
 

 

 

CONCURSO DE BOLSAS 

GABARITO 
 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

1. a) As ações dos seres humanos causam 

consequências ao meio ambiente. 

b) “...há mais efeitos negativos no ambiente.” 

c) Descobriu-se o quanto isso era intenso. 

d) “... graças ao desenvolvimento da ciência.” 

e) “...é mais gente utilizando, adquirindo produtos.” 

 

2. a) O aumento populacional que ocasiona o 

crescimento da utilização de produtos e recursos 

naturais, além de produzir mais lixo e poluição. 

b) Ernst Haeckel criou o termo Ecologia para definir 

uma ciência que estava surgindo e que estudava a 

relação dos seres vivos com o meio ambiente. 

c) “Faz pouco tempo que a humanidade começou a se 

preocupar com isso.” 

“Graças aos avanços da ciência, pouco a pouco, 

o homem foi percebendo que causava desequilíbrio no 

ambiente e descobrindo quanto isso era grave.” 

“Mas foi só no século XX que o assunto passou a ser 

mais discutido.” 

“Hoje, todos sabem que é importante preservar a 

natureza, e a data serve para lembrar que devemos 

pensar sobre o problema.” 

d) Recuperar o que foi destruído, encontrar soluções para 

que as pessoas vivam bem sem prejudicar a natureza e a 

união das pessoas para trabalharem em prol do meio 

ambiente. 

 

3. F; V; V; F 

 

4. a) Ele não conseguir pescar peixes, mas pegar 

somente lixo. 

 

b) O humor está na questão de os peixes acreditarem que o 

Cebolinha vinha para limpar o rio. 

c) A poluição de mares e rios devido ao excesso de lixo. 

 

5. a) Ecologia, Hamurabi, Babilônia. 

b) ciência, poluição, homem, rei, leis, cidade. 

6. 5;3;4;6;2;1. 

7. I; II; I; I; II; II. 

1- A) 6.000 

B) 6 

2- A) 21 

B) 25 

C) 72 

3- 4 

4- 62 

5- ANULADA 

6- A) 24.200 

B) 13.400 

7- A) POLIEDROS 

B) TRIÂNGULO, QUADRADO, TRIÂNGULO, 

PENTÁGONOS, TRIÂNGULO 

8- 4.000 

9- TRIÂNGULO, QUADRADO, HEXAGONO 

10- 156 
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8. Essa, que, eu, todos, eles, suas, dessas, outras. 

9. a) A poluição marítima está aumentando muito. 

b) Visitei uma floresta tropical. 

c) A devastação ambiental é culpa do homem. 

 

10. a) Substantivo. 

b) Adjetivo. 

c) Substantivo. 

 

 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

1. Uma notícia jornalística. Há a presença de um 

título, manchete; lide e a fonte do texto é um 

jornal. 

2.  

a) Prisão de oito integrantes de uma quadrilha de 

assaltantes. 

b) Condomínio de luxo na Lapa (zona oeste). 

c) Polícia e bandidos. 

d) Anteontem. 

e) A polícia reconheceu o carro usado para os assaltos, pois 

havia um adesivo escrito “Impório Santa Maria”, devido ao 

erro de grafia da palavra “empório”. 

 

3. C; B; A. 

 

4. A oração está entre aspas, pois representa a fala do 

delegado Ruy Ferraz Fontes. 

 

5. O planejamento para efetuar os assaltos era muito 

bem elaborado, porém os assaltantes cometeram 

um grave erro de grafia no adesivo que usaram no 

carro, contribuindo para que eles fossem presos. 

 

6.  

 
a) referência: menção, alusão, citação. 

Empório: comércio, bazar. 

b) privilegiadas: vantajosas. 

Frustrado: fracassado. 

 

7.  
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a) Oração 1: “O homem olha o micróbio pelo 

microscópio”. 

Oração 2: “O micróbio olha o homem pelo telescópio”. 

b) Sujeito – oração 1: “O homem”; 

Sujeito – oração 2: “O micróbio”. 

c) (x) Sujeito, objeto e o instrumento. 

 

8. a) morria. 

b) “um pobre cão”. 

c) “morria envenenado na rua, ao sol de verão”. 

 

9. I – “O grupo” – Sujeito determinado simples; 

II – “A polícia” – Sujeito determinado simples; 

III – “Nós” – Sujeito oculto; 

IV – Oração sem sujeito. 

 

10.  SO; OSS; OSS; SS; SC; SI; SS; SS; OSS; OSS. 

 

 

 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

1. F; V; V; F; F. 

 

2. F; F; V; V; V. 

 

3. a) “A visão cruel e deserta/ De um futuro de 

poucos anos/ Sangue verde derramado”; “Quando 

a fumaça no ar/ Arde nos olhos de quem pode ver/ 

Terríveis sinais, de alerta, desperta”. 

 

b) “A lei do machado/ Avalanches de desatinos/ 

Numa ambição desmedida”; Quanta falta de juízo/ 

Tolices fatais/ Quem desmata, mata/ Não sabe o 

que faz”. 

 

4. a) Vocativo; 

b) Que todos se preocupam com a destruição da 

Amazônia. 

 

5. C; C; C; C; E. 

 

6. a) “Esta foi basicamente a primeira grande reunião 
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organizada para concentrar as questões ambientais 

e a primeira atitude mundial a tentar preservar o 

meio ambiente, visto que a ação antrópica gera 

séria degradação ambiental, criando severos riscos 

para o bem-estar e sobrevivência da humanidade.” 

b) A Conferência visou “amenizar a problemática: homem x 

natureza”. 

c) Sim. “...desta resultaram inúmeras questões que 

continuam a influenciar e a motivar as relações entre os 

atores internacionais, colaborando para a notável evolução 

que eclodiu após a Conferência.” 

 

7. V; V; F; V; F. 

 

8. a) Predicativo do sujeito. 

b) Agente da passiva. 

c) Sujeito. 

d) Adjunto adnominal. 

 

9. a) Chapeuzinho Vermelho. 

b) Assim como no conto, a charge tem como ambiente 

uma floresta. 

c) O anúncio utiliza o pronome “você”, o qual fala 

diretamente com o leitor. Além do interlocutor fazer 

parte da sociedade que contribui para o desmatamento 

das florestas. 

 

10.  Sobre os elementos temáticos do poema é correto 

afirmar que: 

( ) O poeta tem consciência de que não regressará à 

sua pátria.  

( ) As palmeiras e os sabiás formam a base nominal 

do poema. 

(X) O poema é uma espécie de choro nostálgico do eu lírico 

no exílio. 

(X) A fauna e a flora representam o saudosismo do poeta 

em relação à pátria. 

(X) Os adjuntos adverbiais lá e cá indicam que o eu lírico 

encontra-se distante de sua terra natal. 
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9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

1. a) O consumismo, ou seja, a prática de comprar 

além do que necessitamos. 

b) O “discurso ecológico radical” seria uma ideologia que 

defende a ideia de que não se deve usar nenhum recurso 

natural, mesmo que isso afete a sobrevivência dos seres. 

 

2. a) A sátira aparece quando o pássaro filhote se 

questiona o porquê de classificarem os seres 

humanos como “racionais”, uma vez que eles 

desmatam e poluem o meio ambiente o qual 

oferece recursos essências a sobrevivência do 

homem. 

b) Uma floresta totalmente devastada, com fábricas ao 

fundo emitindo poluição. 

c) O termo “racionais” aparecer entre aspas, 

representando a falta de compreensão do pássaro 

sobre o real significado da palavra. 

 

3. a) Fornecer, abastecer. 

b) Uma vez que a base da alimentação de algumas 

tribos é carnívora, essas precisaram desenvolver 

habilidades mais evoluídas de caça. 

c) Praticam. 

d) Que nem todas as tribos praticam o desenvolvimento 

da agricultura. 

 

4. a) Pois até o momento da crise hídrica, o governo 

não havia se preocupado em encontrar soluções 

para o problema da escassez dos recursos hídricos 

da região. 

b) O papel da população é fundamental, tanto para auxiliar 

a encontrar soluções quanto para a autoconscientização do 

uso dos recursos hídricos. 

 

5. Sujeito – Tamanduá-bandeira; 

Complemento nominal – do habitat; 

Verbo transitivo direto – destruíram; 

Objeto direto – seu meio ambiente. 

 

6. 3; 2; 1. 

 

1- A) 1,6735 x 10
4
 

B) 2,09160 x 10
5 

 

2- X= 8 OU X= 35 

 

3- 971 
 

4- A) 8,3 x 10
3
 

B) 7,2 x 10
9
 

C) 46 x 10
9 

 

5- 450 

 

6- 5x – 7 
 

7- 7,22km 
 

8- 14cm 
 

9- 33m 
 

10- 470.400 
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7. a) Os homens extraem da natureza mais do que 

necessitam, causando graves impactos ambientais. 

b) Assim como os demais seres, o homem deveria extrair da 

natureza só o que necessita para sua sobrevivência. 

c) “... Mas uma espécie como a nossa – capaz de realizações 

magníficas no campo das artes, das ciências e da filosofia – 

deverá saber organizar-se e encontrar soluções adequadas 

para garantir sua permanência na Terra.” 

d) Com sujeito composto: “O crescimento constante da 

população e o consequente aumento do consumo vêm 

causando a destruição progressiva dos recursos 

disponíveis e modificando rapidamente o ambiente.” 

Com um aposto: “Mas uma espécie como a nossa – capaz 

de realizações magníficas no campo das artes, das ciências 

e da filosofia – deverá saber organizar-se e encontrar 

soluções adequadas para garantir sua permanência na 

Terra.” 

 

8. a) Isaías mentiu quando iniciou seu relacionamento 

com Érica. 

b) Isaías mentiu, pois, ela queria manter seu 

relacionamento. 

c) Isaías iria hospedar-se na casa de Érica, conforme 

seus pais haviam pedido a ele. 

d) Isaías mentiu, porém tinha boas intenções. 

e) Isaías revelou a verdade, porque tinha boas 

intenções. 

 

9. a) Que a água está se tornando algo de muito valor. 

b) A água é muito importante. 

c) O homem, ao destruir a natureza, destrói sua própria 

vida, já que depende dela para sobreviver. 

d) O homem destrói a natureza essencial. 

 

10.  a) Destruição e desequilíbrio de habitats; 

desmatamento; queimadas; desflorestamento; e 

poluição dos oceanos devido ao derramamento de 

óleo. 

b) Há uma oração, pois tem apenas um verbo. E há 

somente um período, portanto denominado de período 

simples. 

 

 


