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GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA
 01  Letra A.
O ponto e vírgula separa com mais energia que a vírgula; 
o ponto final separa de uma vez; o ponto de exclamação 
acompanha as interjeições e a função que aparece para as 
reticências é dos travessões.

 02  Letra A.
O aposto presente no trecho é “os companheiros das 
interjeições”, que  apresenta com mais detalhes a explicação 
sobre as características dos pontos de interrogação. 

 03  Letra C.
Para que o sentido esteja corretamente indicado pela 
pontuação, é necessário colocar um ponto final após o verbo 
“respondeu”, sem qualquer vírgula entre “Raquel” e “não”. 
Depois, é necessário dar início a uma nova oração, separando 
o verbo “procurei” da oração “já era tarde”, demonstrando que 
não era mais possível o encontro entre o emissor e Raquel.

 04  Letra A.
Não é possível separar a oração que desempenha a função 
de sujeito (“Que o hino seja tocado antes de jogos da Seleção 
ou em circunstâncias especiais”) por vírgula do resto da 
frase (“é aceitável”).

 05  Letra E.
No último período do texto, faz-se um suspense ao não 
revelar de primeira com o que Camila gasta parte do 
dinheiro recebido.

 06  Letra D.
As reticências podem encerrar um período; o ponto final 
pode encerrar um parágrafo; a vírgula não pode encerrar um 
período e a função da vírgula é diferente da do ponto final.

 07  Letra D.
Na frase original, Lúcia é sujeito e “a jovem de 19 anos” é 
aposto para complementar tal sujeito. Caso fosse retirada a 
segunda vírgula, Lúcia passaria a ser vocativo e “a jovem de 
19 anos” (que seria outra pessoa, e não Lúcia) seria o sujeito.

 08  Letra A.
Caso houvesse vírgula após o termo “só”, a informação seria 
de que a pessoa vive sozinha, apenas com um criado. Sem a 
vírgula, o que se deseja transmitir é que a pessoa vive apenas 
com um criado, e não dois ou mais.

 09  Letra B.
O travessão poderia ser substituído pelos dois-pontos, visto 
que introduz uma explicação.

 10  Letra B.
O ponto e vírgula separa orações que enumeram as 
características de determinada pessoa, em um período em 
que já havia algumas vírgulas; logo, representa uma pausa 
maior que a da vírgula.

 11  Letra C.
O terceiro uso das aspas não se refere a um estrangeirismo, 
e sim ao realce do valor de uma expressão.

 12  Letra B.
A principal função da vírgula é dar uma pausa e, sendo 
assim, quando ela pede um tempo, cumpre tal papel.

INGLÊS

 13  Letra A.
É a única opção na qual os verbos foram utilizados 
corretamente.

 14  Letra C.
É a única resposta na qual o going to foi empregado 
corretamente. 

 15  Letra B.
É a única opção na qual o present continuous foi utilizado 
para expressar uma ação futura. 

HISTÓRIA

 16  Letra E.
A Constituição de 1824, assim como o processo de 
independência de maneira geral, foi um projeto imposto a 
partir das elites e sem a participação popular. A primeira 
Constituição do Brasil, por exemplo, mantinha o voto 
censitário, a manutenção da escravidão e se pautava na 
divisão em quatro poderes, sendo o Moderador de uso 
exclusivo do imperador, o que garantia o centralismo na 
figura de D. Pedro I.

 17  Letra C.
O processo de independência do Brasil foi consolidado em 
relação a Portugal em 1822. Contudo, ao longo do Período 
Joanino (1808-1821), os laços luso-brasileiros foram se 
enfraquecendo. A transferência da Corte e a abertura dos 
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portos determinaram, respectivamente, a instalação do 
poder decisório do Império Luso no Brasil e o início da 
independência econômica com o fim do Pacto Colonial. 

 18  Letra D.
A Assembleia Constituinte, convocada por D. Pedro I, ainda 
em maio de 1822, só foi finalmente instalada em 1823. O 
voto censitário, defendido por José Bonifácio, fez com que 
as classes populares fossem excluídas das eleições para 
deputados, garantindo a escolha de deputados sintonizados 
com os interesses da aristocracia rural do Partido Brasileiro.

 19  Letra C.
A Constituição de 1824 estabelecia que o voto permanecia 
censitário, embora a renda devesse ser comprovada em 
dinheiro (no mínimo 100 mil-réis). Também não votavam 
mulheres, índios, padres, entre outros grupos. Pela 
Constituição, as eleições no Brasil ocorreriam em dois 
níveis, de modo que os eleitores das paróquias (mínimo 
de 100 mil-réis de renda anual) escolhiam os eleitores das 
províncias (mínimo de 200 mil-réis de renda anual). Esses 
últimos escolhiam os deputados (mínimo de 400 mil-réis 
de renda anual) e os senadores (mínimo de 800 mil-réis 
de renda anual) de cada província. Os senadores seriam 
escolhidos pelo imperador a partir de uma lista tríplice com 
os três mais votados em cada província.

 20  Letra C.
A crise na produção açucareira e a difusão de ideias liberais 
em Pernambuco chocou-se com a outorga da Constituição 
em 1824. A partir daí, o ambiente era favorável a mais uma 
revolta. Quando, em 1824, D. Pedro I indicou Francisco Paes 
Barreto para a Presidência da província, os pernambucanos 
se insurgiram depondo o governo local, pois eram favoráveis 
à indicação de Manuel Carvalho Paes de Andrade. Os 
revoltosos contavam ainda com a participação de Cipriano 
Barata e do Frei Caneca. A adesão da Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará deu origem à República da Confederação 
do Equador, que adotou, provisoriamente, a Constituição 
colombiana de 1817 e declarou extinta a escravidão. Essa 
decisão causou o afastamento de segmentos da aristocracia 
local que participavam do levante.

 21  Letra C.
A Revolução Francesa, na fase da Convenção, sob influência 
dos jacobinos, decretou o fim da escravidão nas colônias, em 
1794. Nessa época, o conflito entre França e Espanha chegou 
a São Domingos, destacando-se a liderança militar do negro 
Toussaint Louverture. Em 1801, Louverture comandava 
uma revolta negra que controlou toda a ilha. Em 1802, 
Napoleão restabeleceu a escravidão nas colônias e invadiu 

São Domingos, prendendo Louverture. A independência do 
Haiti foi concretizada, em 1804, pelo líder negro Dessalines.

GEOGRAFIA

 22  Letra B.
A Conferência de Berlim foi realizada entre 15 de novembro 
de 1884 e 26 de fevereiro de 1885 e teve como objetivo 
organizar, por meio de regras, a ocupação da África pelas 
potências coloniais. Essas divisões não respeitaram as 
relações étnicas, linguísticas e mesmo familiares dos povos 
desse continente.

 23  Letra B.
A África Subsaariana ocupa a maior parte do continente 
africano (75%). Essa região, localizada ao sul do deserto 
do Saara, possui grande pluralidade cultural, com diversas 
danças, religiões (cristianismo, judaísmo, islamismo, além 
de crenças tradicionais) e grupos étnicos distintos. Essa é a 
região que apresenta os piores indicadores socioeconômicos 
do planeta.

 24  Letra B.
Grande parte dos países da África possui economia 
essencialmente agrícola e dependente da importação de 
petróleo e de produtos industrializados. Campos cobertos 
por monoculturas de exportação, como o café, o cacau ou 
o algodão, alternam-se com lavouras de subsistência. Dessa 
forma, o continente assumiu um papel desigual dentro do 
comércio internacional, mostrando a sua exclusão.

 25  Letra B.
O processo de descolonização do continente africano 
ocorrido após a Segunda Guerra Mundial delegou ao 
continente fronteiras artificiais, agregando povos de etnias 
diferentes em um mesmo país, causa da instabilidade política 
marcada por frágeis democracias alternadas por golpes de 
Estado e permeadas pelas constantes guerras.

 26  Letra D.
O vírus HIV(aids) é um importante problema de saúde 
pública e causa milhares de mortes em muitas partes da 
África. Embora o continente seja o lar de cerca de 15,2 por 
cento da população do mundo, a África Subsaariana sozinha 
respondeu por cerca de 69 por cento de todas as pessoas que 
viviam com o HIV e 70 por cento de todas as mortes por aids 
em 2011. O elevado número de infectados tende a promover 
a queda da natalidade e o aumento da mortalidade.



3

8º Ano do Ensino Fundamental

 27  Letra D.
O Magreb localiza-se na porção oeste do norte do 
continente. A palavra significa “onde o Sol se põe”. A região 
é formada por Marrocos, Argélia, Tunísia, Saara Ocidental 
e Mauritânia, podendo se expandir até a Líbia, no chamado 
grande Magreb. Nessa região ocorre exploração petrolífera 
e de outros minérios.  

MATEMÁTICA

 28  Letra B.
(a + b)² = 12²
(a + b)² = 144
a² + 2ab + b² = 144
2ab = 144 – 74
2ab = 70
ab = 35.

 29  Letra C.
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 32   Letra B.
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 33  Letra E.
10² – 4x² = 100 – 4x²
4 · (25 – x²) = 4 · (5 + x)(5 – x)

 34  Letra E.
x + 90° + 45° + 127° = 360°
x = 360° – 262°
x = 98°.

 35  Letra A.
b = 68°
a = 68° + 68° = 136°
a + b = 136° + 68° = 204°.

 36  Letra E.
Um retângulo não possui necessariamente diagonais 
perpendiculares, sendo assim, a última afirmativa é falsa.

 37  Letra A.
Como o ângulo B mede 80°, temos que o ângulo A mede 
100° (são ângulos suplementares).
Traçadas as bissetrizes, sabemos que os ângulos MAB mede 
50° e MBA mede 40°.
Chamando AMB de x, podemos montar a seguinte equação:
x + 40° + 50° = 180°
x = 180° – 90°
x = 90°.

 38  Letra C.
3x – 45° + 2x + 10° + 2x + 15° + x + 20° = 360°
8x = 360° + 45° – 10° – 15° – 20°
8x = 360°
x = 45°.

 39  Letra D.
x = 60° + 45° = 105°.

CIÊNCIAS

 40  Letra E.
A insulina é produzida pelo pâncreas e age na membrana 
das células favorecendo a penetração da glicose para ser 
utilizada na respiração celular.

 41  Letra B.
O tipo de suor liberado pelas glândulas apócrinas apresenta 
muitas substâncias, como restos celulares e produtos do 
metabolismo celular, que são degradadas pelas bactérias e 
fungos presentes na pele, o que pode causar um forte odor 
em certas regiões, como nas axilas.
 42  Letra D.
A menstruação é a descamação do endométrio, parede 
do útero altamente vascularizada, devido à baixa taxa de 
progesterona.

 43  Letra D.
Os gêmeos fraternos podem ser de sexos diferentes, pois dois 
óvulos foram fecundados por dois espermatozoides diferentes.

 44  Letra C.
No espermatozoide há o acrossoma que libera a hialuronidase, 
uma enzima que digere o ácido hialurônico, que une as 
células foliculares da corona radiata.

 45  Letra B.
A nidação é a fixação do embrião na parede do útero e a 
fecundação ocorre no terço distal da tuba uterina.
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ESPANHOL

 46  Letra A.
A resposta pode ser comprovada com a primeira frase do 
texto: “El modo de producción y todo el régimen de la 
comunidad primitiva se acercaban a su hundimiento.”

 47  Letra C. 
A resposta pode ser comprovada com o seguinte fragmento: 
“Comenzó por la esclavitud comunal aparecida bajo 
el régimen de la comunidad primitiva, antes de la 
descomposición de la propiedad comunal. Los esclavos 
pertenecían entonces a la comunidad en su conjunto.”

 48 Letra E.
O tempo condicional, no qual está conjugado o verbo 
“hacer” (haría), denota uma hipótese.


