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Data da Prova 

24/11/2013 

DURAÇÃO 
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 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° 

23 de 26.08.2013), 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. Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, 

deixando as orelhas descobertas. 

 O IFMA divulgará o resultado final no dia 27 /12 /2013 (sexta-feira), no site 

www.ifma.edu.br, nas portarias dos Campi e Núcleos Avançados listados no Anexo I 

do Edital de Nº 23  de  26/08/2013. 

 

Nome do candidato:______________________________________________________ 

 

Local de Prova:______________________________________________ sala: _______ 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 A estrutura desta Prova obedece às novas orientações ortográficas vigentes no 

país. 

 Verifique se este Caderno de Prova contém 40 questões, as questões de número 

de 1 a 20 são relativas a Língua Portuguesa e as questões de número de 21 a 40 

são relativas as de Matemática, cada uma delas com 05 (cinco) alternativas 

sendo somente 1 alternativa correta. 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. 

 Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta. Os rascunhos e as 

marcações do Caderno de Prova não serão considerados na pontuação. 

 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. 

 Preencha o Cartão-Resposta conforme modelo abaixo. 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo e responda às 

questões 01 e 02 

Crê ou morre 

E se de repente, um dia desses, 

ficasse demonstrado por A+B que o 

grande problema do Brasil, acima de 

qualquer outro, é a burrice? Ninguém está 

aqui para ficar fazendo comentários 

alarmistas, prática que esta revista 

desaconselha formalmente a seus 

colaboradores, mas chega uma hora em 

que certas realidades têm de ser 

discutidas cara a cara com os leitores, por 

mais desagradáveis que possam ser. É 

possível, perfeitamente, que estejamos 

diante de uma delas neste momento: 

achamos que a mãe de todos os males 

deste país é a boa e velha safadeza, que 

persegue cada brasileiro a partir do minuto 

em que sua certidão de nascimento é 

expedida pelo cartório de registro civil, e o 

acompanha até a entrega do atestado de 

óbito, mas a coisa pode ser bem pior que 

isso. Safadeza aleija, é claro, e sabemos 

perfeitamente quanto ela nos custa –  

basicamente, custa todo esse dinheiro que 

deveria estar sendo aplicado em nosso 

favor, mas que acaba se transformando 

em fortunas privadas para os amigos do 

governo, ou é jogado no  lixo por 

incompetência, preguiça e 

irresponsabilidade. Mas burrice mata, e 

para a morte, como também se sabe, não 

existe cura. Ela está presente pelos quatro 

cantos da vida nacional. 

J.R.Guzzo, Rev. Veja, ed. 2345, ano 46, n. 44 de 30 

de outubro de 2013. 

1) Após a leitura do texto, podemos inferir 

que o autor: 

a) Busca provar que no Brasil os 

problemas são resultantes de 

comentários alarmistas. 

b) Destaca a qualidade de vida do 

brasileiro que, ao nascer, recebe 

imediatamente sua certidão de 

nascimento. 

c) Confronta os comentários alarmistas, 

destacando as qualidades do Brasil. 

d) Procura demonstrar de modo irônico 

que a safadeza e, principalmente, a 

burrice são os maiores males que 

afligem o Brasil. 

e) Faz um rastreamento do dinheiro 

público que é usado para melhorar a 

qualidade de vida da população. 

 

2) Os pronomes destacados “que” e “o” 

fazem referência no texto a quais 

palavras, respectivamente: 

a) safadeza e brasileiro 

b) prática e mãe 

c) desagradáveis e leitores 

d) males e minuto 

e) país e cartório 

 

Leia a tirinha e responda a questão 3. 

 

3) A oração “...que chegaria cedo em 

casa” é classificada de: 

www.castrodigital.com.br
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a) Oração subordinada substantiva 

apositiva 

b) Oração subordinada substantiva 

subjetiva 

c) Oração subordinada substantiva 

objetiva direta 

d) Oração subordinada substantiva 

completiva nominal 

e) Oração subordinada adjetiva 

explicativa 

 Observe a frase abaixo e responda à 

questão 4. 

 

4) O verbo ‘agradar’ na frase acima não 

está de acordo com padrão culto da 

língua. Qual a opção que explica a 

forma correta de escrita: 

a) O verbo agradar no sentido de 

“contentar, satisfazer” é transitivo direto 

e indireto. 

b) O verbo agradar no sentido de 

“contentar, satisfazer” é intransitivo e 

não exige complemento. 

c) O verbo agradar é um verbo de ligação. 

d) O verbo agradar no sentido de 

“acariciar” é transitivo direto e exige a 

preposição. 

e) O verbo agradar, no sentido de 

“contentar, satisfazer” é transitivo 

indireto e exige a preposição. 

Leia o texto abaixo e responda a questão 

05 

A formação da ONG vem de 

encontro a um dos objetivos do Sindicato: 

priorizar a busca de alternativas e 

subsídios para o desenvolvimento rural 

autossustentável. Para que esse objetivo 

seja alcançado se faz necessária a 

implementação de ações visando à 

educação ambiental, tanto para moradores 

rurais quanto para o meio urbano. 

(http://www.folhacat.com.br/index2.php?sel) 

5) A expressão destacada dá ideia de: 

a) do mesmo lado, a favor; 

b) em cima, sobre; 

c) no sentido oposto a, contra; 

d) movimento; 

e) lugar; 

Leia o texto abaixo e responda a 

questão 6. 

Falta de educação e velocidade 

Os anjos da morte já estão 

cansados de nos recolher, a nós que nos 

matamos ou somos assassinados no 

tráfego das estradas, cidades, esquinas 

deste país. Os anjos da morte estão 

exaustos de pegar restos de vidas botadas 

fora. Os anjos da morte andam fartos de 

corpos mutilados e almas atônitas. Os 

anjos da morte suspiram por todo esse 

desperdício. 

Não sei se as propagandas que 

tentam aos poucos aliviar essa tragédia 

ajudam tanto a preservar vidas quanto as 

intermináveis, ricas e coloridas 

propagandas de cerveja ajudam a beber 

mais e mais, colaborando para uma parte 

dessa carnificina. Mas sei que estou no 

limite. Não apenas porque abro jornais, 

TV e computador e vejo a mortandade em 

andamento, porque tenho observado as 

coisas em questão. 

[...] 

Atenção: os jovens são – em geral, 

mas não sempre – mais arrojados, mais 

imprudentes, têm menos experiência na 

direção. Portanto, são mais inclinados a 

acidentes, bobos ou fatais, em que a 
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gente mata ou morre. Mas há um número 

impressionante de adultos – mais homens 

do que mulheres, diga-se de passagem, 

porque talvez sejam biologicamente mais 

agressivos – cometendo loucuras ao 

dirigir, avançando o sinal, quase 

empurrando o veículo da frente com seu 

para–choque, não cedendo passagem, 

ultrapassando em locais absurdos sem a 

menor segurança, bebendo antes de 

dirigir, enfim, usando o carro como um 

punhal hostil. 

Cada um se porta como quer – ou 

como consegue. Isso vem do caráter 

inato, combinado com a educação 

recebida em casa. Quando esse 

comportamento ultrapassa o convívio 

cotidiano e pode mutilar pais de família, 

filhos e filhas amados, amigos preciosos, 

ou seja lá quem for, então é preciso 

instalar leis férreas e punições 

comparáveis. Que não admitam desculpas 

e subterfúgios, premiem o erro por uma 

criminosa missão. 

Texto adaptado (Lya Luft.  Veja, nº 2048) 

6) Considerando o texto “Falta de 

educação e velocidade”, analise as 

alternativas e marque a resposta 

correta. 

a) Os amigos da morte a que a autora se 

refere são as pessoas que trabalham no 

IML, que têm a função de juntar 

corpos de pessoas que morrem nas vias 

públicas. 

b) A autora afirma que é necessário fazer 

propagandas, bem coloridas e 

chamativas para conscientizar as 

pessoas sobre os perigos no trânsito. 

c) A autora faz um comentário sobre a 

quantidade de pessoas que morrem no 

trânsito constantemente, vítimas de 

acidentes e cita as possíveis causas. 

d) Pode-se inferir do texto que os jovens 

são sempre os que mais provocam 

acidentes, porque são inexperientes e 

gostam muito de correr. 

e) O texto afirma que os homens, em 

geral, gostam de aventura, por isso 

correm mais e provocam mais 

acidentes. 

7) Ainda com referência ao texto “Falta 

de educação e velocidade”, indique a 

alternativa correta: 

a) Entende-se pelo texto que as pessoas 

mal comportadas no trânsito são 

sempre mal educadas em casa. 

b) A autora afirma que as mulheres são 

sempre menos imprudentes que os 

homens. 

c) No trânsito, os homens cometam 

verdadeiros absurdos e fazem 

ultrapassagens perigosas. 

d) No trânsito, cada pessoa se comporta 

como quer. 

e) Compreende-se pelo texto que há 

punições mais severas aos infratores 

do trânsito. 

8) Sabe-se que a regência verbal é a 

relação entre o verbo e seu 

determinante. Faça uma análise das 

orações que seguem e marque a 

alternativa correta quanto ao emprego 

da regência verbal. 

a) Iremos ao supermercado, assim que 

chegarmos a cidade. 

b) No próximo domingo, assistiremos a 

um espetáculo no Teatro Arthur 

Azevedo. 

c) Meus pais sempre preferiram mais o 

silêncio do sítio do que o barulho da 

cidade. 

d) Crianças que desobedecem seus pais 

tornam-se adultos indisciplinados. 

e) A pesquisa nas instituições de ensino 

visa o desenvolvimento regional. 
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9) Os personagens da tirinha brincam com o uso do mal/mau. Assinale a alternativa em 

que esses vocábulos foram usados corretamente: 
 
a) O presidente Obama não foi identificado como um mal aluno ao estudar nas 

universidades americanas. 
b) Sei que você mau comeu hoje na hora do almoço. 
c) A professora não foi mau interpretada quando explicou o motivo da prova surpresa. 
d) Esse mal-humorado do meu irmão não vai pedir desculpa. 
e) Fui reconhecido como um mal advogado ao defender os interesses públicos. 

 

 
 

Após a leitura do Texto “Minha Rua” responda a questão 10. 

10) No trecho “Às vezes, de manhã bem cedo, vem um bando de passarinhos na maior 

algazarra”, o sujeito da oração é: 

www.castrodigital.com.br
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a) manhã bem cedo  

b) um bando de passarinhos 

c) às vezes 

d) algazarra 

e) maior 

 

11) Os versos acima, do poeta de Chico Buarque, expressam fortemente duas figuras de 

linguagem. Assinale a alternativa que contém essas figuras: 

a) metonímia e metáfora 

b) Comparação e prosopopeia 

c) Antítese e anacoluto 

d) Silepse e zeugma 

e) Antonomásia e metáfora 

 

 A partir do texto “ A bruxa nos 

relógios”  responda as questões 12, 13 e 

14. 
 

A bruxa nos relógios 

“Não falarei aqui do meu 

desânimo quanto à situação do país: 

cansei. Por algum breve tempo vou tirar 

férias dessa preocupação. Vou me 

concentrar no possível: os afetos, o 

trabalho, a vida. Então falo aqui de um 

tema que me fascina, sobre o qual 

muito tenho refletido e acabo de 

escrever um livro: a passagem do 

tempo. 

Quando criança, eu achava que 

no relógio de parede do sobrado de uma 

das minhas avós, aquele que soava 

horas, meias horas e quartos de hora 

que me assustavam nas madrugadas 

insones em que eu eventualmente 

dormia lá, morava uma feiticeira que 

tricotava freneticamente, com agulhas 

de metal, tique-taque, tecendo em 

longas mantas o tempo da nossa vida. 

Nessas reflexões, e observações, 

mais uma vez constatei  o que todo 

mundo sabe: vivemos a idolatria da 

juventude – e do poder, do dinheiro, da 

beleza física e do prazer. Muitos 

gostariam de ficar para sempre 

embalsamados em seus 20 ou 30 anos. 

Ou ter aos 60, “alma jovem”, o que 

acho muito discutível, pois deve ser 

bem melhor ter na maturidade ou na 

velhice uma alma adequada, o que não 

significa mofada e áspera.” 

(LUFT, Lya. A bruxa nos relógios. Revista 

Veja, edição 2344, 2013.) 
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12) Quanto às impressões da autora em 

relação ao tempo, a opção que 

melhor corresponde ao texto é: 

a) A autora incentiva a permanência da 

juventude por muito tempo ainda 

que cheguemos aos 60 anos. 

b) A autora relata fatos do seu passado 

porque se sente traumatizada por 

uma feiticeira do tempo e deseja ser 

jovem até na velhice. 

c) A autora afirma que a alma jovem 

pode ficar mofada e áspera no 

tempo da velhice. 

d) A autora diz escrever sobre o tempo 

porque está muito desanimada com a 

sua idade avançada e suas 

consequências. 

e) A autora destaca a exaltação da 

juventude e seus poderes, porém 

não concorda que na velhice 

devemos conservar a alma jovem. 

 

13) No texto “A bruxa nos relógios” a 

autora utiliza algumas palavras que 

fogem ao uso comum, tais como: 

insones e freneticamente. Assinale a 

alternativa que apresenta seus 

equivalentes, respectivamente: 

a) silenciosas; repentinamente 

b) loucas; agitadamente 

c) escuras; vagarosamente 

d) barulhentas; delicadamente 

e) vigilantes; impacientemente 

 

14) No trecho “Ou ter aos 60, ‘alma 

jovem’, o que acho muito discutível, 

pois deve ser bem melhor ter na 

maturidade ou na velhice uma alma 

adequada, o que não significa 

mofada e áspera”, há uma figura de 

linguagem. Assinale-a. 

a) paradoxo 

b) ironia 

c) Prosopopeia 

d) hipérbole 

e) antítese 

Leia o Texto abaixo e responda às 

questões 15 e 16 

Perigo nem sempre à vista 

Quando se pensa em perigos no 
mar, imediatamente fala-se em 
tubarões. Estes, embora sejam os mais 
temidos porque atacam sem disfarces, 
não são os únicos animais marinhos 
perigosos. 

Peixes, corais, anêmonas, 
esponjas e águas-vivas integram a lista 
da fauna marinha traiçoeira. Uns 
mordem, outros envenenam, machucam 
ou dão choque; porém, banhistas, 
mergulhadores, surfistas ou pescadores 
só são atacados quando invadem o 
território dessas criaturas. 

(http://galileu.globo.com/edic/114/rep

_bichos.htm. Acesso em 26 jun. 2013.) 

15) Com que finalidade esse texto pode 

ter sido publicado? 

a) Explicitar a ameaça dos animais 

marinhos. 

b) Para apresentar os animais que 

vivem no fundo do mar. 

c) Para conscientizar os banhistas a 

respeito do perigo de invadir o 

território dos tubarões. 

d) Para informar que existem outros 

animais marinhos perigosos, além 

dos tubarões. 

e) Enumerar os animais marinhos 

extintos pelo homem. 

 

16) No fragmento “Quando se pensa em 

perigos no mar, imediatamente fala-

se em tubarões” a respeito do uso do 

pronome se, pode-se afirmar, 

respectivamente, que: 

a) O primeiro e o segundo se podem 

ser classificados como índice de 

indeterminação do sujeito. 
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b) O primeiro se refere-se ao termo 

perigo e o segundo se refere-se ao 

termo tubarões. 

c) O primeiro se representa índice de 

indeterminação do sujeito e o 

segundo se representa termo 

expresso anteriormente. 

d) O primeiro se apresenta-se como 

pronome reflexivo e o segundo se 

como parte integrante do verbo. 

e) O primeiro e o segundo se indicam o 

objeto direto das orações. 

Leia o poema e responda à questão 17 
 

Soneto 
 
Um mancebo no jogo se descora, 
Outro bêbado passa noite e dia, 
Um tolo pela valsa viveria, 
Um passeia a cavalo, outro namora. 
 
Um outro que uma sina má devora 
Faz das vidas alheias zombaria, 
Outro toma rapé, um outro espia... 
Quantos moços perdidos vejo agora! 
 
Oh! Não proíbam pois ao meu retiro 
Do pensamento ao merencório luto 
A fumaça gentil por que suspiro. 
 
Numa fumaça o canto d´alma escuto... 
Um aroma balsâmico respiro, 
Oh! Deixa-me fumar o meu charuto! 
 

(Álvares de Azevedo, Lira dos vinte anos. São 
Paulo: FTD, 1994, p. 182) 

 
 
17) Considere as afirmativas, com base 

no poema de Álvares de Azevedo: 
I. Demonstra, predominantemente, 

um caráter objetivo, pois retrata 
a exterioridade do poeta. 

II. Mostra o pessimismo e o 
menosprezo do autor pela 
realidade apresentada no poema. 

III. Narra aspectos da vida dos 
personagens. 

IV. Há o emprego da figura de 
linguagem hipérbato. 

 
Está (ão) incorreto (s) somente o que se 
afirma em: 
 
a) Apenas I e II; 
b) Apenas I; 
c) Apenas III e IV; 
d) Apenas I e IV; 
e) Apenas II e III. 
 

A partir da leitura do texto abaixo, 
considere as questões 18 e 19. 
 

A libertação dos cachorrinhos 
 

O que já é comum na Europa e nos 
Estados Unidos chega ao Brasil: o 

regaste de animais usados como cobaias 
 

Na madrugada de quinta para 
sexta-feira da semana passada, uma 
centena de pessoas invadiu a sede do 
Instituto Royal, laboratório de pesquisas 
instalado em São Roque, a 62 
quilômetros de São Paulo. Numa ação 
rápida, elas arrobaram os portões, 
depredaram as instalações e libertaram 
250 cães da raça beagle e cinquenta 
coelhos, usados em teste de produtos 
cosméticos e farmacêuticos. Há três 
anos ONGs de defesa dos animais 
tentam impedir que o Royal continue a 
trabalhar com cobaias. No ano passado, 
uma denúncia feita pelos militantes 
levou o Ministério Público a abrir uma 
investigação e visitar o local, mas 
nenhuma irregularidade foi encontrada. 
O Brasil faz parte de um grupo cada vez 
menor de países que autorizam testes 
em animais, inclusive a dissecação deles 
vivos [...]. 

 
(Veja, 23 de outubro de 2013, p. 61) 

18)  O texto “A libertação dos 
cachorrinhos” foi publicado com a 
finalidade de: 

a) Convidar os leitores a discutir sobre 
a utilização de animais como cobaias 
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nas pesquisas científicas nas 
indústrias cosmética e farmacêutica. 

b) Divulgar a utilização de animais em 
testes científicos na indústria 
cosmética e farmacêutica. 

c) Apresentar o ponto de vista dos 
libertadores dos animais usados em 
pesquisas científicas. 

d) Informar à sociedade, em geral, 
sobre a invasão a um laboratório de 
pesquisas por um grupo de ativistas 
protetores de animais, libertando-os.   

e) Apresentar à sociedade a vantagem 
de utilizar animais em testes de 
laboratório nas indústrias cosmética 
e farmacêutica. 

19) Considerando o fragmento: “Há três 
anos ONGs de defesa dos animais 
tentam impedir que o Royal continue 
a trabalhar com cobaias.” 

A palavra destacada no fragmento 
acima refere-se a: 
a) Tempo presente. 
b) Distância. 
c) Tempo futuro. 
d) Tempo passado.  
e) Tempo futuro e é equivalente a 
atrás. 
 
 
 
 
 

Leia a tira abaixo e responda a questão 20. 

 

 

20) No primeiro balão da tira, há um emprego da palavra aonde. Analise as orações das 

alternativas abaixo e marque a alternativa correta quanto ao emprego das palavras 

onde e aonde. 

a) A rua onde moro é bastante tranquila e bem movimentada. 

b) Faltam ferrovias, e aonde há ferrovias, faltam vagões. 

c) Em São Luís, onde eu vou nas próximas férias, há praias belíssimas. 

d) A escola aonde os alunos estudam, fica bem distante de seu bairro. 

e) Emocionei-me quando revi a escola aonde eu estudei na minha infância. 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

21) A reprografia Copex, para atrair 

consumidores, faz a seguinte promoção: 

 Até 100 cópias, o valor unitário por 

cópia é de R$ 0,15; 

 A partir de 101 cópias o valor passa 

para R$ 0,10 por cópia. 

Se uma pessoa necessitar tirar n cópias, a 

expressão que representa o gasto, em 

reais, será 

a) {
                 
            

 

b) {
              

               
 

c)           

d)            

e) {
                 

                
 

 

22)  Senhor Antônio é um dos feirantes 

mais conhecidos na cidade de 

Cidelândia. Ele comprou uma saca de 

arroz que supostamente tinha 100 kg 

do produto, pelo valor de R$ 135,00. 

Na revenda do produto, percebeu que, 

na saca de arroz, haviam apenas 90 kg 

do produto. Como ele deseja obter um 

lucro de R$ 0,50 por quilograma 

vendido, o preço de venda de cada 

quilograma deverá ser, em reais: 

a) 1,80 

b) 1,85 

c) 1,50 

d) 2,00 

e) 1,95 

 

23) Determinando as raízes da equação  

x2 – 14x + 48 = 0  temos, em 

centímetros, as medidas dos catetos de 

um triângulo retângulo. Qual é a medida 

da altura relativa à hipotenusa desse 

triângulo, em centímetros: 

a) 4,5 

b) 3,6 

c) 4,8 

d) 7,2 

e) 7,5 

 

24) Seja a matriz  
22xijaA   definida por 

jiaij   e A-1 a sua matriz inversa. 

Nessas condições é verdade que a matriz 

A-1 é: 

a) 












23

34
 

b) 












23

34
 

c) 












43

32
 

d) 








 32

43
 

e) 








 23

34
 

25) O valor de   para a equação  

(   )       é: 

a) 6 

b) 7 

c) 9 

d) 5 

e) 8 

 

26) Duas retas não-verticais e coplanares   e 

  de equações reduzidas   

         e         , 

respectivamente, são: 

I. Paralelas distintas se, e somente se, 

      e      . 

II. Paralelas coincidentes se, e somente 

se,       e      . 

III. Concorrentes se, e somente se, 

     . 

As afirmações corretas são: 
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a) I 

b) II e III 

c) III 

d) II 

e) I e III 

27) Considere as seguintes afirmações: 

I. Sendo uma f(x) uma definida de A em 

B ela é função sobrejetora, quando o 

conjunto imagem é igual a B. 

II. Toda função não é relação. 

III. Sendo uma função f definida de A em B  

e injetora considerando para todo 

          com        , temos 

 (  )   (  ). 

Dentre as afirmações anteriores tem-se: 

a) Apenas I está correta 

b) I e III estão corretas 

c) Apenas II está correta 

d) I, II e III estão corretas 

e) Apenas III está correta 

 

28) Um reservatório em forma de uma 

pirâmide hexagonal regular tem 3 m de 

altura e possui o perímetro da base igual 

a 12 m. A capacidade volumétrica desse 

reservatório é:  

a) 6 3  m 3   

b) 9 3  m 3  

c) 8  m 3 

d) 12 3  m 3  

e) 16  m 3 

 

29) Um pedreiro observou que a caixa 

d’água, de formato cilíndrico, projetada 

com 2 m de diâmetro da base e 3 m de 

altura, não atenderia as necessidades de 

seu cliente. Resolveu então aumentar 

em 100% o diâmetro da base mantendo a 

mesma altura. Com essa alteração, o 

aumento no volume foi de: 

a) 9  m 3  

b) 12  m 3  

c) 8  m 3 

d) 6  m 3   

e) 14  m 3 

30) Sabendo que as coordenadas   

 2,  pkp  e  kp,1  representam o 

mesmo ponto no plano cartesiano, o 

valor de 
pk  será: 

a) – 2 

b) – 1  

c) 0 

d) 2  

e) 1 

 

31) Numa entrevista a 200 alunos de uma 

escola em que o assunto era o Bulling, 80 

responderam que sofreram Bulling 

verbal, 50 sofreram Bulling físico e 14 

sofreram Bulling verbal e físico.  

O número de alunos que sofreram Bulling 

físico ou verbal nesta escola é: 

a) 70 

b) 102 

c) 130 

d) 116 

e) 142 

 

32) Chico e seus dois irmãos, Antonio e 

Joana foram fazer compras em um 

supermercado. Chico, o mais velho, é 

dentre os irmãos, o que sempre gasta 

mais, e durante as compras ele gastou 

R$ 900,00. Antonio gastou 1/3 do que 

Chico gastou e Joana 2/5 da quantidade 

a qual Antonio Gastou.  

Juntos os três gastaram:  

a) R$ 300,00 

b) R$ 420,00 

c) R$ 1200,00 

d) R$ 1320,00 

e) R$ 1220,00 
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33) Para uma determinada espécie de 

roedores 
t(1,1) 2000 = )  tP(   

representa a população após t meses, 

em que 2000 é a população inicial. 

Nestas condições, em quantos meses a 

população de roedores atingirá 2662 

indivíduos? 

a) 3 

b) 0 

c) 1 

d) 2 

e) 4 

 

34) Permutam-se de todas as formas 

possíveis os algarismos 1, 2, 4, 6, 7 e 

escrevem-se os números formados em 

ordem crescente. 

A posição ocupada pelo número 42167 é 

a: 

a) 31a 

b) 30a 

c) 55a 

d) 49a 

e) 54a 

 

 

 
35) O gráfico acima é a representação 

geométrica de um polinômio da forma 

P(x) = x3 + bx2 + cx + d, cuja expressão é 

dada por: 

 

a) P(x) = x3 + 6x2 + x + 30. 

b) P(x) = x3 - 6x2 - x + 30. 

c) P(x) = x3 - x2 - 6x + 30. 

d) P(x) = x3 - 30x2 - x + 6. 

e) P(x) = x3 + 6x2 - 30x + 1. 

 

36) Sejam A e B matrizes quadradas de 

ordem 2. Se   









11-

32
A  e B é tal que 

B = 2A2, então, o determinante de B é 

igual a : 

a) 100 

b) 125 

c) 25 

d) 20 

e) 5 

 

37) Sejam m, n e p números reais 

estritamente positivos e distintos entre 

si. Se     ,      e      são termos 

consecutivos de uma progressão 

aritmética, então é correto afirmar que: 

a)      . 

b)         é uma progressão aritmética. 

c)        

d)         

e)           é uma progressão geométrica 

 

38) Numa escola do ensino médio da rede 

Estadual de São Luís do Maranhão, 

existem 5 professores de Matemática e 4 

de Física. Quantas comissões de 3 

professores podemos formar, tendo cada 

uma delas 2 matemáticos e um físico? 

a) 40 

b) 45 

c) 30 

d) 14 

e) 10 

 

39) No estudo de trigonometria, de dois 

estudantes do IFMA. Eles se depararam 

com as seguintes desigualdades: 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

P(x) 

x 

y 
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I.    (    )         

II.               

III.    (    )     (    ) 

Está (ão) correta(s) : 

a) I e III 

b) I 

c) III 

d) I e II 

e) II 

 

40) Um professor do IFMA encontra-se no 

Aeroporto Internacional Marechal Cunha 

Machado em São Luís-MA (ponto A) e 

pretende ir para sua residência (ponto 

R), distante 10 km do aeroporto, 

utilizando um taxi cujo valor da corrida, 

em reais, é calculado pela expressão 

P(x) = 8 + 1,8 x , em que   é o número 

de quilômetros percorridos e P(x) valor 

da corrida. Se 
090ˆ B , 

030ˆ C e se o 

taxi fizer o percurso BRAB  , 

conforme indicado na figura, o professor 

deverá pagar pela corrida: (Considere  

√     ) 

 
a) 32,30 

b) 40,50 

c) 31,40 

d) 52,50 

e) 30,45 

 

A 

B R 
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