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GABARITO

Língua Portuguesa
01. Letra E.

A contração da preposição para com o artigo definido o (“pro”) e a 
palavra “cara” designando indivíduo, pessoa, não são de uso próprio da 
linguagem formal culta, mas sim da linguagem oral, usada nas conversas 
descontraídas.

02. Letra A.
A expectativa causada pela frase do menino foi tão grande que o homem 
que o tinha censurado foi obrigado a pedir esclarecimento do motivo da 
afirmação do menino.

03. Letra C.
O autor emprega o pronome “nós” (“Nós olhamos”) e o verbo no plural 
(“Interrompemos”, “olhamos”) como forma de mostrar que estava em 
companhia de alguém, e que, ao lado dele, assistia aos acontecimentos 
narrados. 

04. Letra B.
O próprio cronista narrador esclarece essa questão, quando declara que 
“e depois viemos a saber que o menino era seu vizinho de apartamento”.

05. Letra E.
A palavra “homem”, da linha 49, refere-se ao indivíduo que se encontrava 
com a mulher do outro embaixo da barraca.

06. Letra C.
A expressão “pro” é uma contração oral: preposição e artigo. Para 
significar “a favor”, teria que existir um acento agudo na letra o – pró – e 
se encaixar semanticamente na frase.

07. 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.

08. 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 comportamental do 
autor-personagem.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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. 

13. 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.

14. 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”.

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

Raciocínio Lógico

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.

17. Letra D.
Existem 20 números nove 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.

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.

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.

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

21. 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.

22. Letra D.

23. Letra C.

24. Letra B.
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25. Letra B.

26. Letra E.

27. 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.

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

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

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


