulo medem 50°, 65° e 65°.   
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
É a arte de convencer e persuadir seu interlocutor. Ao argumentar, manifestam-se as contradições, as dúvidas e os 
questionamentos, as possibilidades da veiculação do pensamento. Ao transmitir as ideias, convém disciplinar as 
palavras, para que estas não causem confusão e insegurança em quem ouve.  
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
A argumentação é o que garante a discussão. A argumentação lógica sustenta uma boa relação entre os termos, 
possibilitando o bom entendimento do discurso, da comunicação. Quando na argumentação existe um 
encadeamento de relações harmônicas, certamente haverá uma boa apresentação do discurso em um debate. 
 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
Este é um típico raciocínio por analogia. Podemos construir conhecimento por meio que é um tipo de raciocínio que 
estabelece comparação. Partimos de semelhanças entre situações análogas, semelhantes e cria-se conclusões. As 
conclusões as quais chegamos são m ais ou menos prováveis quanto maior ou menor for a semelhança observada.  
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
Reposta pessoal de acordo com os conceitos de argumentos dedutivos e indutivos 
 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
Conclusão é o que se está tentando provar. Ela é o resultado do processo de inferência estabelecido entre as 
premissas. A conclusão respalda-se nas premissas e é inferida a partir delas. Esse é um processo sutil par 
construção do conhecimento. 



 
 

RESOLUÇÕES 
7º ANO 

MATEMÁTICA – FILOSOFIA - INGLÊS 
REGULAR 

N1C2 - 30/04/2021 
 

 
3 

 
INGLÊS 

 
QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 
Kim is going to take the bus.  
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 
Kim wants to visit a museum and a mall.  
 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

Reply 
a) France is BIGGER than Spain (big) 
b) Spain is SMALLER than France. (small) 
c) Spain is MORE POPULOUS than France’s population. (populous) 
d) Spain is COLDER than France in the winter. (cold) 
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

Reply 
a) Heavy: HEAVIER  
b) Intelligent: MORE INTELLIGENT 
c) Comfortable: MORE COMFORTABLE  
d) Hot: HOTTER  
 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

Reply 
a) David and Juan ARE GOING TO WORK (work) downtown next month.  
b) What IS your mom GOING TO BUY (buy) at the mall?  
 
 
 
 
 
 
 


