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01. Letra C.
O assunto dos dois textos está nítido: saudades de ler um livro (texto I) 
e o fato de os jovens não gostarem de ler (texto II).

02. Letra B.
Ao contrário do que está escrito, a narradora não sai da loja sem levar 
o livro que viu.

03. Letra D.
Essa é a alternativa em que as explicações estão de acordo com os 
substantivos coletivos.

04. Letra B.
O texto é feito por um poeta que relembra sua infância.

05. Letra A.
As ações acontecem ao mesmo tempo.

06. Letra D.
Ele cita em todo o poema a saudade dos alimentos e das brincadeiras.

07. Letra A.
As outras possuem verbos (fazenda, chupando...) ou substantivo 
abstrato (saudade, travessura).

08. Letra B.
Estrela – é o único substantivo concreto, porque conhecemos sua forma 
e porque podemos vê-la.

09. Letra D.
Ela deseja lhe dar “esperança”.

10. Letra A.
aqui – qu; pássaros – ss.

11. Letra D.
A carga do burro era o dobro. (1 arroba = 15 kg.)

12. Letra E.
Dividir a carga entre os dois para que ambos carregassem cargas iguais.

13. Letra B.
Não aceitou a proposta e ainda deu uma gargalhada.

14. Letra C.
Tropica e cai no chão e permanece caído como se estivesse exausto 
(rebenta).

15. Letra E.
O cavalo leva toda a carga.
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16. Letra C.
A , B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

17. 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.

18. Letra D.
Única opção que apresenta o grupo de letras que forma a palavra TRISTE.

19. Letra A.
Aqui os períodos de tempo estão dispostos conforme a duração do mais 
curto ao mais longo. A quinzena é um período de 15 dias e, portanto, 
vem entre o dia e o mês.

20. Letra D.
O Brasil não faz divisa com o Chile.

21. 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”.

22. Letra A.
Se nenhum Twerp é Gollum e se todos os Wargs são Twerps, conclui-se 
que nenhum Gollum poderá ser Warg.

23. 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.

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

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

26. Letra C.

27. 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.

28. Letra B.
Existem 6 maneiras diferentes de a professora arrumar as 30 mesinhas.

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

30. 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.  


