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GABARITO

Língua Portuguesa
01. Letra A.

O aspecto visual é de extrema importância para o reforço da mensagem. 
Esse dado é revelado pela supressão de uma vogal, reforçando a ideia 
do roubo.

02. Letra E.
Reforça o plano de expressão escrita com o plano de expressão visual.

03. Letra C.
A palavra “devagar”, de cuja repetição se fala, é um advérbio de modo 
(não um adjetivo, como se menciona em B). Observe-se que, em D, é 
incorreta a menção à “absoluta ausência de participação do ser humano”, 
uma vez que a “janela” representa, metonimicamente, as pessoas que 
olham através delas. Destaque-se, também, que o último verso ratifica o 
conteúdo da estrofe, o que invalida a opção E.  Acrescente-se  que não 
há o interesse da “animalização” dos seres humanos, como sugerido 
na alternativa A.

04. Letra D.
Trata-se de emprego denotativo da linguagem. Nos demais casos, 
encontramos construções metafóricas.

05. Letra C.
Os dois pronomes se referem a hipotéticos interlocutores a quem se 
dirige a poeta, entre os quais podemos entender que ela mesma se inclui. 
Destaque-se, aí, a ocorrência de mistura de tratamento (te > tu / sua > 
você), típica da linguagem coloquial.

06. Letra A.
Realmente, percebemos o tratamento especial, conotativo, criativo e 
estético, conferido à palavra (função poética), e a mensagem dirigida a 
um interlocutor (função apelativa).

07. Letra D.
O amor é personificado através do emprego de verbos e adjetivos 
normalmente atribuíveis a seres animados, o que contribui para o 
tratamento estético conferido à mensagem. 

08. Letra D.
O ditongo se percebe na representação fonética da palavra, em que as 
letras “ei” equivalem a /ey/, constituindo um encontro de uma vogal e uma 
semivogal , nessa ordem, o que caracteriza o ditongo decrescente. Em 
“com” não há ditongo fonético, mas dígrafo vocálico; em “quer” também 
há um dígrafo, mas consonantal; em “trapaceia”, o ditongo decrescente 
é oral; em “não”, o ditongo é decrescente. 

09. Letra C.
A representação fonética da palavra “seus” ( /sews/) comprova que o “u” 
é uma semivogal. Nos outros casos, ele é vogal (em “acucena”) e letra 
diacrítica, compondo um dígrafo (em “quer”).

10. Letra C.
A palavra tem 7 fonemas (/Kamiñar/). Em A, há 5; em B, há 4; em D, há 
5; em E, há 4. 

11. Letra C.
A representação fonética da palavra (/multidãw/) mostra o acer to 
da alternativa. Em A, “em” é dígrafo vocálico; em B, “ch” é dígrafo 
consonantal; em D, o “h” é letra etimológica; em E, o ditongo é nasal. 

12. Letra A.
A função predominante no texto é a referencial e, portanto, nele prevalece 
a linguagem denotativa, o que torna errada a afirmativa I. As demais 
estão corretas.

13. Letra E.
Trata-se da regra que estabelece os casos de acentuação gráfica nas 
palavras paroxítonas.

14. Letra B.
A resposta se justifica a partir do seguinte trecho, retirado do primeiro 
parágrafo: “Elas mostram que, muito antes de o conceito de globalização 
entrar em voga nos campos da política e da economia, ele já existia, de 
certa forma, no plano linguístico”.

15. Letra E.
Essa ideia está implícita na expressão “sociólogos de ocasião”. O autor 
apresenta diversos exemplos que pretendem mostrar que “a teoria do leão 
é furada”. A opção A não é aceitável, não só porque o texto não considera a 
hipótese de ela estar certa, mas também porque, sendo metafórica, não se 
aplicaria apenas a regiões com leões. A opção B está errada porque, ainda 
que metaforicamente, parte da ideia de que leão predador faz as pessoas 
adquirirem rapidez na fuga e também porque não apenas situações de risco 
a motivariam, mas “um certo tipo de ambiente” produziria “um certo tipo de 
atleta”. A opção C não pode ser aceita, pois o futebol (com o exemplo do 
jogador Messi) é mencionado como argumento contrário à teoria. A opção 
D é igualmente inválida, pois os campeões brasileiros de automobilismo, 
com suas vitórias, retificam (e não ratificam) a tese. 

16. Letra E.
Esse pensamento pode ser extraído do final do texto, em que o autor, ao 
justificar que “perdemos para o nosso emocionalismo”, afirma que “os 
de sangue frio ganham sempre”. Em A, o exemplo de Cuba e mesmo 
dos países socialistas em geral é mencionado pelo autor para contrariar 
a tese exposta na alternativa. Em B, o erro está em afirmar que os países 
não ganham medalhas. Em C, o autor menciona a palavra “vestígios” 
para aproximar o sucesso do futebol brasileiro da teoria do leão, mas 
desmente isso a seguir, na comparação entre Messi e Ronaldinho. Em 
D, a intenção do autor com o exemplo não é confirmar a teoria do leão.

17. Letra D.
O dígrafo vocálico está representado pelas letras im, que correspondem 
ao i nasal; o dígrafo consonantal está presente nos dois s com um único 
som. Em A, são três letras e dois fonemas; em B, há dois hiatos na palavra; 
em C, a palavra só tem um encontro consonantal (fr), porque ss é um 
dígrafo; em E, há dois dígrafos vocálicos (am e en). 

18. Letra C.
As regras, pela ordem, são: a das proparoxítonas, a dos hiatos e a das 
oxítonas. O erro de A está em rubrica e saci, que não têm acentos; em 
B, raiz não possui acento, da mesma forma que Bangu, em D. O erro da 
E está em pegada e rainha, que não se devem acentuar.
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19. Letra D.
Trata-se de um advérbio, que se opõe a “bem”. Nos outros quatro casos, 
o emprego está invertido: adjetivo (mau) no lugar de advérbio (mal) e 
vice-versa.

20. Letra C.
A formação é mesmo esta: tradicional + mente. Em A, “medidor” está 
empregado como substantivo e se forma por sufixação; em B, a palavra 
vem do verbo “explicar”, por sufixação; em D, para formar-se a palavra, e 
com algumas alterações, apenas acrescentou-se um sufixo (automóvel + 
ismo); em E, como na letra B, a palavra é um substantivo que indica ação 
e deriva do verbo “preparar”, por sufixação.

Raciocínio Lógico
21. Letra E.
22. Letra D.
23. Letra C.
24. Letra B.
25. Letra E.

26. Letra C.
Sabendo-se que:
X = vários biscoitos de Madalena.
Y = quantidade de biscoitos dada a sua irmã.
Z = quantidade de biscoitos dada a seu irmão.

Após Madalena comer um biscoito de X, temos:
X – 1 = a

Madalena divide a quantidade que lhe resta (a) entre ela e a irmã:
a/2 = Y, portanto, a = Yx2

Logo após, Madalena come mais um biscoito da quantidade que lhe resta, 
ou seja, de Y, já que lhe restaram até então a mesma quantidade que deu 
à irmã. Temos então: 
Y – 1 = b; portanto, Y = b + 1

Madalena divide a quantidade que lhe resta (b) agora entre ela e o irmão, 
sobrando-lhe 5 biscoitos. Logo, temos:
b/2 = 5; portanto b = 10.

Unindo todas as equações, teremos:
X – 1= Y2

X – 1=(b + 1)2

X = (b + 1)2 + 1

Assim, temos:
X = (10 + 1)2 + 1
X = (11)2 + 1
X = 22 + 1
X = 23

Assim, Madalena tinha inicialmente 23 biscoitos.

27. Letra A. 
Com a ordenação das letras, escreve-se a palavra PARIS, nome de uma 
cidade.

28. 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. 

29. Letra C.
Analisando-se a 1a linha e a 2a linha, temos círculos e quadrados, 
respectivamente. Quanto aos detalhes, temos estrela à esquerda da figura 
da 1a coluna, nenhum detalhe na coluna do meio e “bolinha preta” na 
coluna da direira. Dessa forma, a figura que preenche o espaço vazio é 
o triângulo com detalhe “bolinha preta”.

30. Letra B.
Na figura apresentada nesta opção, o detalhe em branco difere das outras 
figuras no que diz respeito à sua posição de encaixe.

31. Letra B.
Todas as opções apresentam figuras de alimentos, doces e bolos; apenas 
a opção B retrata um alimento diferente – sanduíche.

32. 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.

33. Letra D.
Analisando-se a 1a linha e a 2a linha, temos retângulos e círculos, 
respectivamente. Quanto ao preenchimento, temos uma figura preta em 
cada uma dessas linhas. Quanto aos detalhes, losango, bolinha e cruz, sem 
repetição. Por analogia, a figura que preenche o espaço vazio é o quadrado 
branco com cruz.

34. Letra B.
Em ordem decrescente: S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C.

35. Letra A.
Pela combinação dos dados apresentados, a única opção possível de 
ser definida é a de que alguns professores de História podem ser altos.

36. Letra C.

37. Letra B.

38. Letra C.

39. Letra B.
Como o único dia em que Euclides e Luís tomam café juntos é quinta-feira, 
e com base na informação de que somente Francisco não falou a verdade 
a respeito dos dias em que toma café, esse é o único dia possível para 
que os três se encontrem.

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