QiD 3 – 8º 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 texto teatral é escrito com a finalidade de ser dramatizado; além disso, apresenta rubricas; é
construído por meio de diálogos; pertence ao tipo textual narrativo. (Há outras possibilidades de
respostas).

2.

(1,0) O autor busca aproximar a peça teatral à realidade, e uma das formas de isso acontecer é
trazer para o texto escrito marcas da oralidade.

3.
a)
b)

(0,5) O teatro, bem como a narração, apresenta personagens; pode-se determinar o espaço onde
ocorre a trama. (O aluno pode ainda comentar algo a respeito do tempo e do enredo, por exemplo).
(0,5) Em um elevador.

4.

(1,0) A conversa parece incompreensível para o homem porque, para entendê-la, seriam
necessários conhecimentos prévios sobre esoterismo, ou seja, as mulheres tratam de um assunto
desconhecido para o homem.

5.

(1,0) Não. Minha é um adjunto adnominal e com netuno é complemento nominal.

6.

(1,0) “Não é porque eu recebi um aumento que as coisas vão melhorar”.

7.

(1,0) O interlocutor é o leitor.

8.
a)
b)
9.

(0,5) Resposta pessoal. O aluno pode entender que é ou não adequado. E até considerar as duas
possibilidades, porém a justificativa deve ser coerente com a escolha.
(0,5) adjunto adnominal.
(1,0) Segundo o texto III, hoje é o Google que responde as nossas dúvidas. Com o
desenvolvimento da tecnologia e o uso da internet, temos mais facilidade em obter respostas, em
tirar dúvidas e em pesquisar conteúdos.

10. (1,0) Soberano é adjunto adnominal. Os demais são predicativos do sujeito.

QiD 3 – 8º 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. (1,0) Juan enjoys playing games.
2. (1,0) Watching a lot of television isn’t good for Maria.
3. (1,0) Samantha, I miss you.
4. (1,0) They will look and behave much like real humans.
5. (1,0) We didn’t eat all the pizza.
6. (1,0) They didn’t go on vacation last year.
7. (1,0) I didn’t play tennis last week.
8. (1,0) Titanic was a fantastic movie.
9. (1,0) When you called me, I was watching TV.
10. (1,0) She was trying to take a picture of the supermoon from her roof deck when he called her.

