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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.  
� A duração da prova é de 04 horas, incluído o tempo de preenchimento do Cartão-Resposta.  

� O candidato somente poderá levar seu caderno de prova ao deixar em definitivo a sala nos últimos  trinta 
(30) minutos que antecedem o término da prova. 
 

CARTÃO – RESPOSTA 
 

 

� O Cartão-Resposta será entregue 01(uma) hora após o início da prova. 
� 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. 
� Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Provas, a alternativa que julgar correta antes de transpor a 

resposta para o Cartão-Resposta.  

� 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. 

� 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 7.1 do Edital N° 50 de 29.10.2012), 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 final no dia 08/02/2013(sexta-feira), no site www.ifma.edu.br, na portaria dos 

Campi do IFMA listados no item 9 do Edital Nº 50 de 29.10.2012. 

 

Nome do candidato:_________________________________________________________ 

 
Local de Prova:___________________________________________________ sala: ____ 
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CADERNO DE PROVA 

FORMA SUBSEQUENTE 

01      

02      

03      

04      
X ����  ••••  

 

ATENÇÃO!!! 

DURAÇÃO 
DA PROVA 

4h 
 

Data da Prova 
 

13/01/2013 

www.castrodigital.com.br
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Leia o poema (Texto 1) que segue:
 

Texto1 - Aula de português
 

A linguagem 
na ponta da língua, 
tão fácil de falar 
e de entender. 
A linguagem 

na superfície estrelada de letras,
sabe lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,
e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância.
Figuras de gramática, esquipáticas

atropelam-me, aturdem-me, sequestram
Já esqueci a língua em que comia,

em que pedia para ir lá fora,
em que levava e dava pontapé,

a língua, breve língua entrecortada
do namoro com a prima. 

O português são dois; o outro, mistério.
 
(Disponível em: www.carlosdrummond.com.br. 
Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988
p. 646-7.) 

 
 
1) Após a leitura, é possível depreender que todas 

as alternativas abaixo estão corretas, 
em: 

a) “ o amazonas de minha ignorância”, o 
sugere que sua capacidade intelectual é vasta, 
assim como o amazonas. 
 

b) para o eu lírico, existem dois tipos de 
de cunho popular, cotidiana e a de cunho 
padrão, normativa. 

 
c) “desmatando” foi utilizado em sentido 

figurado, ou seja, conotativo. 
 
d) “esquipáticas” poderia ser substituída por 

“estranhas” sem prejuízo de sentido.
 
e) para o eu lírico, o “mistério” men

último verso se refere ao português culto e 
não ao do seu cotidiano. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

que segue: 

Aula de português 

na superfície estrelada de letras, 
ela quer dizer? 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática, esquipáticas 

me, sequestram-me. 
Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 
ava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 
 

O português são dois; o outro, mistério. 

(Disponível em: www.carlosdrummond.com.br. 
. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988, 

Após a leitura, é possível depreender que todas 
as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO 

“ o amazonas de minha ignorância”, o eu lírico 
sugere que sua capacidade intelectual é vasta, 

, existem dois tipos de língua: a 
de cunho popular, cotidiana e a de cunho 

“desmatando” foi utilizado em sentido 

“esquipáticas” poderia ser substituída por 
“estranhas” sem prejuízo de sentido. 

, o “mistério” mencionado no 
último verso se refere ao português culto e 

O texto que segue refere
 

        (VEJA: Abril, n° 2281, 08 de agosto de 2012.)
 
2) O texto da imagem acima pode ser classificado 
como: 

 
a) Charge 
b) Texto publicitário 
c) Quadrinhos 
d) Texto literário 
e) Manual de instrução 

 

3) O verbo “curtiu?” poderia ser substituído sem 
prejuízo de sentido por: 
a) Clicou? 
b) Falou? 
c) Usou? 
d) Testou? 
e) Gostou? 

 

Leia o Texto 2 para responder às questões 
5. 

Texto 2: Um ato de amor
 

O coração dispara, o corpo se aquece 
quando um beijo apaixonado acontece. 
mais se beija, mais se quer beijar, não importa 
onde se esteja. Acredita
origem nas lambidas do homem pré

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1

O texto que segue refere-se às questões 2 e 3. 

 
(VEJA: Abril, n° 2281, 08 de agosto de 2012.) 

O texto da imagem acima pode ser classificado 

 

poderia ser substituído sem 
 

para responder às questões 4 e 

 
Um ato de amor 

 
O coração dispara, o corpo se aquece 

um beijo apaixonado acontece. Quanto 
se quer beijar, não importa 

onde se esteja. Acredita-se que o beijo teve 
origem nas lambidas do homem pré-histórico em 

www.castrodigital.com.br
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suas mulheres para que pudessem suprir a 
necessidade de sal no organismo. Pode ser 
também um ato de amor das mães do tempo das 
cavernas, pois não tinham como cortar os 
alimentos, então, à medida que os mastigavam, 
depositavam na boca dos filhos pequenos. 

 

(Fonte: Revista Cláudia.São Paulo: Abril, Jun. 2000.) 
 

4)  Podemos afirmar que o texto 2: 
a) Utiliza-se de exemplos variados na tentativa de 

explicar a origem do beijo. 
b) Determina que o ato de beijar é um recurso 

exclusivo do ser humano. 
c) Explicita que o beijo, assim como a faca, serve 

apenas cortar alimentos. 
d) Afirma que o beijo acontece apenas quando se 

está apaixonado. 
e) Apresenta todas as formas de beijar durante a 

história da humanidade. 
 

5)  Considerando os conectivos em destaque, nas 
frases abaixo, marque a opção correta em relação 
à classificação das orações subordinadas 
adverbiais:  
  
a) “Quanto mais se beija, mais se quer beijar, 

não importa onde se esteja” - é uma oração 
subordinada adverbial consecutiva. 

b)  “O coração dispara, o corpo se aquece quando 
um beijo apaixonado acontece” - é uma 
oração subordinada adverbial proporcional. 

c)  “Acredita-se que o beijo teve origem nas 
lambidas do homem pré-histórico em suas 
mulheres para que pudessem suprir a 
necessidade de sal no organismo” - é uma 
oração subordinada adverbial final. 

d) “Pode ser também um ato de amor das mães do 
tempo das cavernas, pois não tinham como 
cortar os alimentos, então, à medida que os 
mastigavam, depositavam na boca dos filhos 
pequenos”  - é uma oração subordinada 
adverbial conformativa. 

e) “O coração dispara, o corpo se aquece quando 
um beijo apaixonado acontece” e “Quanto 
mais se beija, mais se quer beijar, não 
importa onde se esteja” - são orações 
subordinadas adverbiais temporais. 
 
 
 
 

Leia o Texto 3 e responda às questões 6 e 7. 
 

TEXTO 3- A DECEPÇÃO DO TURISMO EM LONDRES 
 

O setor de turismo é sempre um dos que 
mais comemoram quando uma cidade ganha o 
direito de sediar os Jogos Olímpicos. 

Os primeiros dias de competições em 
Londres, no entanto, servem de alerta para quem 
defende a realização de megaeventos esportivos 
como forma de atrair visitantes. 

De acordo com uma reportagem do jornal, 
metrô, hotéis, lojas e atrações turísticas da 
capital inglesa têm sofrido redução no número de 
visitantes. Alguns hotéis, que haviam aumentado 
os preços de suas diárias, tiveram de baixá-los. 
Teatros do West End também registraram queda 
na procura por ingressos para os musicais.  

O Rio de Janeiro deve planejar desde já 
uma forma de tornar a cidade menos caótica, 
mais segura e atrativa aos turistas. E isso não se 
faz pensando apenas nos visitantes, que estarão 
na cidade durante os quinze dias dos Jogos, e sim 
naqueles que nela vivem. 

(VEJA: Abril, nº 2281, 8 de agosto de 2012,p.58) 

 
6)  Na oração “Os primeiros dias de competições 
em Londres, no entanto, servem de alerta para 
quem defende a realização de megaeventos 
esportivos como forma de atrair visitantes”, 
pode-se substituir o conectivo “no entanto”, sem 
prejuízo de sentido, por: 
a) e 
b) porque 
c) por isso 
d) todavia  
e) por enquanto 
 
 

7) De acordo com o Texto 3, infere-se que: 
 

a) o Rio de Janeiro deve planejar-se para 
receber bem não só os visitantes, mas os seus 
próprios habitantes nas Olimpíadas; 

b) o setor de turismo é irrelevante no período 
das Olimpíadas; 

c) o Rio de Janeiro deve espelhar-se no modelo 
londrino de turismo; 

d) o Rio de Janeiro deve focar apenas no bom 
atendimento aos visitantes nas Olimpíadas. 

e) o turismo conseguiu atrair muitos visitantes 
para as Olimpíadas de Londres; 
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Com base no Texto 4 da propaganda abaixo, 
responda às questões 08 e 09. 

 
TEXTO 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(VEJA:Abril, nº 2281, 8 de agosto de 2012
 

8) A função de linguagem predominante no T
4 é: 
a) metalinguística  
b) emotiva 
c) poética  
d) conativa 
e) fática 

 

9) Em “Peças de plástico fabricadas pela BASF 
podem substituir as peças metálicas dos veículos, 
tornando-os mais leves e eficientes”
‘veículos’ é retomada posteriormente de forma a 
dar coesão à oração, por meio do seguinte termo:
a) eficientes 
b) mais 
c) tornando 
d) leves 
e) os 
 

Leia o Texto 5 e responda a questão 10
 

TEXTO 5- Por que sou gorda, mamãe?
 

Às sete da manhã, mal se pulava da cama, 
e uma nuvem aromática e úmida já tinha invadido 
a casa. As panelas ferviam galinhas, as cebolas se 

Ecologia pela economia 
Peças de plástico fabricadas pela BASF podem 

substituir  as peças metálicas dos veículos, tornando

os mais leves e eficientes. O resultado disso é uma 

menor emissão de gases, um menor consumo de 

combustível e menos dinheiro saindo do bolso das 

pessoas. Preservar o meio ambiente sem desequilibrar 

suas finanças só acontece porque na BASF 

transformamos a química.  
www.basf.com.br/nos-transformamos
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da propaganda abaixo, 

:Abril, nº 2281, 8 de agosto de 2012, p.50) 

linguagem predominante no Texto 

“Peças de plástico fabricadas pela BASF 
podem substituir as peças metálicas dos veículos, 

os mais leves e eficientes”, a palavra 
é retomada posteriormente de forma a 

dar coesão à oração, por meio do seguinte termo: 

5 e responda a questão 10: 

Por que sou gorda, mamãe? 

Às sete da manhã, mal se pulava da cama, 
e uma nuvem aromática e úmida já tinha invadido 
a casa. As panelas ferviam galinhas, as cebolas se 

atiravam à fritura; as lâminas das facas trituravam 
ramos de tempero verde, colheres de pau 
puxavam refogados nas ca
rechonchudos de almôndegas se alinhavam nas 
tábuas de carne, ao lado de um fornido regimento 
de varenikes, que logo iam encontrar seu destino 
na água pelando.  

No bairro inteiro, cedinho, frio ou calor, 
chuva ou sol, mãos zelosas 
recheavam pimentões, cortavam ovos duros, 
mexiam guisados, lavavam arroz, arrancavam 
folhas dos ramos de louro. Tempero lambido na 
concha da mão, douravam batatas, raspavam 
cenouras, sovavam massas, fatiavam tomates, 
queimavam berinjelas
amassavam miúdos de frango, esmagavam dentes 
de alho. 
 

(MOSCOVICH, Cíntia. 
Rio de Janeiro/São Paulo: Record,2006,p.48.)
 
 

10) A cena descrita no T
enumeração de ações,
justapostas. Daí, conclui-
 
a) O texto utiliza muitas orações coordenadas 
sindéticas explicativas. 
b) O texto se estrutura, em grande parte, a 
partir de orações coordenadas assindéticas.
c) A maioria das orações presentes no texto é 
subordinada substantiva subjetiva.
d) O texto é organizado a partir da utilização 
maciça de orações subordinadas adjetivas 
explicativas. 
e) O texto se estrutura a partir de orações 
coordenadas sindéticas alternativas.

 
 

 
 
Observe o texto da figura abaixo
questão 11: 
 

 
11) O enunciado é formado por uma oração 
principal e uma oração subordinada. A oração 
subordinada é classificada como:

Eu vi a floresta que você queimou

Peças de plástico fabricadas pela BASF podem 

as peças metálicas dos veículos, tornando-

os mais leves e eficientes. O resultado disso é uma 

menor emissão de gases, um menor consumo de 

combustível e menos dinheiro saindo do bolso das 

pessoas. Preservar o meio ambiente sem desequilibrar 

acontece porque na BASF nós 

transformamos-a-quimica 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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atiravam à fritura; as lâminas das facas trituravam 
ramos de tempero verde, colheres de pau 
puxavam refogados nas caçarolas, batalhões 
rechonchudos de almôndegas se alinhavam nas 
tábuas de carne, ao lado de um fornido regimento 
de varenikes, que logo iam encontrar seu destino 

No bairro inteiro, cedinho, frio ou calor, 
chuva ou sol, mãos zelosas estripavam peixes, 
recheavam pimentões, cortavam ovos duros, 
mexiam guisados, lavavam arroz, arrancavam 
folhas dos ramos de louro. Tempero lambido na 
concha da mão, douravam batatas, raspavam 
cenouras, sovavam massas, fatiavam tomates, 
queimavam berinjelas, batiam espinafre, 
amassavam miúdos de frango, esmagavam dentes 

MOSCOVICH, Cíntia. Por que sou gorda, mamãe? 
Rio de Janeiro/São Paulo: Record,2006,p.48.) 

A cena descrita no Texto 5  é composta pela 
, a partir de orações 
-se que: 

O texto utiliza muitas orações coordenadas 
 

O texto se estrutura, em grande parte, a 
partir de orações coordenadas assindéticas. 

A maioria das orações presentes no texto é 
rdinada substantiva subjetiva. 
O texto é organizado a partir da utilização 

maciça de orações subordinadas adjetivas 

O texto se estrutura a partir de orações 
coordenadas sindéticas alternativas. 

Observe o texto da figura abaixo e responda a 

 

O enunciado é formado por uma oração 
principal e uma oração subordinada. A oração 
subordinada é classificada como: 

Eu vi a floresta que você queimou 

www.castrodigital.com.br
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a) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa
b) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva
c) Oração Subordinada Substantiva Completiva 

Nominal 
d) Oração Subordinada Substantiva Predicativa
e) Oração Subordinada Substantiva Objetiva 

Direta 
 

Observe o Texto 6 e responda à questão 12
 

TEXTO 6 

 
 
12) Dos enunciados abaixo, qual deles 
mesma circunstância expressa pela oração “
só falta falar” do Texto 6: 

 
a) A inflação vai baixar se o consumo diminuir.

b) Ainda que não tenha dormido, não conseguiu 

terminar o trabalho. 

c) Trabalhou tanto, que se sentia exausto.

d) Saiu depois que arrumou as malas. 

e) Derrapou porque a pista estava molhada.
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Oração Subordinada Adjetiva Explicativa 
Restritiva 

Oração Subordinada Substantiva Completiva 

Oração Subordinada Substantiva Predicativa 
Oração Subordinada Substantiva Objetiva 

questão 12. 

 

deles indica a 
mesma circunstância expressa pela oração “que 

A inflação vai baixar se o consumo diminuir. 

Ainda que não tenha dormido, não conseguiu 

Trabalhou tanto, que se sentia exausto. 

 

Derrapou porque a pista estava molhada. 

 
Leia o Texto 7  para responder às questões 13 e 
14.  

TEXTO 7-A magreza de Minnie não causa 
animação

A estética do universo da moda, naquilo 

que ele tem de doentio e arriscado, começa a 

contaminar a estética do encanto e da pureza dos 

personagens de Walt Disney. Não é sem razão, 

portanto, que se abre uma polêmica nos EUA no 

momento em que a luxuosa loja d

Departamentos Barney’s também abre em Nova 

York a sua campanha publicitária de Natal. Nela, 

os mais famosos estilistas e as mais requintadas 

grifes vestem a turma do Mickey, e o destaque 

fica com a simpática Minnie, agora emagrecida 

sob efeito de Photosh

anoréxica para atender às exigências dos que 

ditam as regras nas passarelas. 

dos protestos, uma vez que tanto nos EUA quanto 

na Europa as autoridades da área da saúde lutam 

para quebrar o princípio de que a boa modelo é 

modelo esquálida. A ativista Ragen Chastain, uma 

das mais conceituadas entre os americanos, 

lançou uma pergunta e um slogan: “Minnie tem de 

sofrer de anorexia para participar do mundo 

fashion?” E a campanha criada por ela diz 

simplesmente: “Deixem Minnie

certeza é isso que desejam crianças e adultos de 

todo o planeta. 

(Isto é. São Paulo. Nº 2243,novembro, 2012,p. 39.)

13) A partir da leitura do T

afirmar que: 

a) Minnie emagrecida com os efeitos do Photoshop 
foi algo desejado por crianças e adultos de 
todo o planeta. 

b) Há uma crítica à campanha publicitária da loja 
Barney’s. 

c) A palavra animação, presente no título, nos 
remete não somente à categoria “desenhos de 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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para responder às questões 13 e 

 
A magreza de Minnie não causa 

animação 
 

A estética do universo da moda, naquilo 

que ele tem de doentio e arriscado, começa a 

contaminar a estética do encanto e da pureza dos 

personagens de Walt Disney. Não é sem razão, 

portanto, que se abre uma polêmica nos EUA no 

momento em que a luxuosa loja de 

Departamentos Barney’s também abre em Nova 

York a sua campanha publicitária de Natal. Nela, 

os mais famosos estilistas e as mais requintadas 

grifes vestem a turma do Mickey, e o destaque 

fica com a simpática Minnie, agora emagrecida 

sob efeito de Photoshop, transformada em 

anoréxica para atender às exigências dos que 

ditam as regras nas passarelas. Esse é o motivo 

dos protestos, uma vez que tanto nos EUA quanto 

na Europa as autoridades da área da saúde lutam 

para quebrar o princípio de que a boa modelo é a 

modelo esquálida. A ativista Ragen Chastain, uma 

das mais conceituadas entre os americanos, 

lançou uma pergunta e um slogan: “Minnie tem de 

sofrer de anorexia para participar do mundo 

fashion?” E a campanha criada por ela diz 

simplesmente: “Deixem Minnie em paz.” Com 

certeza é isso que desejam crianças e adultos de 

(Isto é. São Paulo. Nº 2243,novembro, 2012,p. 39.) 
 

A partir da leitura do Texto 7, NÃO é correto 

Minnie emagrecida com os efeitos do Photoshop 
desejado por crianças e adultos de 

Há uma crítica à campanha publicitária da loja 

A palavra animação, presente no título, nos 
remete não somente à categoria “desenhos de 

www.castrodigital.com.br
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animação”, mas também à ideia de que a 
forma em que a personagem Minnie foi 
retratada na campanha publicitária da loja 
Barney’s não agradou ao público americano. 

d) O encanto e a pureza dos personagens de 
Walt Disney são comprometidos quando os 
padrões adotados no mundo da moda são 
incorporados pela turma do Mickey. 

e) Há ativistas americanos que defendem que a 
Minnie não precisa ser retratada de forma 
anoréxica para participar do mundo da moda. 

14) Ainda em relação ao Texto 7, o pronome Esse 
em destaque, refere-se: 
 
a) aos famosos estilistas e às requintadas     

grifes americanas; 

b) à polêmica nos EUA; 

c) ao photoshop; 

d) à transformação de Minnie em anoréxica na 

campanha publicitária; 

e) aos ativistas americanos. 

 

     O Texto 8 refere-se à questão 15. 
 
Texto 8  -  Busca da identidade 
 
Ele não sabe mais quem é: deixa de ser 

criança para ser adulto, mas ainda não o é. Por 
isso a necessidade de experimentar de tudo, no 
que se refere a formas de pensar e de agir. 
Então ele muda de opinião facilmente, procura 
as primeiras experiências sexuais ou testa novos 
estilos de música. Para encontrar sua 
identidade, ele também precisa de 
responsabilidades sociais. [...] 

 
Antonio Arruda. Folha de são Paulo, 4 jul.2002. 

 

15)  A opção que retrata a ideia expressa no 
texto, reforçada pela expressão grifada acima é: 
a) que o adolescente é sempre irresponsável.  
b) que o adolescente não buscar interesses no 

convívio com outros adolescentes. 
c) que o adolescente  é contraditório, muda sua 

opinião constantemente. 
d) que o adolescente nunca apresenta 

insegurança. 
e) que entre o adolescente e a família tudo é 

resolvido com punições. 

16) Após a leitura do texto 9, assinale a 
alternativa correta: 
 
 

TEXTO 9 
 

Subi a porta e fechei a escada. 
Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. 

Desliguei a cama e deitei-me na luz 
Tudo porque 

Ele me deu um beijo de boa noite...  
 

(Autor anônimo) 
 
a) Não é possível encontrar sentido no texto, 

pois não subimos a porta, fechamos a escada 
ou tiramos nossas orações.  

b) O texto não apresenta nenhuma unidade de 
sentido, pois as palavras não estão 
organizadas adequadamente. 

c) Por tratar-se de um texto poético, ele não 
poderia fugir às determinações da gramática 
normativa e dos valores semânticos. 

d) O texto não é coerente, apresentando apenas 
elementos coesivos. 

e) A desordem das palavras foi intencional e é 
exatamente esta “desordem” que recupera a 
unidade de sentido, uma vez que a forma em 
que as palavras foram dispostas nos remete à 
maneira como os apaixonados veem as coisas. 

 

 
Observe o Texto publicitário abaixo e responda à 
questão 17; 

 
(VEJA: Abril, nº2255, 8 de fevereiro de 2012) 
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17) Em “É mais ou menos isso que acontece 
quando você faz o seguro sem cotar com a HDI”, a 
forma verbal, em negrito, está concordando com: 
a) seguro 
b) isso 
c) HDI 
d) você 
e) mais ou menos 

 
18) Leia o fragmento abaixo (Texto 10), em 
seguida assinale a alternativa que NÃO 
corresponde à função sintática das expressões 
destacadas: 

 
Texto 10 

“A palavra é o meu domínio sobre o 
mundo. Eu tive, desde a infância, várias 
vocações que me chamavam ardentemente. 
Uma das vocações era escrever. [...] talvez 
porque para as outras vocações eu 
precisava de um longo aprendizado... 
(Clarice Lispector. As três experiências. Trecho adaptado)  

 
a) uma das vocações– predicativo do sujeito 
b) que – sujeito 
c) várias vocações – objeto direto 
d) para as outras vocações-complemento 

nominal 
e) o,meu – adjuntos adnominais 

 

Com base na leitura do Texto 11, responda à 
questão 19: 

TEXTO 11 
Eu sou um ardoroso defensor da reforma 

ortográfica. A perspectiva de ser lido em Bafatá, 
no interior da Guiné –Bissau, da mesma maneira 
que sou lido em Carinhanha, no interior da 
Bahia, me enche de entusiasmo. Eu sempre 
soube que a maior barreira para o meu sucesso 
em Bafatá era o C mudo [como em “facto” na 
ortografia de Portugal] (...) 

 
(MAINARDI, Diogo. Uma reforma mais 
radical. Revista VEJA p.129, 8 de outubro 
de 2008. In: Língua Portuguesa Novas 
Palavras, vol.1. p. São Paulo: FTD, 2010.) 

 
19) No discurso proferido por Mainardi (texto 11), 
predomina a seguinte figura de linguagem: 

a) Comparação 
b) Gradação 
c) Personificação 
d) Hipérbole 
e) Ironia  

 
 
 

 
20) Assinale a opção, cuja regência verbal NÃO 
está de acordo com a norma culta da língua: 

 
a) Governantes se esquecem das fortes chuvas 

ocorridas em 2012. 
b) As meninas namoram com rapazes que gostam 

de dançar. 
c) Técnico assistiu à derrota de seu time ontem à 

noite. 
d) Os trabalhadores da construção civil 

declararam greve. Eles aspiram a melhores 
salários. 

e) Não se lembrava da camiseta de seu time 
preferido. 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA
 

21) No diagrama abaixo está representada a 
divisão de um polinômio por um binômio 

ax− utilizando o Dispositivo de Briot
Ruffini. Neste caso, os valores de 
são, respectivamente:  

 
a) -3, 3, 2 e 16  
b) 1, 2, 3 e 10 
c) 1, - 6, 1 e 11 
d) 3, 2, -3 e 0 
e) 2, 3, -3 e 16 

 

22) Se o polinômio 52)( 23
+= xxxp

divisível por 3)( += xxh , então o 

parâmetro m é igual a: 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) -1 
e) -3 

 

23) O pentatlo moderno é uma modalidade 
olímpica composta das seguintes modalidades: 
corrida, tiro, hipismo, natação e esgrima

Olimpíadas de Londres 2012, a atleta brasileira 
Yane Marques ganhou a medalha de bronze. A 
fim de se preparar para essa prova, 
inicialmente ela programou um treinamento 
com três dessas modalidades. De quantas 
maneiras distintas Yane Marques poderia t
escolhido as modalidades para esse 
treinamento inicial?  
a) 15 maneiras 
b) 6 maneiras 
c) 3 maneiras 
d) 2 maneiras  
e) 10 maneiras 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

No diagrama abaixo está representada a 
divisão de um polinômio por um binômio 

utilizando o Dispositivo de Briot-
Ruffini. Neste caso, os valores de a, b,c e d 

 

12. ++ xm  é 

, então o 

O pentatlo moderno é uma modalidade 
olímpica composta das seguintes modalidades: 
corrida, tiro, hipismo, natação e esgrima. Nas 
Olimpíadas de Londres 2012, a atleta brasileira 
Yane Marques ganhou a medalha de bronze. A 
fim de se preparar para essa prova, 
inicialmente ela programou um treinamento 
com três dessas modalidades. De quantas 
maneiras distintas Yane Marques poderia ter 
escolhido as modalidades para esse 

24) Um pedaço retangular de papelão com 30 cm 
de largura e 40 cm de comprimento. De cada 
“canto” desse papelão foi retirado um 
quadrado de lado x, em seguida, o papelão foi 
dobrado nas linhas tracejadas de maneira a 
formar uma caixa sem tampa. Utilize o texto 
a figura abaixo para responder à
seguir. 

Para x =10cm, o volume da caixa e a área total 
da figura serão, respectivamente: 
a) 12000 cm3 e 2600 cm
b) 10000 cm3 e 100
c) 20000 cm3 e 1200
d) 10000 cm3 e 1000
e) 12000 cm3 e 3600 cm

 

25) O gráfico da figura ao lado representa a 
função:  

a) cos().()( xsenxf =

b) )()( xsenxf =  

c) )2cos()( xxf =

d) 



=

2
.2)(

x
senxf

e) 2(.2)( senxf =

y 

2 

-2 

0 

4

π
 

2

π
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Um pedaço retangular de papelão com 30 cm 
de largura e 40 cm de comprimento. De cada 
“canto” desse papelão foi retirado um 

, em seguida, o papelão foi 
dobrado nas linhas tracejadas de maneira a 
formar uma caixa sem tampa. Utilize o texto e 
a figura abaixo para responder à questão a 

 
 

, o volume da caixa e a área total 
da figura serão, respectivamente:  

00 cm2 
00 cm2 
000 cm2 
000 cm2 
00 cm2 

O gráfico da figura ao lado representa a 

 
)cos(x  

 

)  






2

x
 

)x  

x 
π 

2

π
 

4
3π  

x 

x 
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26) No campeonato brasileiro da série “D” de 2012 
o clube maranhense Sampaio Correia foi o 
campeão, adquirindo assim, o direito a 
disputar a série “C” em 2013. Considerando
que a série “C” terá 20 times e que todos 
jogarão contra todos duas vezes (ida e vol
podemos afirmar que o número de jogos do 
campeonato será dado por:  

a) 2,20.2 A   

b) 2,20.2 C    

c) 2

20.2 P   

d) 2.20.20 
e) 2.10.20 

 

27) Ao dividirmos o polinômio 

1

1

3
x

xx

x 1
 encontraremos como resto da 

divisão polinomial: 

a) 
x

x

1

2
 

 

b) 
1

3

x

x
  

 

c) 
3

12

x
  

 

d) 
13

3 xx
 

 

e) 
x

xx

1
 

 

 

28) Durante um ano, as quantidades mensais de 
CDs vendidos pelo grupo “Swing do ABC” 
podem ser descritas pela função 

40001800.300)( +−−= ttv , em que t é o 
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No campeonato brasileiro da série “D” de 2012 
o clube maranhense Sampaio Correia foi o 
campeão, adquirindo assim, o direito a 
disputar a série “C” em 2013. Considerando-se 
que a série “C” terá 20 times e que todos 
jogarão contra todos duas vezes (ida e volta), 
podemos afirmar que o número de jogos do 

1

1
2

2

x

xx

x

 por 

como resto da 

Durante um ano, as quantidades mensais de 
CDs vendidos pelo grupo “Swing do ABC” 
podem ser descritas pela função 

, em que t é o 

tempo em meses, (janeiro, 
etc). É correto afirmar que o grupo vendeu: 
a) a menor quantid
b) a mesma quantidade nos meses de março e 

outubro; 
c) no mês de abril mais que no mês de junho;
d) a maior quantidade em julho;
e) a mesma quantidade em todos os meses.

29) No Maranhão a expansão no plantio de grãos 
ocorre especialmente com a soja
depois de colhida, 
galpões, como o da figura abaixo. Para 
conservar as propriedades originais desse 
produto, deve ser instalado um sistema de 
refrigeração, no qual estarão dispostos, em 
locais estratégicos, pontos de entrada de ar. 
Determine quantos desses pontos devem ser 
instalados, sabendo que para cada 119m
espaço interno do galpão será insta

ponto de entrada de 

 
a) 5 
b) 3 
c) 10 
d) 2 
e) 8 

 

30) Numa fazenda, o proprietário mandou plantar 
pés de café da seguinte forma: 10 pés no 1
dia, (10 + x) pés no 2
3o dia, e assim sucessivamente. 
dias ele mandou encerrar a plantação, com um 
total de 390 pés de café plantados. O valor de 
x é:  
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 10 
e) 20 
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tempo em meses, (janeiro, t=1; fevereiro t=2; 
). É correto afirmar que o grupo vendeu:  
a menor quantidade no mês de dezembro; 
a mesma quantidade nos meses de março e 

no mês de abril mais que no mês de junho; 
a maior quantidade em julho; 
a mesma quantidade em todos os meses. 

No Maranhão a expansão no plantio de grãos 
ocorre especialmente com a soja, a qual, 

 deve ser armazenada em 
como o da figura abaixo. Para 

conservar as propriedades originais desse 
produto, deve ser instalado um sistema de 

no qual estarão dispostos, em 
locais estratégicos, pontos de entrada de ar. 
Determine quantos desses pontos devem ser 
instalados, sabendo que para cada 119m3 de 
espaço interno do galpão será instalado um 

ponto de entrada de ar. (Adote: 3=π ).  

 

Numa fazenda, o proprietário mandou plantar 
pés de café da seguinte forma: 10 pés no 1o 
dia, (10 + x) pés no 2o dia,      (10 + 2x) pés no 

dia, e assim sucessivamente. Ao final de 20 
dias ele mandou encerrar a plantação, com um 
total de 390 pés de café plantados. O valor de 
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31) Mário recebe por mês x reais provenientes do 
seu trabalho como professor de Matemática do 
IFMA. Sabe-se que ele destina 1/3 de
salário para despesas como viagens e aluguel, 
e 2/5 do seu salário para alimentação. Sobra
assim, ao final do mês, R$ 600,00. Nessas 
condições, podemos afirmar que o professor 
Mário recebe por mês, em reais, o valor de:
 
a) R$ 2.000,00 
b) R$ 2.250,00 
c) R$ 2.500,00 
d) R$ 2.750,00 
e) R$ 3.000,00 

 

32) No interior de uma sala, na forma de um 
paralelepípedo, com altura h, empilham

cubos com arestas de medidas 2, 1, 

assim por diante, conforme figura abaixo:

 
O menor valor para a altura h, se o 
empilhamento pudesse ser feito infinitamente, 
é: 

 
a) 3/2 
b) 2/3 
c) 4 
d) 3 
e) 2 

 

33) Na figura abaixo temos uma taça com a forma 
de um cone circular reto (parte de cima), com 
líquido que atinge metade de sua altura. Se V 
é a capacidade da taça cheia, qual o volume 
ocupado pelo líquido, na taça? 

 
a) V/4 
b) V/2 
c) 8V 
d) 4V 
e) V/8 
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reais provenientes do 
seu trabalho como professor de Matemática do 

se que ele destina 1/3 de seu 
viagens e aluguel, 

e 2/5 do seu salário para alimentação. Sobra, 
assim, ao final do mês, R$ 600,00. Nessas 
condições, podemos afirmar que o professor 

recebe por mês, em reais, o valor de: 

No interior de uma sala, na forma de um 
com altura h, empilham-se 

cubos com arestas de medidas 2, 1, 
2

1
, 

4

1
 e 

assim por diante, conforme figura abaixo: 

para a altura h, se o 
empilhamento pudesse ser feito infinitamente, 

Na figura abaixo temos uma taça com a forma 
de um cone circular reto (parte de cima), com 
líquido que atinge metade de sua altura. Se V 
é a capacidade da taça cheia, qual o volume 

34) Os códigos secretos 
agentes especiais, a fim de evitar que as 
mensagens sejam captadas por outras pessoas. 
Uma maneira de codificar as palavras é 
fazendo uso de matrizes. Para isso
é substituída pelo número de sua posição no 
alfabeto, conforme mostra tabela abaixo:

 
a b c d 
1 2 3 4 
    
l m n o 
11 12 13 14 
    
v x z  
21 22 23  

 
Com esses números

Por exemplo: se M

bala. Para maior segurança, cada mensagem 
de quatro letras é enviada ao agente na forma 

M.A, onde 



=

1

2
A

matriz codificadora. 
 

Certo agente recebeu a matriz 










−

−

1431

450
. Qual é a mensagem?

 
a) SOPA 
b) SAPO 
c) SUBA  
d) PETA 
e) PATO 

 
 

35) Uma antena de TV foi colocada sobre um bloco 
de concreto que mede 1,5 m de altura. Em 
certo instante, a sombra total projetada 
mediu 8 m, enquanto o bloco projetou uma 
sombra de 200 cm. Nessas condições, a altura 
da antena em metros, 
a) 4,00 m 
b) 5,00 m 
c) 4,25 m  
d) 4,50 m 
e) 4,75 m 
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Os códigos secretos são muito utilizados por 
agentes especiais, a fim de evitar que as 
mensagens sejam captadas por outras pessoas. 
Uma maneira de codificar as palavras é 
fazendo uso de matrizes. Para isso, cada letra 
é substituída pelo número de sua posição no 

orme mostra tabela abaixo: 

e f g h i j 
5 6 7 8 9 10 
      
p q r s t u 
15 16 17 18 19 20 
      
      
      

Com esses números, forma-se a matriz M. 









=

111

12
M , a mensagem é 

. Para maior segurança, cada mensagem 
de quatro letras é enviada ao agente na forma 




−

11

12
, conhecida como 

matriz codificadora.  

Certo agente recebeu a matriz 

. Qual é a mensagem? 

Uma antena de TV foi colocada sobre um bloco 
de concreto que mede 1,5 m de altura. Em 
certo instante, a sombra total projetada 
mediu 8 m, enquanto o bloco projetou uma 
sombra de 200 cm. Nessas condições, a altura 
da antena em metros, é: 
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36) O futebol é considerado o esporte preferido 
dos brasileiros. Uma das regras do futebol diz 
respeito à saída da bola pela linha de fundo, 
quando chutada pelo time adversário. Nesse 
caso, temos o chamado tiro de meta, 
comumente batido pelo goleiro com os pés. 
Sabe-se que, em uma partida de futebol, 
determinado goleiro bateu um tiro de meta, 
cuja bola teve sua trajetória descrita pela 
equação h(t) = —10t² + 30t �t≥0�, onde t é o 
tempo medido em segundos e h(t) é a altura 
em metros da bola no instante t. Após o chute, 
a altura máxima atingida pela bola é: 
a) 24,50 m 
b) 26,50 m 
c) 28,50 m  
d) 22,50 m 
e) 30,00 m 

 
 

37) Um consumidor adquiriu um aparelho celular 
com dois chips, que possibilitou utilizar os 
serviços das operadoras V e C. A operadora V 
cobra um valor fixo de R$ 0,05, quando 
iniciada a ligação e mais R$ 0,12 por minuto 
da mesma ligação. A operadora C cobra um 
valor fixo de R$ 0,08 e mais R$ 0,11 por 
minuto na ligação. Considere as afirmações a 
seguir: 
I. O custo de uma ligação de exatos 3 

minutos é o mesmo, qualquer que seja 
a operadora. 

II. O custo da ligação usando a operadora 
V será menor do que a ligação usando a 
operadora C, independentemente do 
tempo de duração da ligação. 

III. Uma ligação de 10 (dez) minutos 
efetuada pela operadora V custará R$ 
0,18 a mais do que efetuada pela 
operadora C. 

IV. Toda ligação com duração inferior a 3 
(três) minutos efetuada usando a 
operadora V será mais “barata” que 
uma efetuada usando a operadora C. 

Determine a alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas: 
a) II e IV 
b) I, II e III 
c) I e IV 
d) II, III e IV 
e) I, II, III e IV  

38) Dadas às sentenças abaixo: 
I. Seja a dízima periódica 1,3252525... sua 

fração geratriz é 
495

656
  

II. Se A ={1,3,6,9} e B ={3,5,9}, então 
}9,3{=

A

BC   
III. Dados três segmentos de retas, com 

dimensões medindo 6, 14 e 20, pode-se 
afirmar que é possível construir com esses 
segmentos, ligando dois a dois suas 
extremidades, um triângulo qualquer.  

IV. Se os conjuntos N ={a, b}, M ={b, c, d} e 
P={c, d, e, f}, então
( ) ( ) },,,{ dcbaNPMN =∪∩∪   

 
Podemos afirmar que estão corretas: 
a) I e III 
b) I e IV  
c) I e II 
d) II e III 
e) III e IV 

 

39) Na figura abaixo, deseja-se construir alguns 
degraus de queda d’água; para tal, os 
pedreiros fizeram uso de 3 quadrados com 
lados de aresta iguais a 9, 6 e x. 

 

 
O valor do lado, do menor quadrado, é: 
a) 3 
b) 2 
c) 4 
d) 2,5 
e) 3,5 
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40) O professor de Matemática Império propôs o 
seguinte problema para seus alunos: 

 

[ ][ ][ ]





=+

=

7

2)(log.25log.16log 10045

yx

xy
 

 
No entanto, apenas um aluno conseguiu 
resolver o problema de maneira correta e 
este encontrou como solução: 

 
a) x = 5, y = 2 ou x = 2, y = 5 
b) x = 3, y = 4 ou x = 4, y = 3 
c) x = – 1, y = 8 ou x = 8, y = – 1 
d) x = 1, y = 6 ou x = 6, y = 1 
e) x = – 2, y = 9 ou x = 9, y = – 2 
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