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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1
Letra D.
O texto apresenta como personagem central o próprio 
canário, o que pode ser comprovado pelo título que o autor 
escolheu para a crônica.

QUESTÃO 2
Letra E.
Passagens como “num momento de descrença” (1o 
parágrafo) e “E o canarinho, pois? Levá-lo comigo dentro 
da gaiola, isso não, eu não tinha coragem” (5o parágrafo) 
comprovam a insegurança compor tamental do autor-
personagem.

QUESTÃO 3
Letra A.
O autor, nessa passagem, mostra que não existem meios 
de recuperar a convivência e a amizade antiga gerada pela 
presença do pássaro.

QUESTÃO 4
Letra E.
A crônica mostra uma situação bem pessoal vivida pelo 
autor; isto se comprova por sua participação em primeiro 
plano do texto. Assim, ele põe à mostra todos os sentimentos 
e emoções experimentados durante o episódio do canário.

QUESTÃO 5
Letra D.
Tem-se a solução da questão, substituindo-se até por 
inclusive: Até você riu de minhas brincadeiras = Inclusive 
você riu de minhas brincadeiras.

QUESTÃO 6
Letra A.
O sentido é de “com a condição de”, isto é, contanto que.

QUESTÃO 7
Letra C.
A visão do sujeito poético é crítica, pois apresenta aspectos 
negativos do computador (“que amigo sarcástico é esse”).

QUESTÃO 8
Letra E.
O pronome sua refere-se ao computador, ou seja, podemos 
dizer: foge de ti quando mais necessita da  companhia dele 
(= computador).

QUESTÃO 9
Letra B.
Cervicalgia complementa o verbo causar, que é transitivo 
direto. Portanto, é objeto direto.

QUESTÃO 10
Letra C.
Se analisarmos o campo lexical, veremos a indignação do 
“eu” em relação ao computador: companheiro leviano, mau 
caráter, amigo sarcástico, máquina ingrata.

QUESTÃO 11
Letra D.
O pronome esse garante a coesão textual, retomando o 
sentido do verso anterior: “no meio do caminho tinha uma 
pedra.”

QUESTÃO 12
Letra A.
O verbo existir, nesse caso, teria como sujeito “uma pedra”, 
concordando com ele.

QUESTÃO 13
Letra D.
A metáfora existe na comparação feita entre o sal do mar e 
as lágrimas do povo português. Há, pois, uma fusão entre 
o mar, que simboliza as conquistas, e as lágrimas, que 
simbolizam o sofrimento. O poeta quer passar a ideia de 
que não haveria conquistas sem o sofrimento do povo, as 
duas coisas estão intimamente associadas.

QUESTÃO 14
Letra E.
Agente é o termo que realiza a ação, no caso o policial.

QUESTÃO 15
Letra C.
Adjunto adnominal explica, determina ou especifica um 
substantivo concreto, no caso “homem”.
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QUESTÃO 16
Letra D.
De maneira nenhuma, porque, para encontrarmos a soma de 
497, precisamos sempre de um número par nas parcelas. 
Sendo assim, nunca obteremos uma soma de total 497 com 
números primos formando as parcelas.

QUESTÃO 17
Letra D.
Existem 20 noves entre 0 e 100. Um em cada algarismo das 
unidades (9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99) e mais os 10 
noves da dezena 9 (90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99).
No total 10 + 10 = 20 noves.

QUESTÃO 18
Letra A.
O próximo número da sequência 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19... 
é 200. Porque é uma sequência de todos os números que 
começam com a letra “d”.

QUESTÃO 19
Letra A.
Quem não pagou a entrada foi Pedro.
Mário e Carlos não podem ter dito a verdade, pois somente 
um entrou sem pagar.
Se Mário não falou a verdade, então o que os outros três afirmaram 
é correto. Conclui-se que Pedro entrou sem pagar. Se Mário 
tivesse dito a verdade, teríamos uma contradição, porque a 
afirmação de Pedro seria verdadeira, mas a de Carlos seria falsa.

QUESTÃO 20
Letra A.
Esta figura formada possui figuras geométricas que não são 
polígonos, e o Tangram é apenas formado por polígonos.

QUESTÃO 21
Letra B.
1 + 2 = 3; 3 + 3 = 6; 6 + 4 = 10; logo, 10 + 5 = 15.

QUESTÃO 22
Letra E.
O animal apresentado nesta opção (ave) não pertence ao 
mesmo grupo (mamíferos) dos animais apresentados nas 
outras opções. Outro critério poderia ser o número de patas.

QUESTÃO 23
Letra D.
1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; logo, 3 + 5 = 8.

QUESTÃO 24
Letra C.
O funil, por sua funcionalidade de transpor líquidos de um 
recipiente para outro, difere dos outros objetos que tem 
como função guardar líquidos.

QUESTÃO 25
Letra E.
Os meios de transporte representados nas letras A, B, C 
e D são terrestres, enquanto a letra E apresenta meio de 
transporte aéreo.

QUESTÃO 26
Letra A.
Deverá ser retirada a palavra “tempestade”, para que a frase 
faça sentido: O rato roeu a roupa.

QUESTÃO 27
Letra D.
Seguindo a ordem do alfabeto: A = 1 e C = 3, portanto, a 
correspondência correta se refere a 31311313.

QUESTÃO 28
Letra C.
O animal apresentado nesta opção não apresenta coloração 
escura no pelo ou manchas, como ocorre com os animais 
das outras opções.

QUESTÃO 29
Letra A.
Se nenhum Twerp é Gollum e se todos os Wargs são Twerps, 
conclui-se que nenhum Gollum poderá ser Warg.

QUESTÃO 30
Letra B.
Para igualar a figura I à figura II, basta colocar o palito da 
direita do triângulo em linha reta – horizontal – e mover o 
palito do centro do quadrado para o espaço que ficará vazio 
com o primeiro movimento; portanto, movem-se 2 palitos.


