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7º Ano do Ensino Fundamental

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA
 01  Letra A.
Nas fábulas, as principais personagens são animais, que 
apresentam comportamentos e sentimentos próprios de 
seres humanos. Não é um texto científico, publicitário, 
informativo ou poético.

 02  Letra E.
A expressão “senhor lobo” constitui um exemplo de vocativo, 
com a função de chamar, invocar um interlocutor. As demais 
descrições referem-se, respectivamente, a aposto, adjunto 
adverbial, adjunto adnominal, sujeito.

 03  Letra D.
Os termos “uma” e “pastores” são adjuntos adnominais e 
complementam substantivos que funcionam como núcleos 
de termos da oração; “ali” e “perto” são adjuntos adverbiais 
que expressam a circunstância de lugar.

 04  Letra A.
Um dos conselhos do pai refere-se ao fato de o filho ser 
honesto e, em caso de necessidade, pedir, mas não roubar.

 05  Letra B.
Os termos são os adjetivos “bom” e “ruim”, que normalmente 
caracterizam substantivos, mas, no caso, por virem após 
artigos, cumprem o papel de substantivos.

 06  Letra C.
A única situação em que a expressão cumpre o papel de 
aposto, pelo fato de estar explicando quem seria “aquele 
rapaz”, é a opção C. Nas opções A, D e E, é vocativo e, em 
B, é sujeito.
 07  Letra D.
A mãe, ao conversar com a amiga, fala a respeito de os 
jovens não conversarem com seus pais e não os verem como 
amigos e companheiros; porém, quando o próprio filho tenta 
conversar com ela, não recebe atenção.

 08  Letra A.
Os adjuntos adverbiais presentes na tirinha e que aparecem 
classificados corretamente juntos, são os da opção A, pois 
“hoje em dia expressa a circunstância de tempo e “não”, de 
negação.

INGLÊS

 09  Letra C.
O aluno deverá marcar a letra C, pois é a única opção na 
qual o modal e o verbo foram empregados corretamente.

 10  Letra D.
O aluno deverá marcar a resposta correta de acordo com 
a pergunta.

 11  Letra B.
O aluno deverá analisar a figura e marcar a opção correta.

HISTÓRIA

 12  Letra B.
Como a Holanda estava envolvida em guerras na Europa, 
os colonos brasileiros conseguiram expulsar os holandeses 
no ano de 1654, no episódio conhecido como Insurreição 
Pernambucana. Apenas no final do conflito os portugueses 
mandaram tropas para auxiliar os senhores de engenho.

 13  Letra A.
A proposição III está incorreta, pois a escravidão já ocorria 
no continente africano antes mesmo do contato com os 
europeus. Contudo, a escravidão na África Pré-colonial 
era vista como uma prática social comum – sem critérios 
econômicos ou raciais – motivada por dívidas, guerras ou 
punições.

 14  Letra D.
As fugas, quando bem-sucedidas, resultavam nos 
quilombos – comunidades formadas por diversos setores 
marginalizados pela sociedade escravista (escravos fugitivos, 
indígenas, pobres de maneira geral). Vale dizer, no entanto, 
que atualmente os quilombos têm seu sentido ressignificado 
e visam manter vivas as memórias e a história de seus 
antepassados.

 15  Letra E.
O cultivo da cana-de-açúcar foi a principal atividade 
econômica do Brasil do século XVI até meados do século 
XIX, quando perdeu esse posto para o café. O Nordeste 
brasileiro, com destaque para Pernambuco, foi a primeira 
região a prosperar a partir da produção açucareira. Seu 
sucesso deveu-se a conjugação de alguns fatores, como: 
o solo massapé, maior proximidade com a Europa, o que 
facilitaria a exportação e o investimento do capital holandês.
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 16  Letra B.
A sociedade canavieira se caracterizou pela existência de 
uma estrutura patriarcal, escravista e com pouca mobildiade. 
No topo da pirâmide estavam os senhores de engenho e 
seus familiares, seguidos de trabalhadores intermediários 
e mestiços, e na base da pirâmide estavam os indivíduos 
escravizados, sem remuneração e sem nenhum direito 
político.

GEOGRAFIA

 17  Letra D.
O reflorestamento auxilia na redução de gases relacionados 
ao aumento do efeito estufa, uma vez que as plantas captam 
o gás carbônico.

 18  Letra E.
O café deixou importantes heranças que impulsionaram 
o processo de industrialização, especialmente na Região 
Sudeste.

 19  Letra D.
Também conhecidas como metrópoles mundiais, as cidades 
globais são aquelas que possuem influência em nível 
mundial. Portanto, as cidades globais possuem influência 
nos centros urbanos do próprio país e também em regiões 
de outros países do mesmo e de outros continentes.

 20  Letra D.
Como mencionado corretamente na alternativa D, o 
aumento da produção industrial do sul está associado ao 
Mercosul, haja vista a proximidade geográfica da região 
com os países platinos. Estão incorretas as alternativas: A e 
C, porque houve aumento da desconcentração industrial no 
período citado; B, porque o sudeste registrou maior redução 
percentual dos estabelecimentos industriais; E, porque as 
regiões que mais aumentaram o percentual de indústrias 
foram o nordeste e o sul. 

 21  Letra B.
O processo de mecanização no meio rural reduziu a oferta 
de emprego, aumentando o êxodo rural e o processo de 
urbanização. Entre as consequências está a falta de moradia, 
que impulsionou o aumento da favelização.

MATEMÁTICA
 22  Letra A.
Como o perímetro deve ser menor que 20 m, tem-se que:
x + 3x + x +3x < 20
8x < 20
x < 2,5
Logo, o maior número inteiro menor que 2,5 é o número 2. 
A largura da horta será igual a 2 m.

 23  Letra C.
55 + 10x > 75 + 7,5x
2,5x > 20
x > 8
O mínimo é 9.

 24  Letra B.
11x > 425

x > 425
11

x > 38,63...
O mínimo é 39.

 25  Letra D.
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 26  Letra B.
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 27  Letra C.
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 28  Letra B.
Ela percorre 25 km em cada hora, logo precisa de um total 
de 20 horas para percorrer 500 km
Como são 5 horas por dia, serão necessários 4 dias.
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 29   Letra B.
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 30  Letra D.
Daniel, pois percorreu a maior distância com o menor 
tempo.

CIÊNCIAS

 31  Letra B.
A placenta é um órgão que retira alimento e oxigênio da 
mãe para o feto e recebe deste excretas que serão liberadas 
pela mãe.

 32  Letra E.
O alimento passa ao proventrículo, que libera enzimas 
digestivas e o transforma em partículas menores 
(catabolismo). Depois, essas partículas são levadas à moela, 
dotada de fortes músculos que, ao se contraírem, trituram 
o alimento proveniente do proventrículo.

 33  Letra B.
O esterno em quilha rompe o atrito com o ar e os fortes 
músculos peitorais permitem que as aves batam suas asas 
com vigor.

 34  Letra D.
As tartarugas marinhas são animais que respiram por meio 
de pulmões e, portanto, precisam pegar o oxigênio do ar 
atmosférico.

 35  Letra D.
Há anfíbios com 4 patas e anfíbios sem pata.
Os anfíbios adultos respiram também pela pele, pois a 
capacidade pulmonar é pequena.
Os anfíbios apresentam fecundação externa.

ESPANHOL

 36  Letra A.
De acordo com o texto, o riso melhora a digestão.

 37  Letra B.
A expressão destacada significa, em português, “trato de 
não ser chata”.

 38  Letra C.
É a única opção que apresenta um “heterogenérico”: “risa” (é 
feminina em espanhol, mas masculina em português – riso).


