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LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra C.

Somente a letra C apresenta a definição correta para a palavra metida, 
que diz respeito a quem gosta de aparecer.

02. Letras B e C.
Não há um entendimento geográfico nos versos 1 e 2, assim como a 
saudade não é responsável por parar o tempo, mas as coisas no tempo.

03. Letra C.
A palavra que melhor substitui “abalar”, de acordo com o contexto, 
é “comover”. O poeta quer, com seus versos, causar emoção no 
interlocutor.

04. Letra C.
Os ditongos são -oi (coisas), -au (saudade) e -ei (verdadeiros).

05. Letra C.
Se uma casa, para que seja assim reconhecida, precisa ser constituída 
por todos os elementos que faltam à casa que o poeta descreve, e 
se ela foi feita com tanto cuidado, tanto carinho, é porque ela existe, 
mas no mundo do poeta.

06 Letra C.
A palavra “porque” é, no contexto em que ocorre, conjunção que 
introduz oração que vai explicar, ao longo do texto, a oração anterior, 
como em Ninguém podia dormir na rede / Porque na casa não tinha 
parede, situação em que a segunda oração, iniciada pela conjunção 
porque, explica a oração de ocorrência imediatamente anterior.

07. Letra A.
Chamar a atenção do aluno para a palavra “engraçada”, que possui 
mais de 6 fonemas – possui 8.

08. Letra C.
Embora o aluno não tenha feito a revisão do assunto dígrafo, ele já 
deve ser capaz de reconhecer a divisão em sílabas da palavra que 
consta do gabarito.

09. Letra D.
Pela ordem: monossílaba tônica, oxítona, oxítona, PAROXÍTONA, 
proparoxítona. Para que fique bem diferenciado para o aluno.

10. Letra C.
O texto relata que algumas pessoas culpam a TV pelo mau 
comportamento dos filhos.

11. Letra B.
A TV apresenta alguns programas que podem incitar a violência.

12. Letra E.
A TV pode contribuir para a educação, segundo o autor.

13. Letra A.
Prepararam um relatório minucioso.

14. Letra C.
A agressividade infantil não é culpa da TV, e sim da educação familiar.

15. Letra D.
Pela ordem: monossílaba tônica, oxítona, oxítona, PAROXÍTONA, 
proparoxítona – para que fique bem diferenciado para o aluno.

RACIOCÍNIO LÓGICO
16. Letra D.

Pois a sequência consiste em ir diminuindo o X (4, 3, 2, 1). E,
entre eles, há sempre dois símbolos 00.

17. Letra C.
Se 1.062 pares de sapatos totalizam 2.124 sapatos e cada centopeia 
possui 354 patinhas; logo, seriam calçadas 6 centopeias, pois 2.124 
: 354 = 6.
3 x 2 = 6 centopeias.

18. Letra C.
Papel é o intruso, porque é o único ser que não é vivo.

19. Letra B.
Questão de simetria. Observando-se a coluna da esquerda,
fica claro que o prenchimento da coluna da direita deve ser
feito com a figura da opção B.

20. Letra E.
Os números 11, 22, 44 e 55 são formados por algarismos

21. Letra D.
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 C.
A 1ª figura foi dividida em 4 partes – o mesmo número de
lados que possui; portanto, seguindo o mesmo critério, a 2ª
figura deve ser dividida por 3 – que é o seu número de lados.

23. Letra B.
A fivela é o elemento que “fecha”, “abotoa” o cinto, assim como o 
cadarço é o elemento que “fecha”, “abotoa” o sapato.

24. Letra B.
Pera está para maçã porque as duas são frutas. Batata, que é tubérculo, 
está para rabanete.

25. Letra C.
A , B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N

26. Letra B.
Apenas a palavra “sorriso” não representa um sentido do corpo humano.

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

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

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

30. Letra A.
Cem gatos comem cem ratos em 3 minutos.


