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01. Letra C.
A visão do sujeito poético é crítica, pois apresenta aspectos negativos 
do computador (“que amigo sarcástico é esse”).

02. Letra E.
O pronome sua refere-se ao computador, ou seja, podemos dizer: foge 
de ti quando mais necessita da  companhia dele (= computador).

03. Letra B.
Cervicalgia complementa o verbo causar, que é transitivo direto. 
Portanto, é objeto direto.

04. Letra C.
Se analisarmos o campo lexical, veremos a indignação do “eu” em 
relação ao computador: companheiro leviano, mau caráter, amigo 
sarcástico, máquina ingrata.

05. Letra D.
A metáfora existe na comparação feita entre o sal do mar e as lágrimas 
do povo português. Há, pois, uma fusão entre o mar, que simboliza as 
conquistas, e as lágrimas, que simbolizam o sofrimento. O poeta quer 
passar a ideia de que não haveria conquistas sem o sofrimento do povo, 
as duas coisas estão intimamente associadas.

06. Letra E.
Agente é o termo que realiza a ação, no caso o policial.

07. Letra C.
Adjunto adnominal explica, determina ou especifica um substantivo 
concreto, no caso “homem”.

08. Letra A.
O paralelogramo, segundo a definição matemática, é o quadrilátero cujos 
lados opostos são paralelos. Esta questão é um exercício de lógica para o 
aluno, uma vez que o adjetivo “paralelogrâmico”, ainda que não se saiba 
seu significado, obviamente refere-se a algo paralelo. Como a única figura 
que apresenta esse “algo paralelo” é a da letra A, o aluno facilmente chegará 
à resposta.

09. Letra C.
A perpendicular, sendo uma reta, já é uma representação de algo sem 
desvios, ou seja, sem interferência de qualquer natureza. Uma pessoa 
reta é alguém cumpridor de seus deveres e honesta para com os demais.

10. Letra B.
O chamado “triângulo amoroso” ocorre quando há o surgimento, entre 
um casal, de uma terceira pessoa, que interfere na relação, causando 
normalmente a separação dos antigos amantes. No caso do texto, a relação 
entre o Quociente, por ter se tornado monótona, deu margem à interferência 
do Máximo divisor comum, que causou a separação.

11. Letra A.
O autor cria uma história cujos personagens, ações e coisas são elementos 
extraídos da matemática. Os que representam personagens estão 
personificados, ou seja, são nomes atribuídos a pessoas, sendo, então, 
substantivos próprios.

12. Letra E.
A qualificação da Incógnita como a fração mais ordinária do problema indica 
que ela não tinha o caráter necessário para manter uma relação ou mesmo 
terminá-la sinceramente antes de ceder a um outro amor.

13. Letra B.
A multiplicação é o aumento de um deles tantas vezes quantas forem as 
unidades do outro, ou seja, é um aumento proveniente da soma de dois 
números várias vezes. O Quociente, ao somar-se à Incógnita, fez gerar filhos 
(os cones e a secante), que são a multiplicação do casal.

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

15. Letra A.
O verbo existir, nesse caso, teria como sujeito “uma pedra”, concordando 
com ele.
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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.

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.
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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.


