QiD 3 – 9º 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.

The truth can be used in dishonest ways.

2.

To fool

3.

left out

4.

think carefully about what they read and hear

5.

Lying With the Truth

6.

I MAY go out with him tonight.

7.

She CAN’T be single!

8.

I don’t feel very confident, but I MAY pass the driving test.

9.

It might have been an accident.

10. They can’t be serious.

QiD 3 – 9º 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) A síndrome de August faz com que todas as pessoas o vejam como diferente, quando tudo de
que ele mais gostaria era ser comum. Ser extraordinário é bom, mas ele gostaria de ser comum e
passar despercebido.
“Se eu encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer um desejo, pediria para ter um rosto
comum, em que ninguém nunca prestasse atenção.” (fragmento)

2.

a) (0,5) narrador personagem.
b) (0,5) Essa interação é importante, pois aproxima o leitor da história, fazendo-o envolver-se mais
com a narrativa.

3.

a) (0,5) “Sei fingir que não vejo as caretas que as pessoas fazem.”
b) (0,5) Sei fingir que não vejo as caretas as quais as pessoas fazem.

4.

(1,0) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

5.

(1,0) É verdadeira. Via não vê August como comum, e isso se comprova quando ela o define como
sendo o Sol e todos os demais tendo sua importância ao redor dele, como pode ser observado em:
“August é o Sol. Eu, a mamãe e o papai giramos em torno dele. O restante de nossa família e de
nossos amigos são asteroides e cometas flutuando ao redor dos planetas que orbitam o Sol.”

6.

(1,0) Compreensiva. Via é assim considerada por seus pais, pois, desde os seis anos, soube
entender que seu irmão precisava, por questões de saúde, mais de atenção e de cuidados do que
ela.

7.

(1,0) “Eu vi August depois das cirurgias: seu rostinho inchado e enfaixado, seu corpinho cheio de
cateteres e tubos para mantê-lo vivo. Depois que você vê alguém passando por isso, parece
loucura reclamar por não ter ganhado o brinquedo que pediu ou porque sua mãe perdeu a peça da
escola.”

8.

(0,5) Valor de explicação.
(0,5) A ideia é restringir o corpo celestial de que Via está falando apenas ao que não gira em volta
de August. Portanto, o valor de explicação não seria adequado, porque, nesse caso, ela estaria
falando que todos os corpos celestiais não giram em volta de August.

9.

(1,0) “Por exemplo, naquela vez no parquinho, quando uns garotos mais velhos fizeram alguns
barulhos. Nem sei que barulhos eram, porque eu mesmo não ouvi, mas Via escutou e
simplesmente começou a gritar com eles.”

10. (1,0) Pessoas.

