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1. Letra A.

O texto nos dá conta do fato de que as características naturais de 
uma pessoa devem ser conservadas como elas são, não devendo ser 
modificadas por causa dos outros. Com tais traços devemos, segundo 
o autor, conviver, ainda que eles incomodem os outros.

2. Letra D.
Temos duas orações ligadas pelas circunstâncias de causa e efeito, não 
há a possibilidade de trocá-las. O que é causa, se tornarmos efeito, ou 
vice-versa, inverte o sentido do período: “– Você tem inimigos porque é 
bonito.”, ou seja, a causa de ele ter inimigos era o fato de ser bonito. A 
modificação faz-nos entender que a origem da beleza dele é a existência 
dos inimigos, fato inconcebível.

3. Letra A.
Em “porque era horrível ter inimigos” temos duas orações: a primeira, 
embora esteja subordinada à sua anterior, é principal da segunda; 
percebemos que o primeiro segmento oracional “porque era horrível” 
é um sintagma incompleto (falta nele o sujeito) e, como tal, será a 
principal de uma oração subordinada substantiva, que naturalmente é o 
termo ausente nessa principal, estruturada com um verbo de ligação e 
o predicativo do sujeito.

4. Letra B.
Em “vi-trí-o-lo” e “fei-u-ra” ocorrem, respectivamente, hiato “í-o” e 
ditongo decrescente com hiato “ey” e “i-ú”; em “to-mou”, temos um 
ditongo decrescente oral “ow”; na palavra “que”, ocorre um dígrafo 
consonantal, já que o conjunto “qu” representa “k”; “horrível” apresenta 
o dígrafo consonantal “rr”, que se realiza em “R”;  e em “muito” há o 
ditongo nasal decrescente “uy”.

5. Letra A.
O verbo “fazer” é transitivo direto, portanto, a representação desse 
complemento verbal está equivocadamente anotada pelo pronome “lhe”, 
que é uma notação do objeto indireto. Segundo a norma gramatical, a 
frase estaria melhor assim: “Não perdoam a natureza que o fez assim.”

6. Letra C.
O vocábulo “aminimigos” foi “inventado” pelo autor, usando a sequência 
AMIGO+INIMIGOS, ou seja, a composição de duas palavras que redundou 
em aglutinação por perda do elemento go e fusão do encontro dos dois ii. 
Na outra palavra – deformado − houve a derivação sufixal FORMA+DO 
e, em seguida, a prefixal DE+FORMADO, sucessivamente.

7. Letra A.
O fato de a esposa do companheiro do cronista esperar que este dissesse 
algo sobre sua gravidez, mas não ter dito, além do desvio de seu olhar, 
baixando os olhos, traz à história um ar de suspeita para o leitor, que é 
o objetivo do narrador.  

8. Letra C.
Já que o cronista está narrando um fato que lhe foi contado pelo amigo 
no passado, relato obviamente sobre o segundo fato, que ocorreu antes 
de o colega contar, temos que ter a narrativa em um tempo posterior ao 
fato narrado.

9. Letra B.
O narrador declara que não tinha convivido muito com o ex-colega e dele 
pouco se lembrava porque, como ele próprio declara: “Nunca fui muito 
assíduo às aulas e mal me lembrava dele.”

10. Letra E.
“... a mobília comprada.” Nesta frase, podemos observar um dígrafo nas 
duas letras destacadas: são duas letras que representam um só fonema, 
ou seja, um dígrafo. Ele faz com que o número de letras do vocábulo (oito) 
seja maior que o de fonemas, já que as letras om são a vogal nasal [õ].

11. Letra D.
Quando o personagem diz que o narrador só aparecia nas provas, na 
realidade ele quis dizer que o outro só comparecia à faculdade nos dias 
em que havia prova. Assim, foi utilizado o acontecimento em lugar da 
data em que ocorria.

12. Letra A.
Se analisarmos atentamente o vocábulo futuramente observamos que 
se trata de um advérbio terminado pelo sufixo -mente. Sabemos que 
esses advérbios sempre se derivam de formas femininas de adjetivos: 
futura+mente, em que o a final de futura é uma desinência de gênero, 
que permanece no advérbio.

13. Letra C.
A palavra encontro é uma forma oriunda do verbo encontrar. Pode-se 
perceber que, na passagem destacada, ela está empregada como um 
substantivo abstrato, pois traduz a ação de encontrar.

14. 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.

15. 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.

Raciocínio Lógico

16. Letra B.
1 + 2 = 3; 3 + 3 = 6; 6 + 4 = 10; logo, 10 + 5 = 15.

17. Letra D.
1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; logo, 3 + 5 = 8.

18. Letra A.
Deverá ser retirada a palavra “tempestade”, para que a frase faça sentido: 
O rato roeu a roupa.

19. Letra A.
Se nenhum Twerp é Gollum e se todos os Wargs são Twerps, conclui-se 
que nenhum Gollum poderá ser Warg.
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20. Letra B.
Para igualar a figura I à figura II, basta colocar o palito da direita do 
triângulo em linha reta – horizontal – e mover o palito do centro do 
quadrado para o espaço que ficará vazio com o primeiro movimento; 
portanto, movem-se 2 palitos.

21. Letra C.

22. Letra B.

23. Letra C.

24. Letra E.

25. Letra E.

26. Letra C.

27. 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.

28. Letra A.
O próximo número da sequência 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19... é 200. Porque 
é uma sequência de números que começam com a letra “d”.

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

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


