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OBSERVAÇÃO: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOMITANTE 

VERIFIQUE SE A FORMA É 
COMPATÍVEL COM A OPÇÃO QUE 

CONSTA NO SEU CARTÃO DE 
INSCRIÇÃO. 
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EXEMPLO 

  MARCAR ASSIM NÃO MARCAR 
ASSIM 

      INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
COORDENADORIA DE ADMISSÃO DE ALUNOS - COAA 

              

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

  A estrutura desta Prova obedece às novas orientações ortográficas vigentes no país. 
  Verifique se este Caderno de Prova contém 40 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática, cada uma 

delas com 05 (cinco) alternativas. Se o mesmo estiver incompleto, solicite ao fiscal de sala para substituí-lo. O caderno 
de prova poderá ser levado pelo candidato após 02 horas do início da prova, ou seja, às 15h 30 min. 

  A duração da prova é de 04 horas, incluído o tempo de preenchimento do Cartão Resposta. O Cartão Resposta será 
entregue 01 hora após o início da prova (14h30). 

 O Caderno de Provas poderá ser levado após 02 horas de prova. A COAA não se responsabiliza pela entrega posterior ao 
término da prova.  

 Marque no Cartão-Resposta a opção que você considera correta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, ponta 
grossa.  

 No Cartão-Resposta, será anulada a questão cuja resposta apresentar emenda, rasura, ou ainda, mais de uma opção 
marcada ou sem marcação. 

 

CARTÃO – RESPOSTA 
 

 

 Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Provas, a alternativa que julgar correta antes de transpor a opção 
escolhida para o Cartão-Resposta. 

 Ao receber o Cartão-Resposta, confira todos os dados constantes no cabeçalho, certificando-se de que, realmente, 
correspondem aos seus. Caso exista alguma falha, comunique ao fiscal de sala. 

 Assine o Cartão-Resposta no verso. 
 Prencha o Cartão-Resposta conforme modelo abaixo.  

 
UTILIZE CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA AZUL OU PRETA, PONTA GROSSA  

  

                             INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO                                                            
 
 
 
 

              
 

 
 

 Não será permitido o uso de material estranho à prova.  
 Será terminantemente proibida a permanência na sala de prova de candidatos portando qualquer tipo de aparelho 

eletrônico, aparelho de surdez (permitido somente aos candidatos que solicitarem por requerimento, conforme 
subitem 5.15 do Edital N° 38 de 26.09.2011), aparelho de telecomunicação ou mensagem, telefone celular, bips, 
relógio de cálculo, calculadora e aparelho de telemensagem. Se este for o seu caso, coloque-os abaixo da sua carteira. 

 Você só poderá deixar sobre a carteira: lápis, caneta, borracha, cartão de inscrição e seu documento de identificação. 
Os demais objetos como: compasso, régua, bombons, balas, bonés etc. deverão ser colocados abaixo da carteira ou no 
chão. 

 Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, deixando as orelhas descobertas. 
 O IFMA divulgará o resultado até o dia 05/04/2012(quinta-feira), no site www.ifma.edu.br, na portaria dos Campi e 

demais instituições listadas no subitem 5.1.1 do Edital Nº 38 de 09/2011. 
 

 

 

 
 
 
 
 

01      

02      

03      

04      

Data da 
Prova 

 

11/03/2012 

Horário 
 

13h30 
às 17h30 

X     

 

 

ATENÇÃO!!! 

Nome do candidato:_____________________________________ 
Local de Prova:_________________________________________ 
Sala: ______ 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de 1 a 4 referem-se ao texto I. 
 
Texto I 

ACROBATA DA DOR 
Gargalha, ri, num riso de tormenta, 
Como um palhaço, que desengonçado, 
Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 
De uma ironia e de uma dor violenta. 
 
Dar gargalhada atroz, sanguinolenta, 
Agita os guizos, e convulsionado 
Salta,gavroche, salta clown, varado 
Peloestertor dessa agonia lenta ... 
 
Pedem-te bis e um bis não se despreza! 
Vamos! retesa  os músculos, retesa 
Nessas macabras piruetas d’aço... 
 
E embora caias sobre o chão, fremente, 
Afogado em teu sangue estuoso e quente 
Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 

 
CRUZ E SOUSA. In: MOISÉS, Massaud.A literatura 
brasileira através dos textos.São Paulo: Cutrix, 
1990. 

 

1. O poema “Acrobata da dor”, cujo autor é um dos 

maiores poetas simbolistas brasileiros, condiciona 

o leitor a entender o título como: 

a) Alguém que apresenta destreza e equilíbrio 

na relação com a dor. 

b) Alguém que disfarça com riso e gargalhadas o 

seu dia de cansaço 

c) O palhaço que busca nas acrobacias disfarçar 

seu dia a dia de angústias 

d) Alguém que dribla o medo com risos e 

gargalhadas 

e) Alguém que distrai as pessoas com acrobacias 

perigosas 

 

2. Do conjunto de palavras citadas abaixo, marque a 

opção cujas palavras não expressam ideia de riso 

e felicidade esperada em um espetáculo circense. 

a) convulsionado, macabras, tristíssimo, agonia. 

b) absurdo, sanguinolento, riso, gargalhada. 

c) dor, violenta, guizo, piruetas. 

d) ri, salta, agonia, dor. 

e) bis, clown(palhaço), retesa, tormenta. 

 
 
 

 
 

3. A ideia geral do poema retrata que: 

a) há a descrição de um desconcerto, de uma 

agonia, e tudo é expresso de forma agressiva.  

b) há a existência de algo engraçado nas cenas 

narradas pelo autor. 

c) há momentos de tragédias em todo o poema. 

d) Tudo no poema demonstra sorriso, gargalhada, 

alegria contagiante. 

e) Não há tristeza, melancolia, mas risos e 

gargalhadas que traduzem felicidade. 

 

4. No seguimento do poema: “Ri! Coração, 

tristíssimo palhaço”. O termo em destaque 

configura-se como: 

a) adjetivo - equivalendo a “muito triste” 

b) advérbio- equivalendo a “tristemente” 

c) substantivo - equivalendo a “tristonho” 

d) advérbio- equivalendo a “tristeza 

imensurável” 

e) locução adjetiva- como sinônimo de “tristeza 

incontida” 

 

 

Considere o texto publicitário em caixa alta no 
anúncio abaixo para responder as questões 5 e 6. 
 
TEXTO II 
 

 
(Revista Vida Simples, outubro de 2011, edição 110, p. 15) 
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5. O trecho “limpa, perfumada e muito brilhante. 

Estamos falando da sua consciência.” divulga uma 

marca de produtos de limpeza biodegradáveis, ou 

seja, que não agridem o ambiente. 

Características como limpeza, perfume e brilho 

são elencadas de modo a conscientizar o leitor de 

sua responsabilidade social, dizendo que:  

 
 

a) não basta manter a nossa casa limpa; é preciso 

manter o nosso planeta seguro; 

b) uma casa limpa, perfumada e brilhante melhora o 

ambiente em que vivemos; 

c) o cuidado com a casa mostra, inevitavelmente, o 

cuidado que temos com o planeta; 

d) para ter nossa consciência tranquila, devemos 

manter a casa limpa, perfumada e brilhante. 

e) produtos de limpeza produzidos com elementos 

da natureza – como a laranja – garantem a 

preservação do ambiente.  

 

6. -“Limpa, perfumada e muito brilhante” refere-

se, então: 

a) tanto a nossa casa quanto a nossa consciência; 

b) a nossa consciência; 

c) a nossa casa; 

d) à responsabilidade social de cada um; 

e) a toda a linha de produtos da marca anunciada. 

 

As questões 7 e 8 referem-se ao texto III. 
TEXTO III 
 

 
 

 (26º anuário do Clube de Criação de São Paulo, p. 199. 

In: CEREJA, Willian Roberto; MAGALHÃES. – 3. Ed. reform. 
p. 32. – São Paulo: Atual, 2008.) (adaptado) 
 

 

7. Observe o anúncio abaixo e marque a opção 

correta. 

a) As mensagens do texto III pertencem ao gênero 

publicitário, sendo que o mensagem I, a imagem 

e a mensagem II estabelecem entre si um todo 

coerente; 

b) não é possível determinar coerência entre as 

mensagens e a imagem; 

c) As mensagens pertencem ao gênero publicitário, 

sendo que a mensagem I, a imagem e a 

mensagem II não estabelecem entre si um dialogo 

que possibilite um todo coerente; 

d) As mensagens pertencem ao gênero publicitário, 

sendo que a mensagem I, a expressão “nunca foi 

ao mecânico” é que impossibilita a coerência 

entre as duas mensagens, pois a imagem 

apresentada é de um carro não mais fabricado; 

e) A mensagem I é coerente com a imagem que por 

sua vez é incoerente com a mensagem II  

8. Quando relacionamos a mensagem I e a imagem do 

carro que compõe o anúncio publicitário acima, 

percebemos que o texto escrito carrega 

expressões ambíguas, ou seja, expressões que 

geram mais de uma possibilidade de 

entendimento. Marque a opção em que a sentença 

do texto escrito relacionado à imagem está 

consonante com as possíveis interpretações. 

a) “Nunca foi ao mecânico” = O carro nunca foi ao 

mecânico e por isso é uma boa opção de compra 

/ou o carro nunca foi ao mecânico e por isso está 

velho. 

b) “Todo original” = O carro ainda permanece com 

todas as peças originais e por isso mesmo tal 

automóvel não está com uma boa aparência/ ou o 

carro ainda permanece com todas as peças 

originais e por isso mesmo tal automóvel está 

muito bem apresentável. 

c) “Único carro” = O carro pertenceu a um único 

dono e por isso está velho / ou o carro pertenceu a 
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um único dono e por isso é uma boa opção de 

compra. 

d) “Nunca foi ao mecânico” = O carro nunca foi ao 

mecânico fato que o transformou em sucata 

/ou o carro nunca foi ao mecânico fato que o 

transformou em um modelo não mais fabricado. 

e) “Nunca foi ao mecânico” = É um carro 

praticamente novo, pois nunca foi ao mecânico 

/ou é um carro novo que foi propositalmente 

envelhecido pelo anunciante para promover a 

venda do produto. 

A questão 9.refere-se ao texto IV. 
 
TEXTO IV 
 

Descuidar do lixo é sujeira 

 Diariamente, duas horas antes da chegada do 

caminhão da prefeitura, a gerência (de uma das filiais 

do McDonald’s) deposita na calçada dezenas de sacos 

plásticos recheados de papelão, isopor, restos de 

sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável 

banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar 

o material e acabam deixando os restos espalhados 

pelo calçadão.  

(Veja, São Paulo, 23/12/1992. In: Português: 
linguagens. CEREJA, Willian Roberto; 
MAGALHÃES, Thereza Cochar. Volume único. p. 
28. – São Paulo: Atual, 2003.) 

 

9. Com relação ao texto IV podemos afirmar que:  

a) trata-se de um texto jornalístico caracterizado 

predominantemente pelo uso da linguagem 

objetiva e referencial; 

b) trata-se de um texto publicitário caracterizado 

predominantemente pelo uso da linguagem 

apelativa, centrada no receptor; 

c) trata-se de um texto literário caracterizado 

predominantemente pelo uso da linguagem 

subjetiva e conativa; 

d) trata-se de um texto literário caracterizado 

predominantemente pelo uso da linguagem 

objetiva e denotativa; 

e) trata-se de um texto não literário caracterizado 

predominantemente pelo uso da linguagem 

conotativa. 

 

 

A questão 10 refere-se ao texto V. 
. 
 
TEXTO V 
 

Poema de sete faces 
 
Quando nasci, um anjo torto 
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai, Carlos! Ser guache na vida. 
 
As casas espiam os homens 
Que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
Não houvesse tantos desejos. 
[...] 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma 
poesia. Graña Drummond. 
www.carlosdrummnod.com.br .Rio de Janeiro: 
Record. In AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; 
LEITE, Ricardo. [et al]. Língua Portuguesa: 
novas palavras. Vol 3. São Paulo: FTD, 2010. 
p.156.) 

 
 
10. Qual a figura de linguagem presente no verso em 

destaque “As casas espiam os homens.”? 

a) Personificação; 

b) Antítese; 

c) Pleonasmo; 

d) Hipérbole; 

e) Metonímia. 
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A questão 11 e 12 referem-se ao texto VI.  
 
TEXTO VI 

 
(AMARAL, Emília etal.Novas palavras. São Paulo: FTD,2010. Vol.2, p.255.) 

 

11. Segundo o texto VI, o uso dos “porquês” nos mostra que: 

a) tanto para perguntas diretas quanto para perguntas indiretas, a forma é a mesma; 

b) há uma forma para perguntar e outra para responder; 

c) tanto para perguntar quanto para responder, a forma é a mesma; 

d) há uma forma para perguntas diretas e outra para perguntas indiretas; 

e) quando perguntas e respostas são semelhantes, usamos a mesma forma. 

12. Sobre a tirinha acima se pode inferir que: 

a) No primeiro quadrinho o pássaro faz uma pergunta, como se estivesse questionando a si e ao universo 

sobre o sentido de sua existência.  Já a tartaruga repete a mesma pergunta de forma literal, ou seja, 

pergunta ao pássaro o porquê do mesmo está sobre o seu casco. 

b) No último quadrinho a tartaruga faz uma pergunta, como se estivesse questionando ao pássaro o porquê 

do mesmo existir. 

c) No segundo quadrinho o pássaro, numa tentativa de entender sua existência, interroga a tartaruga. 

d) No primeiro quadrinho o pássaro faz uma pergunta à tartaruga, questionando a si e ao universo sobre o 

sentido da existência das duas criaturas.   

e) O quadrinho estabelece um diálogo existencial entre um pássaro e uma tartaruga. Tal diálogo ilustra as 

dúvidas que todos os seres carregam durante a vida. 

 

A questão 13 refere-se ao texto VII  

TEXTO VII 
 

 

 (Folha de São Paulo, 8/04/2003.In: Gramática, texto e reflexão. CEREJA, 
Willian Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. – 3. Ed. reform. p. 474. – São 
Paulo: Atual, 2008.) 
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13. Segundo a norma culta, as palavras que completam as lacunas do primeiro quadrinho da tira são 

respectivamente:  

a) mas/mais; 

b) mas/mas; 

c) mais/mas; 

d) mais/mais; 

e) embora/mais. 

 

A questão 14 refere-se ao texto VIII. 

TEXTO VIII 

 
 

14. No segundo quadrinho da tira há uma oração subordinada adverbial. Identifique-a e marque a alternativa 

correta quanto à sua classificação. 

a) Oração subordinada adverbial proporcional; 
b) Oração subordinada adverbial causal; 

c) Oração subordinada adverbial condicional 

d) Oração subordinada adverbial concessiva; 

e) Oração subordinada adverbial temporal. 

 

15. Observe as palavras e marque o item em que todas estejam separadas segundo a norma culta da Língua 

Portuguesa. 

a) zeug-ma, pers-pi-caz, prai-a, bio-lo-gia; 

b) go-i-a-ba, trans-a-ma-zô-ni-ca, ga-io-la, cui-a; 

c) pe-da-go-gia, ge-o-gra-fi-a, pra-ia, zeug-ma; 

d) bi-o-lo-gi-a, tran-sa-tlân-ti-co, pe-da-go-gi-a, gai-o-la; 

e) geo-gra-fi-a, prai-a, tran-sa-tlân-ti-co, zeu-g-ma. 

 

16. Analise as orações seguintes e identifique a opção que obedece à norma culta quanto ao emprego dos 

porquês. 

a) O homem morreu porque foi atacado por um mal incurável; 

b) Este é o caminho por que passa todos os dias, não entendi o porque seu atraso; 

c) Sem dúvida, ela é a garota mais estudiosa da sala, mas muito orgulhosa por que nunca ajuda ninguém; 

d) O garoto gostava muito de rua por que mal chegava e já saía; 

e) Nem o governo sabe o por quê da inflação tão alta. 
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17. Analisando a tira abaixo, percebemos que a personagem comete um deslize ortográfico. Qual alternativa 

apresenta esse deslize? 

 

a) contravertida – 2º quadrinho 

b) atrocidades – 1º quadrinho 

c) sensação – 2º quadrinho 

d) cautela – 1º quadrinho 

e) básico – 3º quadrinho 

 

18. Seguindo a norma da Língua Portuguesa, considere a frase abaixo e aponte a melhor alternativa que completa 

as lacunas, respectivamente. 

Já iniciamos a prova ___ uma hora e meia e iremos acabar daqui ___ trinta minutos 

a) “há”/“a”; 

b)“há”/“há”;. 

c)“a”/“a”; 

d) “a”/“há”; 

e) “à”/“há”. 

A questão 19 refere-se ao texto IX 

TEXTO IX  

.  

19. Percebe-se que a mensagem do texto “horóscopo” condiciona o leitor a mudar de comportamento. Qual 

função de linguagem exemplifica o que se afirma do texto? 

a) conativa, a exemplo de “... comece agora”. 

b) fática, com a expressão “... você estará aproveitando o que este momento tem de melhor. 

c) referencial, em: “se você quiser mudar sua vida radicalmente, comece agora.” 

d) metalingüística, em “Não deixe que a suainsegurança a atrapalhe”. 

e) emotiva, na expressão: “Entregue-se a novos sonhos, desejos, objetivos e projetos...”.  
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Jornal Física Pai d’ égua. Vol 6. Pg 9 

 

 
Jornal Física Pai d’ égua. Vol 6. Pg 9 

20. Sobre os textos acima podemos inferir que:  

a) Os textos possuem a mesma estrutura, entretanto apresentam objetivos diferentes, uma vez que o 
primeiro é um relato de um jovem viciado nos estudos que objetiva divulgar o jornal Física Pai d’égua, 
enquanto o segundo é um relato de um jovem viciado em cocaína que objetiva alertar jovens sobre o 

perigo das drogas. 

b)   Os textos possuem estruturas distintas e por esse motivo apresentam objetivos diferentes, uma vez que o 
primeiro é um relato de um jovem viciado nos estudos que objetiva divulgar o jornal Física Pai d’égua, 
enquanto o segundo é um relato de um jovem viciado em cocaína que objetiva alertar jovens sobre o 

perigo das drogas. 

c) Os textos possuem a mesma estrutura e os mesmos objetivos, uma vez que o primeiro é um relato de um 
jovem viciado nos estudos da Física, enquanto o segundo é um relato de um jovem viciado em cocaína e 
objetiva alertar jovens sobre o perigo das drogas. 

d) Os textos possuem estruturas distintas e apresentam objetivos semelhantes, uma vez que o primeiro é 
uma propaganda de um Jornal, enquanto o segundo é uma propaganda da cocaína e os dois objetivam 

divulgar um produto. 

e) Os textos possuem estrutura e objetivos semelhantes, cuja temática é a tendência juvenil em se entregar 

a experiências desconhecidas tais como as drogas e aos estudos. 

 

 
Meu nome é Rafael. 
(...) Tudo começou muito cedo, aos 12 anos já saia com amigos e bebia 
moderadamente. Aos 15 anos fui apresentado a ela e pela primeira vez, ela entrou em 
minha vida como uma glória, a pessoa que me ofereceu já a usava há muito tempo e 
perguntou se eu já havia usado já fui logo dizendo que tinha usado, mas era mentira, e 
foi a primeira vez que eu cheirei a maldita cocaína. No início usava somente nos fins de 
semana com amigos iniciantes como eu, depois esses amigos foram saindo do vício e ao 
mesmo tempo, se afastando de mim e eu deles, pois dizia que eles eram caretas, tudo 
que eu fazia, trabalho ou estudo, era afetado diretamente pela droga, era uma pessoa 
completamente descontrolada, em todos os sentidos: financeiro, amoroso, 
espiritual.Nesta fase a droga começou a afetar completamente meu viver, pois tudo 
que eu fazia em minha vida era em função da droga, trabalhava somente para poder 
usá-la, e assim, não honrava nenhum dos meus compromissos: familiares, financeiros, 
profissionais, educacionais,etc... Para aqueles que ainda estão no fundo do poço, 
espero minha história de vida possa ajudar. 
 
 Testemunho de Rafael, 26 anos. 
Viciado em cocaína. 

VICIADO EM FÍSICA 

Meu nome é M. 
Eu sou viciado em Física 
Bem, minha experiência começou há mais ou menos 2 anos quando lançaram esse 
jornal... Física Pai d’égua. 
Nesse jornal eu passei a consumir Newton, Bohr, kepler e até Einstein. 
Nesses dois anos o ritmo das madrugadas era: algumas equações de 
MUV, Leis de Newton, refração e as vezes Física Quântica para ficar viajando. Em 
noites de virada até uma relatividadezinha. 
Então o que sobrou? Nada. Então tá, espero que alguém possa se beneficiar da minha 
experiência. Para aqueles que acham bobagem desejo SORTE. 
 
Testemunho de M, 18 anos. 

Viciado em Física 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 

21. Se Isael multiplicar 2,5 por um número racional x 

e ao resultado adicionar 3,25 vai encontrar 

números maiores que 20. Os valores que x pode 

assumir para satisfazer essa condição são: 

a) x > 6,7 

b) x > 4,5 

c) x > 3,5 

d) x > 8,5 

e) 4 8x   

 

22. Um atleta de uma prova de resistência deve 
percorrer 60 Km sobre uma pista circular de raio 
40m. O número aproximado de voltas que ele 
deve dar é: (considerar π = 3,14). 

a) 239 

b) 236 

c) 328 

d) 200 

e) 150 

23. Observe as figuras abaixo e considere: 

 AI: área da região pintada na figura I; 

 AII: área da região pintada na figura II; 

 AIII: área da região pintada na figura III. 

 

 
 

 
 
Em relação às áreas AI, AII e AIII, podemos afirmar: 

a) AI = AII = AIII 
b) AI > AII > AIII 

c) AI < AII < AIII 

d) AI =AII < AIII 

e) AII > AI = AIII 
 
 

24. A altura h de um homem varia com o tamanho F 
do seu fêmur de acordo com a sentença 
matemática (medidas em cm): 
h = 69,089 + 2,238F 
Se a idade ultrapassa 30 anos, subtrai-se 0,06 cm  
da altura para cada ano após os 30 anos. Qual a 
altura, aproximadamente, de um homem de 50 
anos cujo fêmur mede 45 cm? 

a) 1,69 m 

b) 1,58 m 

c) 1,61 m 

d) 1,65 m 

e) 1,70 m 

 

25. No pátio de uma revendedora de veículos 
existem motos e automóveis num total de 120 
veículos e 320 rodas. A quantidade de motos e 
automóveis, respectivamente, é: 
a) 80 motos e 40 automóveis 

b) 40 motos e 80 automóveis  

c) 100 motos e 35 automóveis  

d) 20 motos e 80 automóveis 

e) 150 motos e 15 automóveis 

 

26. Alice possui um salão de festas, na forma 
retangular, com 9 metros de largura e 20 metros 
de comprimento. Ela deseja revestir o piso desse 
salão com lajotas que custam R$ 18,50 o metro 
quadrado. O pedreiro cobra R$ 15,00 por metro 
quadrado colocado. Nesse caso, para revestir 

1
0
 c

m
 

10 cm 

Figura III 

1
0
 c

m
 

10 cm 

Figura II 

10 cm 

1
0
 c

m
 

Figura I 
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todo o salão, o custo com pedreiro e com lajotas, 
respectivamente foi: 

a) R$ 2.700,00 e R$ 3.330,00 

b) R$ 3.330,00 e R$ 2.600,00 

c) R$ 2.700,00 e R$ 3.000,00 

d) R$ 2.700,00 e R$ 3.240,00 

e) R$ 2.800,00 e R$ 4.300,00 

 

27. Numa prova de Química, 12% dos alunos erraram 
todas as questões, 32% acertaram algumas e 
erraram outras e os 14 alunos restantes 
acertaram todas. Nessas condições, quantos 
alunos fizeram essa prova? 
a) 25 

b) 15 

c) 20 

d) 18 

e) 28 

 

28. A área e o perímetro do triângulo ABC são, 
respectivamente: 

 
a)   √  cm² e  (  √ ) cm. 

b)   √  cm² e   √  cm. 

c)   √  cm² e  √  cm. 

d)  √  cm² e  (  √ ) cm. 

e)   √  cm² e   √  cm. 

 

29. Um grupo de estudantes do curso de Física do 
IFMA Campus-Santa Inês decidiu viajar de ônibus 
para participar de um Seminário de Física em 
Imperatriz. Ao fazerem uma pesquisa de preço, 
os estudantes receberam de uma empresa a 
seguinte proposta, na qual o preço de cada 
passagem dependia do total de alunos: cada 
aluno pagará R$ 90,00 acrescido de R$ 5,00 por 
poltrona que ficar vaga no ônibus. Sabendo que o 
ônibus tem 52 poltronas, é correto afirmar: 
 

a) Se o total de alunos for x, o valor em reais de 

cada passagem será calculado pela expressão 90 

+ 5.(52 – x ). 

b) Se viajarem 30 alunos, cada um deles pagará R$ 

110,00. 

c) Se viajarem 50 alunos, a empresa deverá receber 

um total de R$ 6.500,00 referente ao total de 

pagamentos das passagens. 

d) Se viajarem x alunos, o valor total (em reais) que 

a empresa deverá receber, referente ao 

pagamento das passagens, é calculado pela 

expressão 300 – 5x2. 

e) O valor total máximo que a empresa poderá 

receber pelo pagamento das passagens ocorrerá 

quando o total de alunos for igual a 20. 

 
 
 
 
 

30. O gráfico mostra o salário mensal dos vendedores 
de plano de saúde em função da quantidade de 
contratos realizados. A função que relaciona o 
salário em reais (y) a contratos realizados (x) é 
dada por: 
 

 

a) 
200

400
3

y x   

b) 
200

400
3

y x   

c) 600 80y x   

d) 600 70y x   

e) 400 600y x   

600 

0 

 

400 

3 Contratos realizados 

Salários em R$ B 

2

 

3

 



 

8cm

 

A
 

C
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31. O crescimento de certo tipo de bactéria pode ser 
representado pela seguinte função exponencial 

 ( )            , onde N(t) representa o número 
de bactérias após t horas. A partir da expressão 
acima, quanto tempo será necessário para que 
haja 96.000 bactérias? 

a) 25 h 

b) 10 h 

c) 2,5 h 

d) 48 h 

e) 32 h 

32. Quais os valores reais de x que satisfazem a 
equação            (   )     
a) x=2 

b) x=-4 ou x=2 

c) x=3 

d) x=-4 

e) x=1  

 

33. Sendo    
  √ 

 
 e   

  √ 

 
. O valor numérico 

de       para     , é: 

a)  √  

b)  √  

c) 0 

d) 1 

e)  
 

 
 

34. O índice de massa corporal (IMC) é obtido pela 

fórmula dada por     
     

(      ) 
 , (sendo 

massa dada em quilogramas e altura, em metros) 

e é utilizada para o controle do peso de um 

individuo, de acordo com a tabela abaixo: 

IMC 

NORMAL PRÉ- OBESO OBESO 

19 < IMC ≤ 25 25< IMC≤ 30 IMC > 30 

Qual seria a massa máxima de um indivíduo de 
altura 1,5m para ser considerado pré- obeso? 
a) 67,5kg 

b) 69,75kg  

c) 56,25kg  

d) 65,25kg  

e) 58,5kg 

35. Patrícia foi fazer uma pesquisa de preço em 

alguns cursos de aperfeiçoamento de sua cidade e 

obteve os seguintes resultados: 

 Curso A: matrícula por R$ 60,00 e 

mensalidade R$ 65,00. 

 Curso B: sem taxa de matrícula e 

mensalidade R$ 80,00. 

 Curso C: matrícula inicial de R$ 50,00 

renovada a cada 6 meses e mensalidade R$ 

60,00. 

Sabendo que o curso tem duração de um ano e 
meio, podemos afirmar: 

a) O custo do curso A é igual ao custo do curso 

C.   

b) O custo do curso B é menor que o custo do 

curso C. 

c) O custo do curso A é maior que o custo do 

curso B. 

d) O custo do curso B é igual ao custo do curso 

A. 

e) O custo dos cursos A, B e C são iguais. 

 

36. Se       
  é uma função exponencial 

definida pela expressão  ( )     , com     e 

   , tal que seu gráfico passa pelo ponto (-
1,4), então: 

 

a)  ( )  (  )    

b)  ( )  (
 

 
 )
 

 

c)  (  )  
 

  
 

d)  (  )     √  

e)  ( )  (√ )
 
 

 

 

37. Sejam A e B duas operadoras de telefonia móvel 

que atuam no Maranhão com planos distintos. 

Sabe-se que A tem uma taxa fixa de R$ 39,90 ao 

mês mais R$ 0,10 por minuto além da franquia 

contratada e B tem uma taxa fixa de R$ 29,90 ao 

mês mais R$ 0,15 por minuto além da franquia. 

Dentre as alternativas abaixo, o tempo mínimo 
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além da franquia para que a conta mensal de B 

seja superior a de A? 

a) 201min  

b) 200min 

c) 199min 

d) 205min 

e) 150min 

 

 

 

38.  Um triângulo ABC tem seus lados iguais a 7 cm, 8 

cm e 9 cm. O cosseno do maior ângulo interno de 

ABC é: 

 

a) 
2

7
 

b) 
3

8
 

c) 
3

2
 

d) 
3

7
 

e) 
4

7
 

 

39. O valor de k para que a função   definida por 

 ( )              tenha valor máximo 
igual a 4 é: 

 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 8 

e) -2 

 

40. Um espaço para um show, na forma retangular, 
será cercado no Aterro do Bacanga, em três de 
seus lados, exceto o lado das arquibancadas, 
como indica a figura: 

 

Sendo o custo do metro de cerca de R$ 3,00 para 
os extremos e R$ 4,00 para o lado paralelo às 
arquibancadas e dispondo-se de R$ 1.200,00, as 
dimensões do espaço que pode ser cercado com 
esse valor, para que ele possua a maior área 
possível: 

a) 100 m e 150 m 

b) 112,5 m e 150 m 

c) 120 m e 145 m 

d) 110 m e 100 m 

e) 85 m 110 m 

 

EXTREMO 

EXTREMO 

ARQUIBANCADA 
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