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4º Ano do Ensino Fundamental
GABARITO – 20/10/2012

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra A. 
Biloca fez  o juramento de não ficar mais de recuperação.

02. Letra C.
O médico de Paulinho disse que ele era uma criança com muita 
imaginação e criatividade.

03. Letra A.
Ela demonstra estar revoltada com  todo seu serviço de casa e o marido 
sem ajudar em nada.

04. Letra A.
O menino diz que está cansado de vadiar, bater perna, de achar bichos 
nas nuvens, etc.

05. Letra B.
O menino  está cansado de vadiar.

06. Letra D.
O menino se diverte vadiando.

07. Letra D.
O garoto mentiu para sua professora e disse que seu computador passou 
vírus para seu material, pois  teve preguiça de realizar a tarefa de casa.

08. Letra B.
Conscientizar a população acerca da necessidade de reciclar o lixo 
produzido.

09. Letra D.
O objetivo é incentivar a leitura.

10. Letra A.
Ele queria que o pai desse a patinha de sua filha em casamento.

MATEMÁTICA

11. Letra A.
A partir da informação de que Mara tem 6 anos, conclui-se pelo item A 
que, como  Vera é mais velha que ela 2 anos, Vera tem 8 anos, (6+2=8); 
no item B, se Renato; é mais novo do que Vera 1 ano, ele  terá 7 anos, 
(8 – 1=7); no item C, Zezé tem 2 anos  a mais que Renato, portanto, 
ele tem 9 anos, (7+2=9); no item D, Luís tem a metade da idade de 
Vera, que tem 8 anos, (8:2=4).

12. Letra C.
No item A a informação dada é que os algarismos 1, 2 , 3 não estão 
no código. Então, pode-se concluir que, pelo item B, o  algarismo 4 
pertence ao código, mas não está na ordem; no item C, sabe-se que 
o numeral 564 tem um algarismo que pertence ao código, e que está 
na ordem  correta; conclui-se que o 4 está nas unidades; no item D, 
conclui-se, através do item C, que os algarismos 5 e 6 não pertencem 
ao código e que o 7 pertence, mas não está na ordem correta; no item 
E, pode-se concluir que o algarismo que falta para formar o código é 

o 8, pois consta  nas informações anteriores que os algarismos 6 e 1 
não estão no código; conclui-se, a partir daí, que o 7, identificado no 
item D pertence ao código  e está na ordem das  dezenas, portanto, o 
8 está na ordem das centenas. O código secreto é o 874.

13. Letra D.
Através do enunciado do problema, retira-se a informação de que a 
balança indica 120 kg, resultado  da soma dos  pesos de Sílvia, Sandra 
e Angelina. A balança, quando Sílvia desce dela, passa a indicar o peso  
de 78 kg; logo conclui-se que o peso de Sílvia é 42, pois 120-78=42; o 
enunciado nos informa que Sílvia voltou a subir na balança  e esta voltou 
a indicar 120 kg; posteriormente tem-se a informação de que Sandra 
desceu da balança e esta mostrou um peso total de 80 kg; conclui-se 
então que o peso de Sandra é 40 kg, pois 120 – 80= 40. Agora que 
possuímos os pesos de Silvia e Sandra, 42 e 40 respectivamente, pode-
se chegar ao valor do peso de Angelina, bastando efetuar a operação de 
120 menos  a soma dos pesos de Silvia e Sandra (120 – 42 + 40)= 38.

14. Letra D.
Questão solucionada através da observação direta da figura do teclado 
do telefone demonstrada no enunciado do problema. As informações 
são retiradas diretamente da figura.

15. Letra A.
Se o jogador precisa atingir a meta de 11 pontos, as cartas disponíveis 
na mesa são as de número 5 – 8 – 9 – 4 – 5, e ele  possui as cartas  6 
e 10, só poderá atingir seu objetivo se descartar a carta de número 10 
e pegar a carta de número 5, disponível na mesa.

16. Letra B.
Da mesma forma, este jogador, para atingir seu objetivo, deverá 
descartar a carta de número 3 e se apossar da carta de número 8 para 
atingir 13 pontos.

17. Letra B.
Deve-se subtrair 1 centena em cada numeral.

18. Letra C.
Extrai-se das opções dessa questão que 170 + 130= 300 e a diferença 
entre ambos é 40.

19. Letra B.
A regra é a soma do numeral posterior mais o anterior.

20. Letra D.
Os resultados obtidos no 2o estágio da pirâmide, são alcançados através 
das seguintes operações: 80+83=163; 83+75=158; 75+15=90; 
portanto devemos seguir a mesma lógica para alcançarmos as lacunas 
que faltam. Devemos, então, efetuar as adições a seguir: 163+158= 
321 e 158+90=248. 


