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31) Resposta: A

36) Resposta: E

Resolução

Resolução

A questão um se utiliza de um falso cognato como
palavra-chave. Extrañar significa sentir falta, saudade,
o que a autora demostra no decorrer de todo o texto
quando faz algo que sua mãe sempre fazia, que é encapar livros e cadernos.

No último parágrafo do texto se esclarece que quem
narra a história são os próprios dinossauros e não um
cientista, ou outro ser humano.

32) Resposta: E
Resolução
Na questão dois, temos uma alternativa com sequência
de V ou F, que segue assim:
Verdadeiro. A resposta está no segundo parágrafo.
Chamam-se Patricia e Mariana.
Falso. Ela o faz recordando sua mãe.
Verdadeiro. Vinifán seria o material usado para dar o
acabamento no material, depois de colocado o papel.
Falso. O texto não diz isso.
Falso. O texto não menciona isso.
33) Resposta da Udesc: C

37) Resposta: D
Resolução
O paradoxo, ou contradição, que narra o texto seria o
fato de que o doutor, ao destruir o meteorito e salvar
os dinossauros, acabou ao mesmo tempo não só com
ele mesmo, mas também com a raça humana.

38) Resposta: B
Resolução
Semelhante à questão anterior, a atitude do cientista
fez com que toda a raça humana desaparecesse do
planeta Terra.

Resolução
Questão sob análise.
34) Resposta: B
Resolução
Hiperónimo é a palavra cujo significado inclui o de outra
ou outras. Todos os objetos citados no enunciado da
questão se encontram em papelarias ou livrarias.
35) Resposta: E
Resolução
No último parágrafo, a expressão contra el tiempo dá
a ideia de fazer algo com pressa. Temos o advérbio de
tempo que se encaixa perfeitamente na questão como
sinônimo da expressão, que é aprisa, que significa
"depressa".

39) Resposta: C
Resolução
O termo gramatical verboide se aplica atrês formas
verbais nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio.
Neste último caso, a opção C possui cinco particípios
passados.

40) Resposta: A
Resolução
A primeira proposição está incorreta, pois o cientista
só queria destruir o meteorito; a terceira opção é falsa
porque o objetivo era evitar a extinção dos dinossauros;
e a quinta alternativa contraria o narrado pelo autor, já
que o doutor não tinha sonhado que era uma viagem
no tempo.
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