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GABARITO
1. Letra E.

O imperativo é mesmo o modo da persuasão, centrado no interlocutor, e 
tipifica a função apelativa ou conativa. Outro elemento seria o pronome 
“você”, que remete diretamente ao receptor da mensagem.

2. Letra C.
Os dois pronomes se referem a hipotéticos interlocutores a quem se 
dirige a poeta, entre as 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.

3. 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).

4. 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.

5. 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.

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

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

8. 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.

9. Letra C.
Embora se perceba no texto a admiração pela genialidade de Woody 
Allen, a menção ao tempo perdido no trabalho e à vaidade como algo a 
combater, o objetivo da cronista – que o título já antecipa – é mesmo o 
de valorizar o equilíbrio, com os momentos de ócio vistos como instantes 
em que se dá qualidade à vida, em que se é feliz.

10. Letra D.
“A despeito de” é expressão concessiva, equivalente a “apesar de”. Nas 
demais opções, há equivalência entre “mesmo não compactuando” e 
“embora não compactue” (A); “por causa disso” e “em virtude disso” (B); 
“menos/mais” e “quanto menor/maior” (C) ; “claro” e “evidentemente” (E).

11. 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.

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

13. 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.

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

15. Letra D.
A função metalinguística, talvez a preponderante, está presente porque 
o objetivo do texto é falar sobre a criação poética (é a poesia falando 
da poesia). A função poética está presente na seleção vocabular, na 
linguagem figurada, na conotação, na criatividade.

16. Letra A.
Essa adjetivação de substantivos, aliás, contribui decisivamente para 
reforçar o juízo crítico formulado em relação ao burguês. O erro de B está 
em não reconhecer que a repetição é expressiva, pretendendo enfatizar 
as características negativas (para o autor) do burguês. C está errada 
porque “níquel” e “cinema” não se vinculam à ideia de “gordura”. O 
equívoco da opção D está na afirmação de que as diferenças de origem 
são confirmadas no verso seguinte, que, no entanto, nivela os três através 
de um único adjetivo (“cauteloso”). E está errada porque fala de um 
despojamento, de uma ousadia e uma liberdade que o texto não autoriza.

17. Letra D.
Pode-se inferir que as “mentiras”, no caso, seriam relativas a possíveis 
maus-tratos que os “escravos” estariam sofrendo, e a ameaça de 
chibatadas apenas confirma esse fato, anulando a ideia de “mentiras”. 
Está errada a letra A porque os quatro textos tematizam o trabalho 
escravo, têm o mesmo tema. Está errada a letra B porque há traços 
significativos distintivos no segundo texto em relação ao primeiro: as 
“grades” são formadas com a imagem de instrumentos de trabalho do 
homem do campo, além da cana. O erro de C, ainda que se admita, de 
forma forçada, o mesmo cenário, não há; no terceiro texto (não verbal), 
a figura do opressor (feitor ou capataz) presente no quarto. Quanto à 
letra E, apenas o segundo texto “convida” à ação, através do emprego 
do modo imperativo.

18. 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 metafórica, a metáfora 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 
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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. 

19. 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.

20. 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). 

Raciocínio Lógico
21. 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.

22. Letra E.
A árvore está fixada no chão da mesma forma que a chaminé está fixada 
na casa. 

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

24. 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.

25. Letra D.
21 – 1 = 20, 20 – 2 = 18, 18 – 3 = 15, 15 – 4 = 11, 11 – 5 = 6

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

27. 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.

28. 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.

29. Letra D.
De acordo com os dados apresentados, não há possibilidade de se 
determinar a relação entre as alturas de Antônio e Pedro.

30. Letra D.

31. Letra B.

32. Letra C.

33. Letra B.

34. Letra C.

35. Letra C.

36. Letra A.
Seguindo a ordem do alfabeto: D = 4 e E = 5; portanto, a correspondência 
correta se refere a 5454554.

37. Letra B.
Como o único dia em que Euclides e Luís tomam café juntos é 5a 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.

38. Letra D.
A única maneira de somar três números distintos entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
e obter o resultado 6 é 1 + 2 + 3 = 6. Logo, os cartões com as letras 
O, B e E têm, em seu verso, os números 1, 2 ou 3 (não necessariamente 
nessa ordem). Ao olhar para o verso dos cartões com as letras O e P, 
Caetano vê no verso do cartão O um dos números 1, 2 e 3.
Observando as somas 1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8 e 3 + 5 = 8, e lembrando 
que o número no verso do cartão P é no máximo 5, vemos que os números 
no verso dos cartões O e P são, respectivamente, 3 e 5. Resta o número 
4, que é o que está no verso do cartão M.

39. Letra B.
Seja n o número que Lucas pensou. O enunciado diz que n = 285q + 77, 
onde q é um número inteiro. Como 285 = 57 x 5, podemos reescrever 
essa expressão como n = 57 x (5q) + 57 + 20 = 57 x (5q + 1) + 20.
Logo, o resto da divisão de n por 57 é 20.

40. Letra D.
21 – 1 = 20, 20 – 2 = 18, 18 – 3 = 15, 15 – 4 = 11, 11 – 5 = 6.


