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GABARITO 

 

1. Alternativa d) Para se ter uma boa aposentadoria… 

2. Porque na atualidade se considera uma pessoa idosa quando ela começa a ser 

dependente, pelo que o conceito de terceira idade (65-75 anos) mudou por completo. 

(linhas 6 e 7) 

3.  O objetivo era de melhorar a qualidade de vida das pessoas à medida em que 

envelhecem (linhas 9 e 10) 

4. Se em 2025, 30 % da população será maior de 65 anos; e em 2040 essa população 

será de 50 %, o aumento do percentual em 15 anos será de 20 %. 

5. Dispor de recursos econômicos suficientes, ter boa saúde, contar com vínculos 

familiares e sociais sólidos, assim como o tipo de compromisso e valor que cada 

pessoa quando se aposenta lhe atribui ao trabalho e à produtividade. (linhas 19 a 

22) 

6. Porque nossa vida carecerá de sentido quando elas desapareçam. (linhas 24 e 25) 

7. A chave para ser feliz na aposentadoria é ter sabido encontrar a felicidade em 

cada momento de nossa vida. (linhas 26 a 28) 

8. Alternativa a) adversativa – no entanto. 

9. Os verbos são  ‘defiende’ (linhas 6 e 28)  e ‘empieza’ (linha 6). 

10. Satisfação de saber algo novo, conhecer outra cultura, possibilidade de viajar e 

falar com pessoas, além de compartilhar objetivos com pessoas diferentes em idade 

e condição, o que rejuvenesce e enriquece duplamente sua vida. (linhas 30 a 34) 

11. Pela escassez de água potável e doenças derivadas pelo consumo de água 

estancada. (linhas 7 e 8) 

12. Reduzir pela metade, para 2015, a proporção de pessoas sem acesso à água 

potável e aos serviços básicos de saneamento. (linhas 17 e 18) 

13. Ha hecho. 

14. Alternativa d) enquanto – mesmo que  

15. A água é um recuso escasso [...] por isso, a água utilizada pela sociedade deve ser 

devolvida a sua origem em ótimas condições. (linhas 28 a 30) 

16.  4 horas.  (Se dormimos 8 horas diárias, sobram 16 horas de um dia. Elas utilizam 

25 % desse tempo para buscar água, portanto, 4 horas diárias). 

17.  1.F, 2.V, 3.F, 4.V. 

 

 


