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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 01 - (1,0 ponto) – Professora ROBERTA 
 
a)  
 
b)  
 
QUESTÃO 02 - (1,0 ponto) – Professora ROBERTA 
 

 
 
QUESTÃO 03 - (1,0 ponto) – Professora ROBERTA 
a) F.  
b) F.  
c) V. 
d) F.  
 
QUESTÃO 04 - (1,0 ponto) – Professora ROBERTA 

 Todo número dividido por ele mesmo tem como resultado 1. 

Porém, aplicando a propriedade de potências de divisão de potências de mesma base, sabemos que . 

Então . 
 
 
QUESTÃO 05 - (1,0 ponto) – Professora JULIANA 
Forma reduzida 4x2y – xy2 – 6x 
Grau do polinômio: 3º grau 
 
QUESTÃO 06 - (1,0 ponto) – Professora JULIANA 
Quociente 3 x – 5 
Resto x + 4  
Explicação: (2x2 – 3x + 1) (3x – 5) + x + 4 = 6x3 – 19x2 + 19x - 1 
 
QUESTÃO 07 - (1,0 ponto) – Professora JULIANA 
2x2 – 6x – 3x2 + 9x + x2 – 2x – 3x + 6 = 
–  2x + 6 
 
 
QUESTÃO 08 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 
A resposta é  
 
QUESTÃO 09 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 

   
 
QUESTÃO 10 - (1,0 ponto) – Professor NICKOLLAS 
Primeiramente deve-se obter a área do salão, logo, 

 
 

Multiplicando pelo preço do metro quadrado: 
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FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
A ética é o processo a partir do qual transformamos os valores surgidos no grupo e na cultura em que vivemos em 
normas e regras práticas para o comportamento do indivíduo. 
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
Questionava as crenças das pessoas, ia atrás das ideias, sendo uma espécie de “parteiro das ideias” – no sentido 
de trazer à luz, dar a vidas às ideias. Brilhante filosofo. Uma de suas afirmações famosas é a que retrata o filósofo 
humilde e investigador e é o ponto de partida para chagar a verdade: “só sei que nada sei!” 
 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
Para Kant, a ética é formal e autônoma. Por isso, dita um dever para todos os homens, independentemente de sua 
situação social. As bases de seu pensamento ético têm uma tendência antropocêntrica, pela qual o homem é ativo 
e criador de seu pensar. 
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
Na idade média, fortemente influenciada pela doutrina e ideologia cristã, o ideal ético passava a ser o de uma vida 
espiritual, voltada para o amor, a fraternidade e adoração divina, em que o homem viveria para conhecer, amar e 
servir a Deus. 
 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor MIGUEL 
A pessoa que tem por base da racionalidade para compreensão do mundo é o mesmo que dizer que ela tem por 
referência o “logos”, uma ideia ou razão como referência para compreender o funcionamento das coisas. Enfim, 
lógos reúne numa só palavra quatro sentidos principais: (1) linguagem; (2) pensamento ou razão; (3) norma ou 
regra; (4) ser ou realidade íntima de alguma coisa. A pessoa busca o conhecimento de; explicação racional de; 
estudo das coisas e sua base racional.  
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 01 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 
Because they love them, care about them, and worry about them.  
 
QUESTÃO 02 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 
Parents need to be open, accepting, and understanding. 
 
QUESTÃO 03 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 
Teens should not be afraid to talk to their parents. They need to approach their parents.  
 
QUESTÃO 04 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 
Reply  

NOUNS ADJECTIVES 
 

INSPIRATION 
 

HONEST 
 

DECISION 
 

TRUSTWORTHY 
 

INTEGRITY 
 

CREATIVE 
 
QUESTÃO 05 - (2,0 pontos) – Professor GERALDO 

Reply  
a) Daniel DON’T HAVE TO clean his room right now, he can do it later.  
b) Look at the prohibition signal! We MUSTN’T park here!  
c) The children HAVE TO sleep now because it’s late!  
d) Don’t let your father upset! You MUST do your homework before leaving. NOW!!! 


