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7º Ano do Ensino Fundamental
GABARITO – 20/10/2012

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1
Letra C.
Somente a letra C apresenta a definição correta para a 
palavra metida, que diz respeito a quem gosta de aparecer.

QUESTÃO 2
Letras B e C.
Não há um entendimento geográfico nos versos 1 e 2, assim 
como a saudade não é responsável por parar o tempo, mas as 
coisas no tempo.

QUESTÃO 3
Letra C.
A palavra que melhor substitui “abalar”, de acordo com 
o contexto, é “comover”. O poeta quer, com seus versos, 
causar emoção no interlocutor.

QUESTÃO 4
Letra C.
Os ditongos são -oi (coisas), -au (saudade) e -ei 
(verdadeiros).

QUESTÃO 5
Letra C.
Se uma casa, para que seja assim reconhecida, precisa 
ser constituída por todos os elementos que faltam à casa 
que o poeta descreve, e se ela foi feita com tanto cuidado, 
tanto carinho, é porque ela existe, mas no mundo do poeta.

QUESTÃO 6
Letra C.
A palavra “porque” é, no contexto em que ocorre, conjunção 
que introduz oração que vai explicar, ao longo do texto, a 
oração anterior, como em Ninguém podia dormir na rede 
/ Porque na casa não tinha parede, situação em que a 
segunda oração, iniciada pela conjunção porque, explica a 
oração de ocorrência imediatamente anterior.

QUESTÃO 7
Letra A.
Chamar a atenção do aluno para a palavra “engraçada”, que 
possui mais de 6 fonemas – possui 8.

QUESTÃO 8
Letra C.
Embora o aluno não tenha feito a revisão do assunto dígrafo, ele 
já deve ser capaz de reconhecer a divisão em sílabas da palavra 
que consta do gabarito.

QUESTÃO 9
Letra D.
Pela ordem: monossílaba tônica, oxítona, oxítona, 
PAROXÍTONA, proparoxítona. Para que fique bem diferenciado 
para o aluno.

QUESTÃO 10
Letra D.
Pela ordem: monossílaba tônica, oxítona, oxítona, 
PAROXÍTONA, proparoxítona – para que fique bem 
diferenciado para o aluno.

QUESTÃO 11
Letra A.
O “fato determinado” que se aponta no enunciado é uma 
briga por ciúme. Veja que, no terceiro verso, está feita a 
afirmação que comprova isso: “Foi ciúme sim.”

QUESTÃO 12
Letra B.
O ato de “desculpar-se”, vinculado à afirmação de que “não 
queria magoar”, revela claramente a ideia de arrependimento. 
Nenhuma das demais opções atende ao solicitado.

QUESTÃO 13
Letra D.
As formas pronominais e verbais presentes no texto e 
mencionadas no enunciado são todas da primeira pessoa 
do singular.

QUESTÃO 14
Letra A.
O verso tem um conteúdo de exagero, próprio das 
declarações amorosas. Dentre as opções apresentadas, é 
a única que pode ser assim interpretada.

QUESTÃO 15
Letra B.
Note que a palavra “auê” vem antecedida de artigo, o que 
revela sua condição de substantivo. Em A, a palavra “sim” é 
advérbio; em C, “você” é pronome; em D, “inseguro” é adjetivo.
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QUESTÃO 16
Letra D.
Pois a sequência consiste em ir diminuindo o X (4, 3, 2, 1). E, 
entre eles, há sempre dois símbolos 00.

QUESTÃO 17
Letra A.
Aqui os períodos de tempo estão dispostos conforme a duração 
do mais curto ao mais longo. A quinzena é um período de 15 dias 
e, portanto, vem entre o dia e o mês. 

QUESTÃO 18
Letra D.
Pois a resposta é construída de maneira inversa. Pegamos 
as primeiras letras de cada palavra e formamos novas com 
quantidades de letras (superior) em uma letra anterior.

QUESTÃO 19
Letra B.
Se Zezinho comeu o chocolate caramelizado, Huguinho não comeu 
o chocolate amargo e Luisinho não gosta de chocolate branco, 
pode-se concluir que: Huguinho comeu o chocolate branco, Zezinho 
comeu o chocolate caramelizado e Luisinho comeu o amargo.

QUESTÃO 20
Letra C.
Papel é o intruso, porque é o único ser que não é vivo.

QUESTÃO 21
Letra C.
A , B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N

QUESTÃO 22
Letra B.
Pera está para maçã porque as duas são frutas. Batata, que 
é tubérculo, está para rabanete.

QUESTÃO 23
Letra B.
Questão de simetria. Observando-se a coluna da esquerda, 

fica claro que o prenchimento da coluna da direita deve ser 
feito com a figura da opção B.

QUESTÃO 24
Letra B.
A fivela é o elemento que “fecha”, “abotoa” o cinto, assim 
como o cadarço é o elemento que “fecha”, “abotoa” o 
sapato.

QUESTÃO 25
Letra C.
A 1ª figura foi dividida em 4 partes – o mesmo número de 
lados que possui; portanto, seguindo o mesmo critério, a 2ª 
figura deve ser dividida por 3 – que é o seu número de lados.

QUESTÃO 26
Letra E.
Os números 11, 22, 44 e 55 são formados por algarismos 
repetidos. Isso não ocorre com o número 13.

QUESTÃO 27
Letra C.
Os meios de transporte representados nas letras A, B, D 
e E são terrestres, enquanto a letra C apresenta meio de 
transporte aquático.

QUESTÃO 28
Letra D.
Única opção que apresenta o grupo de letras que forma a 
palavra TRISTE.

QUESTÃO 29
Letra B.
Apenas a palavra “sorriso” não representa um sentido do 
corpo humano.

QUESTÃO 30
Letra D.
O animal apresentado nesta opção (ave) não pertence ao 
mesmo grupo (mamíferos) dos animais apresentados nas 
outras opções. Outro critério poderia ser o número de patas.


