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LÍNGUA PORTUGUESA 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

 O exorcismo 

Rosário, a feiticeira andaluza, estava há muitos anos lutando contra os demônios. O pior dos 

satanases tinha sido seu sogro. Aquele malvado tinha morrido estendido na cama, na noite em 

que blasfemou*, e o crucifixo de bronze soltou-se da parede e quebrou-lhe o crânio. 

Rosário se ofereceu para desendemoniar-nos. Jogou no lixo a nossa bela máscara mexicana de 

Lúcifer e esparramou uma fumaçarada de arruda, manjerona e louro bendito. 

Depois pregou na porta uma ferradura com as pontas para fora, pendurou alguns alhos e 

derramou, aqui e acolá, punhadinhos de sal e montões de fé. 

– Ao mau tempo, cara boa, e para a fome, viola – disse. 

E disse que dali para a frente era conosco, porque a sorte não ajuda quem não a ajuda a 

ajudar. 

                                                                            (Eduardo Galeano, O livro dos abraços. Adaptado) 

01. A criação da palavra “fumaçarada” associa fumaçada e fumarada, formadas a partir de 

fumaça. É correto afirmar que a palavra criada produz efeito estilístico compatível com a ideia 

de 

a) comparativo, grande quantidade. 

b) diminutivo, pequena intensidade. 

c) diminutivo, pouca qualidade. 

d) aumentativo, grande quantidade. 

e) aumentativo, média intensidade. 

Comentário:  

Essa associação de “fumaçada” e “fumarada” transmite uma noção de grande quantidade, 

revelada também em “fumaçarada”. Assim, entendemos que é um grau aumentativo e a 

alternativa (D) é a correta. 

Gabarito Letra D 

 

Ei-lo agora, adolescente recluso em seu quarto, diante de um livro que não lê. Todos os seus 

desejos de estar longe erguem, entre ele e as páginas abertas, uma tela esverdeada que 

perturba as linhas. Ele está sentado diante da janela, a porta fechada às costas. Página 48. Ele 

não tem coragem de contar as horas passadas para chegar a essa quadragésima oitava página. 

O livro tem exatamente quatrocentas e quarenta e seis. Pode-se dizer 500 páginas! Se ao menos 
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tivesse uns diálogos, vai. Mas não! Páginas completamente cheias de linhas apertadas entre 

margens minúsculas, negros parágrafos comprimidos uns sobre os outros e, aqui e acolá, a 

caridade de um diálogo – um travessão, como um oásis, que indica que um personagem fala a 

outro personagem. Mas o outro não responde. E segue-se um bloco de doze páginas! Doze 

páginas de tinta preta! Falta de ar! Ufa, que falta de ar! Ele xinga. Muitas desculpas, mas ele 

xinga. Página quarenta e oito... Se ao menos conseguisse lembrar do conteúdo dessas primeiras 

quarenta e oito páginas! 

                                                                         (Daniel Pennac. Como um romance, 1993. Adaptado) 

02. Com a passagem “O livro tem exatamente quatrocentas e quarenta e seis. Pode-se dizer 

500 páginas!”, entende-se que a página “500” do livro seria a 

a) quinquagésima, minimizando a importância da obra. 

b) quinquagésima, questionando a importância da obra. 

c) quinhentésima, evidenciando o tamanho da obra. 

d) quingentésima, reforçando a extensão da obra. 

e) quingentésima, enaltecendo o conteúdo da obra. 

Comentário:  

Notamos pelo texto que o leitor não estava habituado à leitura. Assim, ao afirmar que o livro 

tem exatamente quatrocentas e quarenta e seis, podendo-se dizer 500 páginas, ele revela que 

a extensão do livro é grande. 

Vale lembrar que o numeral cardinal “500” equivale ao ordinal “quingentésima”. Assim, a 

alternativa correta é a (D). 

Gabarito letra D 

 

03. 

 

O termo em destaque na frase do segundo quadrinho ‘“Com simplicidade e clareza”!’ forma 

uma expressão com sentido de 
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Semideus não recebe hífen porque o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa por 

consoante Anti-inflamatório e Micro-ônibus recebem hífen para separar vogais iguais. Anti-

higiênico recebe hífen porque toda palavra iniciada por H deve receber hífen após o prefixo.  

Gabarito letra B. 

 

24. Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 

A) Espontâneo, simplismente, alarido, frugal. 

B) Exceção, privilégio, supérfluo, empecilho. 

C) Ascensão, excessão, impencilho, subsídio. 

D) Mexer, acensão, subcídio, espontâneo. 

E) Ardilozo, frugal, engodar, corrupção. 

Comentários: 

Essa questão é excelente, porque reúne as palavras cujas grafias mais cobradas em prova. 

Veremos diversas regras a seguir, mas ortografia não se estuda por regras, mas sim por leitura 

e resolução de questões, junto com a constante consulta das palavras no dicionário. Vamos 

enriquecer nosso vocabulário com essa questão. 

As grafias corretas são: 

A) Espontâneo, simplEsmente, alarido (ruído, gritaria), frugal (simples, comedido). 

B) Exceção, privilégio, supérfluo, empecilho. 

C) Ascensão, excessão, Empecilho, subSídio (Se pronúncia com som de S, não de Z: como em 

Sapo). 

D) Mexer, ascenSão, subSídio, espontâneo. 

E) ArdiloSo, frugal, engodar (enganar com engodo, farsa), corrupção.  

Gabarito letra B. 

 

 

Emprego das classes de palavras: 

(substantivo, adjetivo, numeral, 

pronome, verbo, advérbio,  

preposição, conjunção) 
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(C) retoma. 

(D) recupera. 

(E) ecoa. 

Comentário:  

O verbo “remete” rege a preposição “a”. Como “Roma” não admite artigo “a”, não há crase. 

Assim, devemos trocar o verbo transitivo indireto “remete” pelo verbo pronominal também 

transitivo indireto “se refere”, tendo em vista que ele também rege a preposição “a”. 

Portanto, a alternativa (A) é a correta. 

A alternativa (B) está errada, pois “evocar” rege a preposição “de”, e não “a”. 

As alternativas (C), (D) e (E) estão erradas, pois os verbos “retomar”, “recuperar” e “ecoar” são 

transitivos diretos e não admitem preposição. 

Gabarito letra A 

 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

 

47. Considerando as regras de concordância nominal, regência verbal e de colocação pronominal 

da norma-padrão, assinale a alternativa em que o trecho destacado em “... elementos que 

facilitam a compreensão da história dos povos em cada período.” está corretamente 

substituído. 

(A) elementos que facilitam-nas. 

(B) elementos que facilitam-lhe. 

(C) elementos que os facilitam. 

 

(D) elementos que lhes facilitam. 

(E) elementos que a facilitam. 

Comentário:  

O verbo “facilitam” é transitivo direto e o termo “a compreensão da história dos povos em cada 

período” é o objeto direto. Como o núcleo desse termo é o substantivo feminino singular 

“compreensão”, o pronome oblíquo adequado é “a”. Assim, eliminamos as alternativas (A), (B), 

(C) e (D), restando a (E) como a correta. 

Note que a palavra “que” é atrativa, por isso o pronome pessoal oblíquo átono “a” está 

posicionado antes do verbo. 

Gabarito letra E 
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c) “Perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas, uma após a outra”. 

(Walter Elliot); 

d) “Nossa maior glória não é nunca cair, mas sim levantar toda vez que caímos”. (Oliver 

Goldsmith); 

e) “Seja breve, não importa quanto tempo isto leve”. (Saul Gorn). 

Comentários: 

A incoerência está na letra e, pois o sentido da palavra “breve” tem sentido “pouco tempo”, que 

entra em contradição com “não importa quanto tempo”, pois esse termo contempla situações 

demoradas, que levam muito tempo. Importa sim e tem que ser rápido, ou não é considerado 

“breve”.  

Gabarito letra E. 

 

MATEMÁTICA 
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, 

Propriedades, Múltiplos e Divisores; Números Racionais: Operações e 

Propriedades. 

 

77. Uma companhia aérea fixou rodízio entre duas cidades para seus comissários de bordo de 

determinado voo diário. A escala estabelece que o comissário A trabalhe nesse voo a cada 8 

dias; o comissário B, a cada 10 dias; e o comissário C, a cada 12 dias. Nesse caso, se os três 

tiverem trabalhado juntos no voo do dia de hoje, então a próxima vez em que eles trabalharão 

novamente juntos nesse voo ocorrerá daqui a 

A) 30 dias. 

B) 74 dias. 

C) 120 dias. 

D) 240 dias. 

E) 960 dias. 

Resolução 

Se o comissário A trabalhou hoje, ele vai trabalhar daqui a 8 dias, daqui a 16 dias, daqui a 24 

dias, e assim por diante. O comissário A trabalha nos múltiplos de 8. 

Se o comissário B trabalhou hoje, ele vai trabalhar daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, daqui a 30 

dias, e assim por diante. O comissário B trabalha nos múltiplos de 10. 

Se o comissário C trabalhou hoje, ele vai trabalhar daqui a 12 dias, daqui a 24 dias, daqui a 36 

dias, e assim por diante. O comissário C trabalha nos múltiplos de 12. 
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Para saber quando os comissários trabalharão juntos, temos que encontrar um múltiplo comum 

a 8, 10 e 12. 

Os comissários trabalharão muitas vezes juntos, pois há infinitos múltiplos comuns entre 8, 10 

e 12. Como queremos saber a próxima vez que eles trabalharão juntos, vamos procurar o menor 

múltiplo comum, ou seja, o MMC entre 8,10 e 12. 

 

Assim, o menor múltiplo comum entre 8, 10 e 12 é 2 × 2 × 2 × 3 × 5 = 120 dias. 

Os três trabalharão juntos daqui a 120 dias. 

Gabarito letra C 

 

78. Em um presídio há 400 detentos, sendo 240 no setor X e 160 no setor Y. Para realizar 

atividades na oficina de artes, o total de detentos foi dividido em grupos com o mesmo número 

de integrantes, sendo esse número o maior possível, sem deixar nenhum detento de fora e sem 

misturar os detentos dos dois setores. Dessa forma, foram formados 

(A) 5 grupos. 

(B) 8 grupos. 

(C) 10 grupos. 

(D) 12 grupos. 

(E) 13 grupos. 

Resolução 

Para que os grupos tenham o mesmo número de integrantes, devemos encontrar um número 

que seja divisor de 240 e seja divisor de 160 (para que não haja resto). Além disso, este divisor 

deve ser o maior possível. Devemos, portanto, calcular o máximo divisor comum (MDC) dos 

números 240 e 160. O processo para o cálculo do MDC está descrito na questão anterior. 

Devemos fatorar os números apenas por números que dividam os dois números 

simultaneamente. 
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Regra de Três Simples e 

Composta. 

89. 6 funcionários de uma empresa realizam uma determinada tarefa em 4 horas de trabalho. 

10 funcionários, com a mesma capacidade de trabalho dos anteriores, realizariam essa mesma 

tarefa em:  

a) 2 h 40 min.  

b) 3 h 20 min.  

c) 3 h 30 min.  

d) 2 h 24 min.  

e) 3 h 10 min.  

Resolução 

Temos apenas duas grandezas para comparar: funcionários e horas de trabalho 
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

E A A A D A A D B B 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

D D D B E C B D E C 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

E B C A D E C A C E 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

D C D D B D D A D B 

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

C E B B E A B C E A 

 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

D A A E B C E C E D 

 

111 112 113 114 115 116 

D D E E B C 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


