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GABARITO

Matemática
11. Letra B.

Para calcular o número de quadradinhos, devemos multiplicar o número 
de colunas pelo número de linhas.
Assim, temos: 8 x 8 = 64.
O tabuleiro de damas terá 64 quadradinhos.

12. Letra C.
Analisando a sequência, observamos que o número seguinte é sempre 
o resultado da soma dos 2 números anteriores.
Assim, temos: 27 + 44 = 71.

13. Letra A.
Porque a página 1 do livro I está ao lado do livro II, ou seja, a traça não 
comeu 999 páginas do volume 1; assim como ela não comerá as 999 
páginas do livro X, pois sua última página está ao lado do livro IX. Portanto, 
a traça vai comer 1 página do I, 8.000 páginas dos livros II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII e IX e 1 página do livro X.

14. Letra D.
Analisando os lados: 1 hora: R$ 3,00
Sobram R$ 9,00
9,00 : 1,50 = 6 horas
6 + 1 = 7 horas.

15. Letra A.
Ela poderá fazer 9 apresentações sem repetir nenhuma combinação.
Devemos multiplicar o número de cartolas pelo número de bolas. Assim, 
temos: 3 x 3 = 9.

16. Letra A.
Sabemos que a soma de cada linha e de cada coluna é a mesma.
Observamos que a segunda linha está completa e vale : 18 + 19 + 26 = 63.
Calculando a primeira linha: 23 + 24 = 43.
A linha tem um total de 63. Então: 63 – 43 = 20.
Calculando a terceira linha: 22 + 24 = 46.
A linha tem um total de 63. Então: 63 – 46 = 17.
O produto entre os números: 20 x 17 = 340.

17. Letra D.
0 (zero). A palavra isso não tem R.

18. Letra B.
2 camisas = 9 pares de meia + 6 cuecas
Se 6 cuecas = meia camisa
9 pares de meia = 1 camisa e meia
Assim: 1 dúzia de pares de meia + 1 dúzia de cuecas = 3 camisas.

19. Letra C.
Trem elétrico não solta fumaça.

20. Letra D.
Se ele ultrapassou o terceiro colocado, ficou em seu lugar. Logo, terminou 
a corrida em 3o lugar.
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01. Letra B.

O título do texto transmite a ideia de passagem de tempo.
02. Letra A.

A palavra porém substitui mas sem alterar o sentido da frase.
03. Letra B.

É a única frase que não deve substituir a frase original, pois dá ideia de 
repetição.

04. Letra C.
O texto nos informa sobre o surgimento do cinto de segurança.

05. Letra A.
O cinto de segurança passou a ser obrigatório no Brasil em 1998.

06. Letra C.
O humor da tirinha está no fato de a amiguinha de Suriá ser uma elefanta.

07. Letra A.
No último quadrinho, o médico demonstra espanto ao ver que a amiguinha 
de Suriá é uma elefanta.

08. Letra A.
O autor confirma essa afirmativa ao dizer, no 2o parágrafo, que alguns 
passatempos (referentes a brincadeiras) resistem bravamente à televisão 
e à escassez de espaços livres na cidade.

09. Letra B.
O que reforça é que, depois de a palavra ser repetida, vem seguida da 
palavra mesmo, que significa “sem sombra de dúvida, exatamente”.

10. Letra D.
De acordo com o 2o parágrafo, as crianças continuam brincando
de brincadeiras do tipo faz de conta, pois não há menino ou menina que 
não saiba brincar.


