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GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA

 01  Letra D.
A palavra “derradeiras” possui 11 letras e 10 fonemas, pois 
apresenta o dígrafo consonantal “rr”.

 02  Letra B.
As palavras “sessenta” e “reprovado” apresentam, nas letras 
destacadas “en” e “pr”, um dígrafo vocálico (duas letras e um 
som) e um encontro consonantal (duas letras e dois sons), 
respectivamente.

 03  Letra B.
O uso da palavra “crise” no contexto seria contraditório, uma 
vez que o pai deve ter gastado bastante dinheiro na compra 
de um carro grande. Porém, o sentido dessa palavra não é 
o esperado – crise financeira, fase difícil; mas outro – crise 
emocional, instabilidade afetiva.

 04  Letra E.
A receita é uma brincadeira referente ao modo de falar de 
determinado grupo e imita com exagero a fala dos mineiros 
de certas regiões, sendo um exemplo de uma variedade 
linguística geográfica ou regional.

 05  Letra C.
Ocorre uma falha na comunicação porque o código utilizado 
pelo rato não é conhecido pelo receptor, no caso, o menino.

 06  Letra A.
O uso de palavras que fogem à norma-padrão estabelece 
um vínculo com um provável falante de baixa escolaridade 
e que costuma morar nas áreas rurais do país.

INGLÊS

 07  Letra A.
Devem-se completar as sentenças com o verbo “be”.
I.  Lucy and Moly are my sisters.
II.  John is a doctor.
III.  My parents are happy today.
IV.  We are tired. 

 08  Letra B.
Deve-se escolher a opção que melhor completa as sentenças, 
observando o singular e o plural nas frases.
I.  There is a pencil on your desk.
II.  There are four doctors in the hospital.
III.  There are many students here.
IV.  There is a boy in classroom.

HISTÓRIA

 09  Letra C.
A memória pode ser coletiva ou individual e os historiadores 
utilizam-na mediante minuciosa investigação.

 10  Letra A.
A fonte mencionada é a oral, por trabalhar com relatos.

 11  Letra B.
Para um bom convívio, as sociedades criam regras a serem 
respeitadas por todos os membros igualmente.

 12  Letra B.
O tempo é percebido de formas diferentes de acordo com a 
época, o lugar e as atividades realizadas, como se pode notar 
em relação às diferenças de passagem do tempo entre os 
Hemisférios Norte e Sul ou à percepção de como ele passa 
para o trabalhador do campo ou da cidade.

GEOGRAFIA

 13  Letra B.
O mapa representado é chamado de TO, ou Teodoro de 
Sevilha, e retrata a visão de um mundo plano e dividido 
em três continentes: a Ásia na parte superior do mapa, a 
Europa e a África na parte inferior. Esses continentes estão 
divididos por cursos de água. Segundo a visão eclesiástica 
do Período Medieval, a Ásia fica na parte superior porque 
esse continente abriga a cidade de Jerusalém, que está em 
destaque no centro do mapa.  

 14  Letra D.
O espaço geográfico é a totalidade da superfície terrestre; 
é resultado do trabalho humano, das relações sociais, da 
política e dos processos econômicos ao longo da história. 
Também é resultante das sucessivas formas de relação entre 
a sociedade e a natureza. Conforme afirma o professor Milton 
Santos, o espaço é um “acúmulo de tempos”.
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 15  Letra E.
O texto aponta para a importância da escala na represen-
tação espacial e, portanto, cartográfica, porque ela indica 
a relação entre o objeto, ou distância, representado e suas 
dimensões reais. Ou seja, a escala apresenta a informação 
de quantas vezes o objeto ou a distância foram reduzidos. 
Dessa forma, ela é um elemento cartográfico necessário para 
a compreensão e a leitura das representações.

 16  Letra B.
Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles 
criados pela natureza: as formas de relevo (montanhas, 
serras, planaltos e planícies), a hidrografia (rios, lagos, 
oceanos e mares) e a vegetação. Os elementos culturais, ou 
humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos, 
a exemplo de casas, prédios, pontes, rodovias e plantações. 
Os próprios seres humanos são elementos importantes da 
paisagem.

MATEMÁTICA

 17  Letra C.
A Errada, pois a família de menor renda destina um valor 

maior ao item ”habitação” do que a família de maior 
renda.

B Errada, pois os percentuais são diferentes.
C Correta, como pode ser observado na tabela. 
D Errada, pois a família de menor renda gasta menos com 

esse item do que a de maior renda. 
E Errada, pois o comprometimento com esse item é maior 

na de menor renda.  

 18  Letra E.
O algarismo 8 ocupa a ordem das unidades de milhões, 
então esse algarismo tem um valor posicional igual a 8 × 
1.000.000, ou seja, 8.000.000.

 19  Letra C.
O maior número natural com três algarismos é o 999, então 
o seu antecessor é o número 998.

 20  Letra D.
A Errada, pois no biênio 2001-2002, por exemplo, não 

houve crescimento.
B Errada, pois a quantidade do biênio citado é maior que 

6 kg/ha.
C Errada, pois há crescimento ao longo dos últimos anos. 
D Correta, como pode ser observado no gráfico. 
E Errada, pois a quantidade é menor que 3 kg/ha, por 

exemplo, no ano 2002. 

 21  Letra A.
As cidades de Mariana e Serra da Saudade possuem, juntas, 
60.928 habitantes. Assim, a cidade de Ouro Preto possui 
9.299 (70.227 − 60.142) habitantes a mais que elas.  

 22  Letra D.
Fazendo a associação entre a quantidade de habitantes e 
o ano, nota-se que a população dessa cidade era de 29.000 
habitantes entre 1993 e 1996.

CIÊNCIAS

 23  Letra B.
A Terra é formada por três camadas:
Crosta terrestre: camada mais superficial, de estrutura 
relativamente fina e bastante rochosa.
Manto: camada localizada abaixo da crosta, que apresenta 
propriedades sólidas.
Núcleo: camada mais interna e quente da Terra, que 
apresenta duas porções − núcleo externo, formado por níquel 
e ferro líquido, e núcleo interno, também formado por níquel, 
mas com ferro sólido.

 24  Letra C.
No dia 21 de dezembro inicia-se o verão no Hemisfério Sul; 
então, no Hemisfério Norte, será inverno nessa mesma data, 
já que as estações do ano são opostas nos hemisférios.

 25  Letra C.
Galileu Galilei (1564-1642) começou suas observações 
telescópicas em 1609 e, por meio delas, reforçou a teoria 
heliocêntrica. Dentre suas descobertas, está a de que Júpiter 
tem quatro satélites que orbitam em torno dele. Dessa forma, 
Galileu mostrou que os corpos celestes podiam, sim, estar 
em movimento, assim como as coisas que os orbitavam. 
Ele mostrou que o fato de a Lua girar ao redor da Terra não 
implicava que a Terra estivesse parada, como se afirmava 
no modelo geocêntrico.

 26  Letra A.
A frase referente à imagem indica uma grande massa de 
poeira estelar, definida como nebulosa.
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ESPANHOL

 27  Letra C.
“Huillín”, como se observa no texto, é uma palavra masculina. 
Portanto, na frase, deve-se usar um artigo masculino no 
plural. “Agua”, embora seja uma palavra feminina, inicia-se 
com “a” tônica; portanto, pelas regras da língua espanhola, 
deve-se usar o artigo masculino para evitar a cacofonia (isso 
ocorre apenas no singular, no plural se mantém o artigo 
feminino).

 28  Letra B.
A caça é um dos principais motivos para o risco de extinção 
dos huillines, como se aponta neste trecho: “La construcción 
de represas, la contaminación y la caza ilegal son las prin-
cipales razones para que el huillín sea el mamífero acuático 
con mayores posibilidades de extinguirse en Chile.”


