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7º Ano do Ensino Fundamental

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA

 01  Letra C.
Enquanto pintava, o homem percebeu que a tinta estava 
passando pelo fundo do barco, então detectou um 
vazamento e o consertou.

 02  Letra B.
O pintor detectou um vazamento no barco e o consertou. 
Logo depois de pronto, os filhos do dono saíram com o barco 
para pescar e poderiam ter se afogado caso o conserto não 
tivesse sido feito. Logo, o dono resolveu recompensá-lo por 
salvar a vida dos filhos.

 03  Letra C.
O modo verbal predominante no texto é o imperativo, 
que tem como principal característica expressar ordem, 
conselho, pedido, entre outras ideias.

 04  Letra A.
O tempo verbal utilizado foi o pretérito perfeito do modo 
indicativo, pois todas as ações mencionadas já foram 
executadas e concluídas no passado.

 05  Letra C.
O verbo “surpreeender” pode apresentar duas formas de 
particípio: “surpreeendido” (regular) e “surpreso” (irregular).

 06  Letra B.
A locução verbal é “haviam saído” e ela é formada pelo verbo 
auxiliar “haviam” e o principal “saído” (que se encontra no 
particípio).

 07  Letra D.
O autor afirma que no mesmo momento em que estamos 
ajudando os outros, também estamos ajudando a nós 
mesmos, ou seja, também somos beneficiados com essa 
atitude.

 08  Letra D.
O verbo “ajudar” encontra-se no infinitivo, pois exprime 
apenas a ação verbal e termina com a desinência-r; o verbo 
“ajudando” está no gerúndio, já que expressa uma ação em 
andamento e termina com a desinência-ndo.

INGLÊS

 09  Letra D.

 10  Letra A.

 11  Letra A.

HISTÓRIA

 12  Letra E.
As demais estão incorretas pelos seguintes motivos: A) o 
problema a ser combatido não era o aumento populacional, 
mas sim a inexistência de infraestrutura sanitária, o que 
contribuiu para a disseminação de doenças; B) os motivos 
seriam mais climáticos que em decorrência de pragas; C) 
envolveu apenas França e Inglaterra; D) os camponeses 
revoltosos não abandonaram o campo.

 13  Letra A.
Importante notar que a burguesia da época deu o apoio 
decisivo para que os Estados Nacionais se formassem. A força 
de líderes locais era um obstáculo deveras negativo para o 
desenvolvimento do comércio trans-europeu e das atividades 
financeiras, já que cada senhor local estabelecia suas 
próprias taxas, leis e regulamentações. O poder centralizado 
obviamente interessava ao monarca, particularmente, pois 
a nova ordem trazia o seu fortalecimento político, uma 
maior atuação administrativa e uma maior independência 
do poder da Igreja. 

 14  Letra A.
A Guerra possibilitou a formação da monarquia nacional 
francesa e que as disputas sucessórias em regiões continentais 
pertencentes à França não fossem mais alvo de reis ingleses.

 15  Letra A.
As rotas comerciais traziam para a Europa novos personagens 
e ideias, oriundos de regiões da Ásia e África, que renovaram 
técnicas agrícolas, artísticas e ideais filosóficos nas 
sociedades feudais

 16  Letra A.
O desenvolvimento de novas técnicas agrícolas foi um 
dos fatores relacionados a uma maior produtividade 
das plantações e ao crescimento demográfico e urbano 
perceptíveis nas sociedades feudais a partir do século XI.
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GEOGRAFIA

 17  Letra D.
Entre 1960 e 2010, houve uma queda das taxas de natalidade 
e de fecundidade, fazendo com que houvesse uma redução 
da proporção de jovens, incluindo crianças. Também 
ocorreu um aumento na proporção de adultos. Devido à 
elevação da expectativa de vida, houve uma elevação do 
percentual da população de terceira idade.

 18  Letra A.
As características apresentadas na questão se referem ao 
domínio dos cerrados, equivalente ao número I.

 19  Letra A.
A vegetação das araucárias é adaptada ao clima subtropical, 
com temperaturas mais baixas. 

 20  Letra B.
Na divisão em complexos regionais, a Região Centro-Sul 
compreende as regiões Sul e Sudeste pelo IBGE.

 21  Letra B.
Os critérios adotados pelo geógrafo Pedro Pinchas são os 
aspectos socioeconômicos e culturais.

MATEMÁTICA

 22  Letra C.
A carta indicava que Lara deveria triplicar o valor do dado, 
ou seja:
3 · (–2) = –6
Como o sinal negativo indica “voltar casas”, Lara teve que 
voltar 6 casas. 

 23  Letra D.
{[(–64) ÷ (–2)] ÷ (+2)} ÷ (–2) =
{[+32] ÷ (+2)} ÷ (–2) =
{(+16)} ÷ (–2) = –8.

 24  Letra B.
1.543 – 540 – 430 – 988 = –415.

 25  Letra C.
12 – 5 · 3 – 5 · 2 – 3 · 1
12 – 15 – 10 – 3
–16.

 26  Letra A.
R$622,00
3.302 – 2.058 = 1.244
1.244 ÷ 2 = 622.

 27  Letra B.
Pela tabela são 5 alunos com 17 anos e 1 + 2 + 5 = 8 alunos 

com 19 anos ou mais. Logo, a razão pedida é da forma: 5
8

.

 28  Letra B.
Na urna, temos 10 + 15 + 8 + 9 = 42 bolas sendo 8 bolas azuis. 
Assim, a razão entre a quantidade de bolas azuis e o total de 

bolas nessa urna é de 8
42

que na forma irredutível é 4
21

.

 29  Letra D.
O baralho completo tem 4 · 13 + 2 = 54 cartas, logo essa é a 
quantidade de casos possíveis. 
Os casos favoráveis são os dois coringas, logo a probabilidade 
é 2/54 = 1/27. 

 30  Letra B.
Para calcular o aproveitamento, que será usado como base 
para o cálculo da probabilidade, basta fazermos casos 
favoráveis (gols) dividido por casos possíveis (penalidades) 
pela tabela:
Roberto = 6/8 = 3/4 = 75%.
Felipe = 3/6 = 50%. 

CIÊNCIAS

 31  Letra D.
A questão pede uma função comum, tanto para o vegetal 
como para o animal, portanto, nesse caso, somente o fato 
de afastar predadores cabe como resposta.

 32  Letra B.
Todos os seres vivos respondem a estímulos. A esse processo 
dá-se o nome de irritabilidade.

 33  Letra C.
Os seres vivos crescem por divisão de suas células que 
aumentam em número.

 34  Letra A.
O sistema atual identifica cada espécie por dois nomes em 
latim: o primeiro, em maiúscula, é o gênero, o segundo, 
em minúscula, é o epíteto específico. Os dois nomes juntos 
formam o nome da espécie. Ambos os nomes devem ser 
destacados do texto com letras em itálico ou sublinhados
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 35  Letra A.
As asas das baratas são análogas às dos pássaros por 
apresentarem a mesma função, mas com origens embrionárias 
diferentes, e homólogas às de borboletas por apresentarem 
a mesma origem embrionária.

ESPANHOL

 36  Letra C. 
A alternativa pode ser comprovada com o seguinte 
fragmento: “Con todo, en un día como hoy, la gente aprovecha 
para celebrar lo poco o lo mucho que lee comprando algún 
libro.” As demais alternativas não estão justificadas no texto:
(A) Não se menciona nada sobre o descuido das pessoas 
com os livros.
(B) Não se fala sobre a criação de hábitos pelo livro.
(D) Não se fala que a falta de leitura tem provocado a perda 
de reflexão. Apenas se menciona que alguns meios de 
comunicação não exigem esforço de pensamento e reflexão.
(E) Nessa frase, o problema está no advérbio “exclusivamente”, 
pois se comenta que as pessoas estão mais em outros meios 
de comunicação, e não apenas ou exclusivamente neles.

 37  Letra B.
Com a introdução do advérbio “Antiguamente”, a ação verbal 
adquire um sentido de algo habitual no passado. Assim, 
deve-se usar um verbo no pretérito imperfeito do indicativo. 
A forma correta do verbo “ler” nesse tempo verbal, para a 3ª 
pessoa do singular (deve concordar com “el 46 por ciento”, 
seguindo, portanto, a forma verbal “lee”), é “leía”.

 38  Letra C.  
É a única opção em que se empregou corretamente “muy” e 
“mucho”. Usa-se “muy” antes de adjetivos e advérbios (com 
algumas exceções) e “mucho” antes de substantivo. Neste 
último caso, flexiona-se em gênero e número, concordando 
com o substantivo a que se refere.


