QiD 3 – 7º ANO – PARTE 2 – 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: 24 / 05 / 2017

GABARITO
1. Corn Snakes ( ou They) come from the south-eastern and central parts of the U.S. and Mexico.
2. Uma das duas a seguir:
Because Corn snakes ( ou they) aren´t as dangerous as other snakes.
They´re easier to keep.
3. Their name come from (the town of) Toronto (in Italy).
4. A tarantula bite is less serious than people think.
5. Corn Snakes (They) eat mice.
6. Tarantulas (They) eat insects.
7. Um dos seguintes: Easier, smaller, cheaper.
8. Um dos seguintes: Easier, smaller, cheaper. Aluno deve mencionar um adjetivo diferente do que
mencionou no número 7.
9. (2X0,5=1,0)
a) I´m very sad.
b) We´re so excited .
10. (2X0,5=1,0)
a) She´s very confident .
b) Then he was embarrassed .

QiD 3 – 7º ANO – PARTE 2 – LÍNGUA PORTUGUESA
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: 24 / 05 / 2017

GABARITO
1.

(1,0) O narrador apenas observa. Aceitar exemplos com verbos ou pronomes na 3ª pessoa.

2.

(1,0) André não confiava no cientista e estava preocupado com a demora da solução do seu
problema.

3.

(1,0) dentro do corpo / na terra = locuções adverbiais de lugar.

4.

(1,0) As células velhas.

5.

(1,0) Tudo é muito estranho para o menino. Aos poucos ele vai percebendo as semelhanças entre
os dois “mundos”.

6.

(1,0) Sugestões: Era uma função bastante / bem / demasiado difícil.
Era uma função difícil demais.

7.

(1,0) Há a onomatopeia (clink) que dá a deixa para a fala do personagem Rick, provavelmente um
policial, no último quadrinho (“O que foi isso?”), além do fato de as personagens – entre elas uma
criança - estarem sozinhas em um ambiente noturno, carregando armas, talvez contra alguma coisa
que não aparece no Texto II.

8.

(1,0) já = advérbio de tempo.

9.

(1,0) O fato de estar sendo observado por alguém, um desconhecido.

10. (1,0) O modo imperativo.

