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GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Letra A.
Um horóscopo tem o objetivo de aconselhar as pessoas 
de determinado signo, orientando-as sobre como agir 
nas diversas áreas de sua vida. Para isso, são usados, 
predominantemente, verbos no modo imperativo.
02. Letra D.
“Com Júpiter fazendo bons aspectos com Vênus e 
Urano, nesta semana, pode pintar uma grana extra, 
assim, na sorte! Use-a bem! (ÁREA FINANCEIRA) No 
amor, Vênus, Marte e Urano em Áries pedem que 
tome suas próprias decisões, não vá demais na onda 
dos outros. Nas amizades, ouvir conselhos é bom, 
mas também é legal seguir o próprio coração. (ÁREA 
AFETIVA) Na escola, para trabalhar bem em equipe, 
seja democrática. (ÁREA ESCOLAR)
Não há recomendações para a área profissional.
03. Letra C.
I. O horóscopo foi publicado na Revista Capricho, que 

é voltada para esse público. Além disso, ao final do 
texto, o conselho é “seja democrática”, mostrando 
que o interlocutor é do gênero feminino.

II. Verdadeiro. A locução verbal é “pode pintar”.
III. Falso. Na primeira frase do texto, há um verbo no 

gerúndio: “fazendo”.
04. Letra C.
Assim como no texto, na frase “Depois da chuva forte, 
todos ficaram surpresos ao ver o sol pintar no céu”, 
o verbo “pintar” é empregado, coloquialmente, no 
sentido de “aparecer”, “surgir”.
05. Letra A.
Ao final do texto, antes de usar a expressão em 
destaque, o autor menciona que o Amazonas é o maior 
rio do planeta e que mais de mil rios deságuam nele. 
Logo, a expressão final denota uma admiração em 
relação ao tamanho do rio.
06. Letra B.
(A) Falso. O narrador se dirige ao leitor tratando-o por 

“tu”.
(B) Verdadeiro.

(C) Falso. A forma verbal “iria” está no modo indicativo 
e as outras formas verbais estão no modo 
subjuntivo.

(D) Falso. A forma verbal “foi” corresponde ao verbo 
“ir”.

INGLÊS

07. Letra B.
O aluno deve marcar a letra D, pois é a única opção 
que o present continuous foi representado de forma 
correta.  
Na letra A faltou o ing do verbo wear na 2ª frase.
Na letra C o verbo to be da 1ª frase deveria ser are.
Na letra D faltou o verbo to be na 2ª frase.

HISTÓRIA

08. Letra C.
Na Baixa Idade Média prevaleceram as grandes 
catedrais no estilo gótico: assemelhavam-se a castelos 
medievais (por isso, ficaram conhecidas como 
“fortalezas de Deus”), com altas torres em formato 
de pirâmides na fachada, simbolizando a busca em 
direção a Deus.
09. Letra C.
A Concordata de Worms tirou do rei o direito de 
nomear bispos com autoridade sagrada e proibiu a 
prática da simonia.
10. Letra D. 
O renascimento do comércio promoveu o surgimento 
de cidades, reacendeu o comércio levando ao 
surgimento de uma nova classe social, a burguesia.
11. Letra D.
Segundo o teórico Jacques Bossuet, o poder do rei 
tinha origem divina, já que ele seria um intermediário 
de Deus na Terra.

GEOGRAFIA

12. Letra D.
O Brasil apresenta, hoje, taxas de crescimento 
populacional e de fecundidade em queda. Além disso, 
devido à urbanização e atrativos do meio urbano a 
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taxa migratória do campo para a cidade sofreu um 
aumento. Com isso, a população do país passou a ser 
adulta e deixou de ser jovem.
13. Letra C.
Ao relacionar a área com o número de habitantes, 
tendo um cáculo de habitantes por quilometro 
quadrado, encontra-se a densidade demográfica de 
um país.
14. Letra C.
A Empraba, órgão governamental, teve papel 
importante no desenvolvimento biotecnológico e 
na agropecuária em parceria com bancos públicos. 
No entanto, o papel do Estado se torna ofuscado 
pela maior atuação do capital privado no setor de 
agronegócio em terras brasileiras.
15. Letra B.
Em 1969, o IBGE, instituto responsável por pesquisas 
em âmbito nacional, criou uma divisão regional 
para o país, baseada nos critérios físicos, sociais e 
econômicos. Devido a isso o país ficou divido em cinco 
regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. 
Um das críticas feitas a essa divisão é o limite delas, 
localizado na fronteira dos estados.  

MATEMÁTICA

16. Letra C.
Temos que + 4 + 3 = 7
17. Letra C.
Temos que:
540 + 340 = 880
880 – 640 = 240
240 : 3 = 80
240 – 80 = 160.

18. Letra B.
Temos que: 12 + 8 = 20 segundos
19. Letra A.
A razão é 60/80 = ¾ = 0,75
20. Letra C
A razão é 12/504 = 1/42.
21. Letra A.
Basta observar o gráfico.

CIÊNCIAS

22. Letra D.
Animais com olhos pouco desenvolvidos e o albinismo 
são características adaptativas selecionadas pelo 
ambiente escuro das cavernas.  
23. Letra A.
Na reprodução sexuada, a fecundação (união dos 
gametas) permite que haja variabilidade genética e 
uma grande prole.
24. Letra C.
II (Falsa): O primeiro nome científico denomina o 
gênero e os dois nomes denominam a espécie. 
25. Letra B.
Dá-se o nome de convergência evolutiva a semelhança 
entre organismos pertencentes a grupos diferentes 
resultante de adaptação a ambientes semelhantes.  

ESPANHOL

26. Letra D.
É a única alternativa correta. O verbo “doler” sempre 
concorda com a parte do corpo que dói em alguém; 
nesse caso, como são as pernas e os pés, deve ser 
“dolían” (se fosse apenas o pé esquerdo, por exemplo, 
seria “me dolía el pie izquierdo”), e o pronome deve 
ser o referente à(s) pessoa(s) que sente(m) a dor 
(“me”, “nos”, “os”, etc.). “A mí”, “A nosotros”, etc. são 
opcionais, mas se estiverem presentes, devem estar de 
acordo com o pronome e vice-versa (“A mí me duele 
el pie izquierdo”, “A nosotros nos duelen las piernas”).


