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LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra C.
O verbo “referir-se” é transitivo indireto – referir-se a 
alguma coisa. Todos os demais são transitivos diretos, ou 
seja, pedem complemento sem preposição. 
02 Letra B. 
A preposição, no caso, compõe uma ideia de lugar, o que 
se percebe , inclusive, pela presença da palavra “onde”.
03.  Letra B.
A resposta se fundamenta no texto como um todo e, 
mais especificamente, nos versos “A vida  aqui só é ruim / 
quando não chove no chão”. 
04. Letra A.
O verbo é “ser”, que liga o sujeito “A vida” ao predicativo 
“ruim”. Todos os demais verbos são de ação, intransitivos 
ou transitivos.
05. Letra C.
Deixar o cariri “no último pau-de- arara” significa só deixar 
a terra natal quando todos dela se retirarem.

INGLÊS

06. Letra C.
Because é usado para explicar a razão ou o propósito de 
algo.
07. Letra C .
Would you like some pizza? Yes, I would.
08. Letra C.
Everyday we get out of bed at 6:30 a.m.
09. Letra D.
A resposta está no trecho anterior: “They always have 
something interesting to tell their parents at the dinner 
table.”
10. Letra C.
3rd Paragraph: “Mike and Donna like to talk about their 
jobs. They always have something interesting to tell their 
parents at the dinner table”.

ESPANHOL
11. Letra D.
É a única alternativa que pode ser comprovada no texto: 
“Mirar la vida del otro y soñar con convertirse en una 
estrella son parte de las razones que han marcado el éxito 
de este tipo de programa”.

(A) O texto afirma que esse tipo de programa está presente 
em vários canais.

(B) O texto afirma que esses programas refletem os 
hábitos e atitudes da sociedade, e por isso poderiam 
ser tomados como objeto de estudo.

(C) O texto afirma que esses programas vêm sendo 
apresentados em vários continentes, mas não que 
todos eles sejam o lugar de origem. 

12. Letra C.
“Ninguno” se refere aos antecedents dos reality shows: “Los 
antecedentes de este tipo de espacio son varios,  (…) Sin 
embargo, ninguno logró lo que estos programas lograron”.
13. Letra A.
É a única opção que completa corretamente os espaços: 
“cualquier programa” (sofre apócope porque está antes de 
um substantivo); “gran popularidad” (sofre apócope porque 
está antes de um substantivo); “algunos de ellos” (não sofre 
apócope porque, embora esteja antes de um substantivo, 
não o acompanha); “buen manejo” (sofre apócope porque 
está antes de um substantivo masculino).
14. Letra B.
“Decir” é um sinônimo do verbo “aclarar”. “Decir” é 
irregular no particípio e, na frase mencionada, forma, junto 
com o verbo “haber”, o “pretérito perfecto compuesto”. 
Portanto, “dicho” é a única resposta possível.
15. Letra C.
É a única alternativa que completa corretamente 
os espaços. O primeiro espaço também poderia ser 
preenchido por “hubo”, mas “nadie” e “algún” estariam 
incorretos no segundo espaço; o segundo espaço também 
poderia ser preenchido por “alguna”, mas “has habido” 
estaria incorreto no primeiro espaço.

HISTÓRIA
16. Letra C. 
Podemos definir o mercantilismo como sendo a política 
econômica adotada na Europa durante o Antigo Regime. 
O governo absolutista interferia muito na economia dos 
países. O objetivo principal destes governos era alcançar o 
máximo possível de desenvolvimento econômico, através 
do acúmulo de riquezas. Quanto maior a quantidade de 
riquezas dentro de um reino, maior seria seu prestígio, 
poder e respeito internacional.

GABARITO – 6/9/2014



2

PROVA 2
7o Ano do Ensino FundamentalCódigo da Prova: 17203

17. Letra D.  
Luís XIV, rei da França (1643-1715), conhecido como 
“Rei Sol”. Impôs um governo absolutista na França e 
empreendeu uma série de guerras, com o objetivo de 
dominar a Europa. Seu reinado caracterizou-se pelo 
florescimento da cultura francesa. O reinado de Luís XIV de 
mais de meio século representou um período de apogeu 
para a França. O país conheceu um enorme poderio militar, 
prosperidade científica e desenvolvimento artístico. 
18. Letra A. 
A travessia pelo Oceano Atlântico constituía o início do 
sofrimento dos africanos escravizados que se destinavam 
à América. A viagem da África para o Brasil durava de 30 
a 45 dias, conforme o lugar de partida e o de chegada. 
Com a chegada ao Novo Mundo, os navios negreiros eram 
conduzidos a diferentes portos e localidades na América, mas 
quase sempre os escravos tinham um destino em comum: 
os mercados, onde eram comercializados como mercadorias, 
rendendo altos lucros para os traficantes de escravos.
19. Letra D. 
Sacrificar seres humanos aos deuses era para os astecas 
uma missão, enquanto povo escolhido pelo seu deus 
Huizilopochtli. Os sacerdotes ficavam com os vencidos para 
os sacrifícios, o deus era apaziguado. Era tal a obsessão de 
sacrifício, que para eles as frequentes campanhas bélicas 
acabaram por não se dirigir à conquista de territórios, mas 
tornaram-se uma forma de encontro ritualizado.
20. Letra A. 
O imperador inca (em quéchua “governante dos incas”)1 

também denominado Sapa Inca, é a expressão usada para 
referir-se aos governantes do Império Inca. É costume 
referir-se também a eles apenas como o Inca. Uma das 
qualidades mais notáveis do Império Incaico era seu 
governo altamente organizado, centralizado em Cuzco, a 
capital, onde o imperador vivia.

GEOGRAFIA
21. Letra A.
Observando a charge podemos perceber que a expansão 
urbana para áreas de vulnerabilidade ambiental ocorreu 
sem planejamento, assim os moradores que ocupam essas 
áreas são de baixa renda.
22. Letra B.
A concentração de investimentos e prestação de serviço 
promoveu um reflexo ainda maior da desigualdade interna 
da regiões brasileiras.

23. Letra D.
O esquema demonstra o crescimento populacional 
dos grandes centros urbano produzindo também um 
crescimento horizontal, o qual irá provocar o processo 
conhecido como conurbação, formando grandes regiões 
metropolitanas.

24. Letra D.
A afirmativa II está incorreta, pois a região do meio-norte 
não é a mais populosa e sim a região da Zona da Mata. Já 
a afirmativa III está incorreta, pois o clima que predomina 
e influencia a vegetação da caatinga é o semiárido.
25. Letra C.
Temos que observar que o polígono da seca não está 
restrito somente a região Nordeste e que o litoral 
nordestino também é atingido pelo problema da seca.

MATEMÁTICA
26. Letra A.

Pois 1
2

 de 6 é igual a 3 fatias e 1
4

 de 8 é igual a 2 fatias.

27. Letra D.
Espuma: x
Dióxido: 3x
x + 3x = 24
4x = 24
x = 6
28. Letra D.
A capacidade do caminhão é de 1.500 telhas. Como já 
possui 900 telhas, tem espaço para 600 telhas.
Como 1.500 telhas equivalem em espaço a 1.200 tijolos, na 
razão 1.500/1.200, mantida a proporção para 600 telhas e 
x tijolos, temos que:
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29. Letra D.
2 -------- 7
6.230 --- x
2x = 43.610
x = 21.805
30. Letra E.
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CIÊNCIAS
31. Letra C. 
Os poríferos são animais simples, cujas células do corpo 
não se organizam de forma a compor tecidos. Desta 
maneira, não existe um órgão específico preparado para 
a digestão de alimentos grandes, além disso, tais animais 
não apresentam se quer cavidade digestória.
32. Letra D.
A esquistossomose (barriga-d’água) pode ser evitada 
através do saneamento básico, do combate ao caramujo 
transmissor, do tratamento dos doentes e evitando o  
contato com águas infestadas pelas larvas cercárias que 
penetram ativamente na pele humana. 
33. Letra A.
Quanto aos nematelmintos:
• são os primeiros animais a apresentarem tubo 

digestório completo (boca e ânus);
• não apresentam sistema circulatório nem sistema 

respiratório. A respiração é feita por difusão dos gases 
através da superfície do corpo, e a distribuição do 
alimento é facilitada pelo líquido do pseudoceloma;

• apresentam como sistema excretor uma célula grande 
ou um par de células alongadas em forma de saco, as 
células ventrais ou renetes;

• possuem sistema nervoso centralizado com um anel 
na região anterior do corpo, do qual partem cordões 
longitudinais.

34. Letra C.
O sistema ambulacrário é responsável pela locomoção e 
consiste em um sistema hidrovascular  formado por canais e 
ampolas que funcionam a partir do fluxo de água com pressão.
35. Letra B. 
Borboletas são insetos holometábolos. O indivíduo que 
eclode do ovo é vermiforme e de corpo segmentado, sem 
olhos compostos nem asas. Nessa fase inicial, a larva passa 
por certo número de mudas até se transformar em pupa. 
A pupa passa por profundas mudanças em que os tecidos 
larvais são destruídos, havendo a formação de novos 
tecidos, característicos do adulto. 


