QiD 4 – 1ª SÉRIE – PARTE 1 – ESPANHOL
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 14 / 06 / 2017
GABARITO
1. (1,0) Eles buscavam um novo caminho para as Índias, conhecer novas regiões, encontrar riquezas y rotas em
direção ao distante Oriente.
2. (1,0) Porque com as novas descobertas eles mudaram o conceito antigo de que só nas Índias havia riquezas /
Mudou o rumo da História no sentido de mudar o foco que até então estava apenas em Oriente.
3. (1,0) Eles enriqueceram sua flora, fauna e sua alimentação.
Texto II
4. A / Trata-se de uma verídica historia divertida e com pouca duração de tempo.
5. Houve um atraso de mais de uma hora na decolagem do avião da companhia aérea.
6. O evento aconteceu no dia 9 de março.
7. Durante o preparo para a decolagem. Os voluntários tentaram sustentá-la e acalmá-la.
8. A aeromoça dizia que a aeronave iria explodir devido a um ataque terrorista.
9. (1,0) Condorito utiliza da proximidade gráfica entre as palavras sexto e sexo para tirar a dúvida de seu
sobrinho.
10. (1,0) O sobrinho queria entender o significado da palavra sexo como gênero (masculino e femenino). Já o tio
compreendeu que seu sobrinho queria entender o significado da palavra em sua etimologia

QiD 4 – 1ª SÉRIE – PARTE 1 – INGLÊS
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 14 / 06 / 2017
GABARITO
(1,0 point each; total 10.0 points)
É considerada correta a resposta com a frase completa – a que tem o verbo escolhido e conjugado corretamente.
1.

My father can’t come to the phone now. He IS TAKING a shower.

2.

My brother LIKES this CD very much.

3.

We ARE GOING to lunch now. Would you like to join us?

4.

In this photo, we ARE PLAYING volleyball on the beach.

5.

My godfather WORKS as an accountant in a big company.

6.

I think this pen COSTS US$ 8.

7.

I can’t play online games now. My brother IS USING the computer to do his homework.

8.

This photo was taken when I was three. My father IS HOLDING me on his shoulders.

9.

Can you see Anna? She IS STANDING at the bus stop.

10. ARE you still WATCHING TV?

QiD 4 – 1ª SÉRIE – PARTE 1 – LPLB
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 14 / 06 / 2017
GABARITO
1.

(1,0) letra c.

2.

(1,0) Branco, e se refere a sua opção de voto. Ou seja, não vai votar em nenhum candidato.

3.

(1,0) O rapaz entende a mesma palavra em outra acepção, aquela que manifestaria o preconceito racial da
moça, que só vota em candidatos brancos.

4.

(1,0) letra e.

5.

(1,0) "No chão espeta um caniço,
No dia seguinte nasce
Bengala de castão de oiro."

6.

(1,0) O contato entre as culturas indígena e européia foi guiado pelo interesse dos descobridores em explorar
a nova terra, principalmente por meio da extração de riquezas, interesse que se colocava acima da
compreensão da cultura dos indígenas, que seria quase dizimada junto com essa população.

7.

(1,0) letra c.

8.

(1,0) A charge do texto III faz referências às negociatas escusas que, por vezes, aparecem em nossos
noticiários e a do texto IV, aos guardadores de carro ilegais que existem nas grandes cidades.

9.

(1,0) O indiozinho dentro d’água, próximo à caravela.

10. (0,5) O verso que revela a ironia é “desconfio que escrevi um poema”. (0,5) Esse verso indica que, apesar de
todas as circunstâncias criticadas pelo poeta, a possibilidade de escrever um poema sobrevive – conforme
anunciado pelo título, desfazendo a ideia de impossibilidade reafirmada no início.

