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GABARITO

Língua Portuguesa
01. Letra C.

O médico de Paulinho disse que ele era uma criança com muita imaginação 
e criatividade.

02. Letra A.
Porque, no primeiro parágrafo, o autor apresenta coisas que o homem não 
faz, mas deveria fazer, para que o equilíbrio fosse alcançado.

03. Letra B.
A resposta se encontra, além do texto como um todo (e aí levaríamos 
em conta o que se conhece do homem a esse respeito, portanto, um 
conhecimento extratexto), na preocupação em controlar a exploração das 
florestas (2o parágrafo); a exploração é feita evidentemente pelo homem 
e tem causado problemas de desequilíbrio ao meio ambiente. 

04. Letra B.
Trata-se de uma prática de redação. Quando se omite uma parte do texto 
que se está reproduzindo, colocam-se pontos, entre parênteses ou não, 
para que a omissão fique evidenciada. É uma questão de respeito ao texto 
de outra pessoa ou ao próprio. 

05. Letra C.
No caso da questão, o autor quis detalhar a significação do termo: não se 
tratava da preocupação de qualquer povo, apenas do brasileiro. 

06. Letra D.
O que o último parágrafo diz, em outras palavras e resumidamente, é que 
o aumento populacional de uma espécie ocasiona a diminuição de outra, 
e vice-versa. A consequência lógica disso é a desarmonia populacional 
dessas espécies. 

07. Letra A.
Porque fala do equilíbrio como um todo, ou seja, ecológico, sem maiores 
especificações. 

08. Letra A.
Se o aumento do número de piranhas é consequência do extermínio do 
dourado (bem como da ariranha e do jacaré), como diz o exemplo do 
autor, no último período, a resposta só pode ser a letra A: a morte do 
dourado é a causa do aumento do número de piranhas. 

09. Letra B.
Todo o texto, praticamente, faz essa intimidação, mas ela fica bem evidente 
nos trechos: “... mas também evitar ... espécies de animais...”  e “E a 
extinção ... meio ambiente...”

10. Letra C.
Se as pessoas retirarem das plantas apenas o que vão comer, não haverá 
desperdício de alimento, isto é, não vai faltar comida mais tarde. 

Matemática
11. Letra D.

Questão solucionada por meio da observação direta da figura do teclado 
do telefone demonstrada no enunciado do problema. As informações são 
retiradas diretamente da figura.

12. Letra D.
Analisando os dados:
1 hora tem 60 minutos.
Em 1 minuto dá 50 lambidas.
Em 60 minutos dará 50 x 60 = 3.000 lambidas, 1 hora dá 3.000 lambidas. 
Em 3 horas: 3 x 3.000 = 9.000 lambidas.

13. Letra B.
Da mesma forma, este jogador, para atingir seu objetivo, deverá descartar 
a carta de número 3 e apossar-se da carta de número 8 para atingir 13 
pontos.

14. Letra B.
Idade de Rafaela = x (em que x é um valor desconhecido)
Idade de Ana = x + 10 
(obs.: a diferença entre elas é de 10 anos)
A soma da idade delas é 64.
Assim, temos:
x + x + 10 = 64
2x = 64 – 10
2x= 54
x = 27
Idade de Rafaela = 27 anos.

15. Letra C.
No primeiro item, a informação dada é que os algarismos 1, 2 e 3 não estão 
no código. Então, pode-se concluir que, pelo segundo item, o  algarismo 
4 pertence ao código, mas não está na ordem; no terceiro item, sabe-se 
que o numeral 564 tem um algarismo que pertence ao código, e que 
está na ordem  correta; conclui-se que o 4 está nas unidades; no quarto 
item, conclui-se, através do terceiro item, que os algarismos 5 e 6 não 
pertencem ao código e que o 7 pertence, mas não está na ordem correta; 
no último item, pode-se concluir que o algarismo que falta para formar o 
código é o 8, pois consta  nas informações anteriores que os algarismos 
6 e 1 não estão no código; conclui-se, a partir daí, que o 7, identificado no 
quarto item pertence ao código e está na ordem das dezenas, portanto, 
o 8 está na ordem das centenas. O código secreto é o 874.

16. Letra D.
Analisando os dados:
Porcos – 12
Patos – o dobro do número de porcos, ou seja, 2 x 12 = 24
Galinhas – o triplo da soma de porcos e patos. 
Porcos + patos = 12 + 24 = 36. Então, 3 x 36 = 108
O restante dos animais é composto por bois. 
Então, precisamos calcular a diferença entre o total de animais existentes 
na fazenda e a quantidade que já temos (porcos + patos + galinhas). 
12 porcos + 24 patos + 108 galinhas = 144 animais
Calculando a diferença: 230 – 144 = 86 cabeças de boi.

17. Letra B
A regra é que cada número no quadrado é a soma dos dois anteriores. 
Assim sendo, 44 + 65 = 109.

18. Letra C.
Para 1 litro de água, usamos 24 colheres de medida de açúcar. Para 35 litros... 
nos dá a ideia de soma de parcelas iguais, ou seja, multiplicação de parcelas.
24 x 53 = 840 colheres de medida de açúcar.

19. Letra A.
A partir da informação de que Mara tem 6 anos, conclui-se pelo primeiro 
item que, como Vera é mais velha que ela 2 anos, Vera tem 8 anos, 
(6+2=8); no segundo item, se Renato é mais novo do que Vera 1 ano, 
ele terá 7 anos, (8 – 1=7); no terceiro item, Zezé tem 2 anos a mais que 
Renato, portanto, ele tem 9 anos, (7+2=9); no último item, Luís tem a 
metade da idade de Vera, que tem 8 anos, (8 : 2=4).

20. Letra A.
Analisando e substituindo:
Casas verdes: x = 7
Casas azuis: x + 5 = 7 + 5 = 12
Casas brancas: dobro de casas azuis = 2 x 12 = 24
Total de casas na rua das Beldades: 7 + 12 + 24 = 43 casas

Código da prova: 14221


