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GABARITO
Língua Portuguesa

01. Letra A.
O paralelogramo, segundo a definição matemática, é o quadrilátero cujos 
lados opostos são paralelos. Esta questão é um exercício de lógica para 
o aluno, uma vez que o adjetivo “paralelogrâmico”, ainda que não se 
saiba seu significado, obviamente refere-se a algo paralelo. Como a 
única figura que apresenta esse “algo paralelo” é a da letra A, o aluno 
facilmente chegará à resposta.

02. Letra C.
A perpendicular, sendo uma reta, já é uma representação de algo sem 
desvios, ou seja, sem interferência de qualquer natureza. Uma pessoa 
reta é alguém cumpridor de seus deveres e honesta para com os demais.

03. Letra B.
O chamado “triângulo amoroso” ocorre quando há o surgimento, entre 
um casal, de uma terceira pessoa, que interfere na relação, causando, 
normalmente, a separação dos antigos amantes. No caso do texto, a 
relação entre o Quociente, por ter se tornado monótona, deu margem à 
interferência do Máximo Divisor Comum, que causou a separação.

04. Letra A.
O autor cria uma história cujos personagens, ações e coisas são 
elementos extraídos da matemática. Os que representam personagens 
estão personificados, ou seja, são nomes atribuídos a pessoas, sendo, 
então, substantivos próprios.

05. Letra E.
A qualificação da Incógnita como a fração mais ordinária do problema 
indica que ela não tinha o caráter necessário para manter uma relação 
ou mesmo terminá-la sinceramente antes de ceder a um outro amor.

06. Letra B.
A multiplicação é o aumento de um deles tantas vezes quantas forem as 
unidades do outro, ou seja, é um aumento proveniente da soma de dois 
números várias vezes. O Quociente, ao somar-se à Incógnita, fez gerar 
filhos (os cones e a secante), que são a multiplicação do casal.

07. Letra B.
Nas linhas 3 e 4, podemos observar que não se trata de Juca Badaró, pois, 
antes que este mandasse os homens entrarem, o irmão se interpôs a ele. 
Também vê-se que não se trata do coronel, porque este é o próprio Juca 
Badaró. Não pode ser o negro, pois o irmão fez sinal para ele. Refere-se 
claramente a Sinhô Badaró, que é o homem que estava sentado junto 
ao coronel Juca.

08. Letra B.
Uma das formas que temos para verificar se um verbo é irregular ou 
não é analisando os radicais da 1a pessoa do singular do presente e do 
pretérito perfeito do indicativo: digo e disse – observe que há mudanças 
no radical diz, do infinitivo.

09. Letra D.
O prefixo da palavra “semicerrados” significa meio, metade. O prefixo de 
“penumbra” significa quase. O significado do prefixo de “pan-americanos” 
é todo, totalidade. O de “perímetro” é em volta de. Resta-nos o sufixo de 
“hemisfério”, que significa metade, meia esfera.

10. Letra A.
Nesta opção ocorre mutação da vogal temática a para o. Levando em 
conta que a vogal temática só não existe na 1a pessoa do singular do 
presente do indicativo, em todo o presente do subjuntivo e imperativo 
negativo, além do imperativo afirmativo, exceto na 2a pessoa, a forma 
verbal “mandou” tem vogal temática.

Matemática

11. Letra D.
A partir do momento em que Calvin introduziu o fator trânsito no problema 
matemático, este passou de uma situação hipotética para um caso real,
em que o fator acrescentado inviabiliza a solução do problema.

12. Letra A.
No último quadrinho, Calvin se vangloria de ter resolvido o problema. As 
maiúsculas indicam que sua fala, nesse momento, é mais empolgada 
do que a dos demais quadrinhos, por causa de seu estado de espírito.

13. Letra B.
Nem todos os camelôs, segundo o poeta, falam pelos cotovelos.“Outros, 
coitados, têm a língua atada.”, ou seja, existem alguns que nada falam.
 

14. Letra C.
A situação bizarra que o camelô apresenta para chamar a atenção das 
pessoas que passam é o fato de o homem dizer ao filho que um pedaço 
de banana vai acender o charuto, um fato bem incoerente.

15. Letra A.
O adjetivo “coitados” mostra o sentimento de pena do poeta para com os 
camelôs que não falam muito, os que têm a “língua atada”.

16. Letra E.

17. Letra D.

18. Letra E.

19. Letra C.

20. Letra D.
A sequência deve ser analisada sob o ponto de vista da ordem em que os 
fatos aconteceram, sendo correta apenas a seguinte série: Dilúvio, Idade 
Média, Princesa Isabel, Segunda Guerra e MP3.

21.  Letra A.
São 9 quadrados formados por um quadrinho cada um + 4 quadrados 
formados por 4 quadrinhos cada um + 1 quadrado formado pelos 9 
quadrinhos = 14.

22. Letra B.
Todas as opções apresentam figuras de alimentos, bolos; apenas a opção 
B retrata um alimento diferente – sanduíche.
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23. Letra B.
O triângulo de linha pontilhada está para um quadrado de linha contínua, 
assim como o quadrado de linha pontilhada está para o triângulo de 
linha contínua. 

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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.

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

29. 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.

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