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CADERNO DE PROVA 
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 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 nos últimos trinta (30) minutos que 

antecedem o término da prova. 

 

CARTÃO – RESPOSTA 
 O Cartão-Resposta será entregue uma hora após o início da prova. 

 Ao receber o Cartão-Resposta, verifique se seu nome e o número de documentos estão 

corretos. 

 Assine seu Cartão-Resposta. 

 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. 

 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. 

 

MANEIRA CORRETA:  

Preenchendo o círculo completamente 

  

MANEIRA ERRADA: 

Marcando assim, sua marcação será nula 

 

 

 
 

 Você só poderá deixar sobre a carteira: lápis, caneta, borracha, cartão de inscrição e seu 

documento de identificação.  

 O IFMA divulgará o Resultado Final no dia 05/01/2016 no site www.ifma.edu.br e nas 

portarias dos Campi do IFMA.  

 

 

Nome do candidato:__________________________________________________________________ 

 

Local de Prova:____________________________________________________________ sala: _____ 
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DATA DA PROVA 

29/11/2015 

DURAÇÃO DA PROVA 

4 horas 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Leia o texto I e responda às questões 1 e 2. 

 

TEXTO I 

 

A TOCHA DA AUSTERIDADE 

 

Com patrocínios em baixa e despesas em 

alta, o Comitê Rio 2016 passa a tesoura em 

gastos e mordomias para equilibrar as contas. O 

mais difícil é equilibrar os egos. 

 

Quando o Rio de Janeiro derrubou pesos-

pesados como Chicago e Tóquio e venceu a 

disputa para sediar os Jogos de 2016, os olhos 

do mundo se viraram com otimismo para um 

emergente Brasil. Em 2009, o ano da escolha 

carioca, com a crise mundial a emperrar as 

grandes economias, apostava-se que 

patrocinadores afluiriam aos montes à medida 

que o projeto olímpico tomasse corpo. Feitas as 

contas, porém, percebeu-se que entrou menos 

dinheiro no caixa do comitê organizador local do 

que se esperava a um ano do grande espetáculo 

– algo em torno de 400 milhões de reais abaixo 

do projetado nos tempos em que o Cristo 

Redentor disparava como um foguete na capa 

da revista inglês The Economist. Um misto de 

burocracia e marasmo econômico dentro e fora 

do país espantou as empresas. Os patrocínios 

não são a única razão, mas a principal, para o 

comitê, preocupado em não entrar no 

vermelho, rever o plano original e passar a 

tesoura em uma lista de itens. 
Cecília Ritto, Revista Veja. Edição 2434. 

Ano 48. Nº 28, p. 78, 15 de julho de 2015. 

 

1) A partir da leitura do texto I, pode-se inferir 

que: 

a) o corte de gastos para a realização dos Jogos 

de 2016 no Rio de Janeiro não influenciará 

na execução do plano original. 

b) como não houve patrocínio suficiente para 

cobrir os gastos previstos no plano original, 

o Comitê Rio 2016 teve que alterá-lo para 

evitar que entre no vermelho. 

c) os patrocinadores contribuíram com algo em 

torno de 400 milhões de reais, como havia 

sido previsto em 2009. 

d) desde a escolha do Rio de Janeiro como sede 

para os Jogos de 2016, acreditava-se que as 

despesas seriam maiores que os patrocínios. 

e) o Comitê Rio 2016 passou a tesoura nos 

gastos, principalmente, por causa da 

burocracia e do marasmo econômico.  

 

2) Ainda sobre o texto I, as expressões  “passar 

a tesoura”, “disparar como um foguete” e 

“entrar no vermelho” foram utilizadas no 

sentido: 

a) conotativo e denotativo, dependendo da 

parte do texto em que foram empregadas 

tais expressões.  

b) denotativo, porque seus significados são 

literais. 

c) denotativo, visto que se referem ao sentido 

figurado. 

d) conotativo, pois foram utilizados no sentido 

literal. 

e) conotativo, já que se referem ao sentido 

figurado. 

 

Leia, com atenção, o poema “Soneto de 

Fidelidade”. 

 

Soneto de fidelidade 

 

De tudo ao meu amor serei atento 

[...] 

Quero vive-lo a  cada vão momento 

E em seu louvor hei de espalhar meu 

canto 

 E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento. 
MORAES, Vinícius de. Soneto de fidelidade. 

In__. Nova antologia poética de Vinícius de 

Moraes. 

3) Há, no poema Soneto de fidelidade, o 

emprego de duas figuras de linguagem. 

Analise-as e marque a alternativa CORRETA. 

a) antítese, pleonasmo 

b) antítese, hipérbole 
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c) metáfora, comparação 

d) metáfora, pleonasmo 

e) metonímia, hipérbole 

 

A tirinha “Armandinho”  refere-se às questões 4 

e 5. 

 

 

4) Após a leitura da tirinha, marque a opção 

que explica o humor do texto: 

  

a) Armandinho e seu pai utilizam a palavra 

“sinal” com significados diferentes, pois o 

pai se refere a um sinal subjetivo, um 

acontecimento; já Armandinho emprega no 

sentido literal, visto que se refere ao sinal 

de semáforo de pedestres. 

b) Armandinho e seu pai utilizam a palavra 

“sinal” com significados iguais, considerando 

que ambos esperam o semáforo para 

atravessar a rua. 

c) Armandinho e seu pai utilizam a palavra 

“sinal” com significados diferentes, porque 

o pai se refere ao sinal de semáforo de 

pedestres e Armandinho a emprega no 

sentido literal, já que se refere a um sinal 

subjetivo, um acontecimento. 

d) Armandinho fala sobre o “sinal” para chamar 

a atenção do pai que está conversando com 

outra pessoa. 

e) A linguagem verbal não corresponde à 

linguagem não-verbal, ou seja, texto e 

imagem não estabelecem uma relação de 

sentido. Dessa forma, a tirinha é incoerente. 

 

5) Ainda sobre a tirinha Armandinho, a frase 

“Às vezes parece que esperamos algum 

sinal”, a oração destacada é classificada 

como oração subordinada substantiva: 

a) predicativa 

b) subjetiva 

c) completiva nominal 

d) objetiva direta 

e) objetiva indireta 

 

 

 

Leia a tirinha abaixo e responda à questão 6. 

 
6) As palavras ‘gradualmente’ (1º quadrinho), 

‘animado’(5ºquadrinho) e 

‘eufórico’(7ºquadrinho) são formadas pelo 

mesmo processo de formação de palavras. 

Que processo de formação é esse? 

a) Derivação prefixal 

b) Composição por justaposição 

c) Composição por aglutinação 

d) Neologismo 

e) Derivação sufixal 

7) Marque a alternativa cujo texto usa a 

mesma figura de linguagem contida no 

fragmento de Guillaume Apolinaire abaixo: 

 

“Escuta se chove enquanto a mágoa e o 

desdém choram uma antiga música”. 
Guillaume Apollinaire 

www.castrodigital.com.br



      Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA 

 
Processo Seletivo aos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 2016 – FORMA  SUBSEQUENTE 3 

a) “Mas dentro de mim, 

(...) 

      o coração grita- Mentira” 
Eduardo Alves da Costa 

b) “Eu sou a beira do abismo 

       Eu sou o tudo e o nada”. 
Raul Seixas  

c) “Quando eu cerrar os olhos moribundos 

        Tu verterás por mim um pranto saudoso”. 
Alexandre Herculano 

d) “O circo era um balão aceso, com músicas e    

pastéis na entrada” 
Oswald de Andrade 

e) “Minha dor é inútil 

  Como uma gaiola numa terra onde não há  

  pássaros”.                      Fernando Pessoa 

 

Leia a tirinha abaixo e responda às questões 8 e 

9. 

 

8) O humor na tira acima se dá em decorrência  

 

a) do discurso emocionado do personagem 

Hagar, antes de morrer. 

b) da ação de levantar as mãos de todos os 

personagens da tira para fazer o juramento 

antes da morte. 

c) da atitude inesperada do personagem Eddie, 

que não levantou a mão para fazer o 

juramento, já que não desejava morrer. 

d) do fato de apenas dois personagens estarem 

segurando escudos no ato do juramento. 

e) da ação de realizar um juramento mesmo 

com poucas chances de vitória. 

 

9) Qual a função sintática da palavra ‘vitória’, 

no segundo quadrinho da tirinha acima? 

a) Objeto indireto 

b) Adjunto adnominal 

c) Complemento Nominal 

d) Aposto 

e) Sujeito 

 

LEIA O POEMA ABAIXO e responda à questão 10 

 

Faca é faca 

Pão é pão  

 

Fome é fome 

Amor é amor 

Estranho desígnio das coisas 

De serem exatamente elas 

Quando as olhamos sem paixão. 

 
CARDOSO, Tanussi. Disponível em: 

www.almadepoeta.com/tanussicardoso.htm. 

Acesso em 29.10.12 

 

10) Em qual alternativa abaixo, a palavra 

desígnio, destacada no poema, pode ser 

substituída sem alterar seu sentido no texto? 

a) Limiar 

b) Incumbência 

c) Sina 

d) Propósito 

e) Regateio 

 

 

 

Observe a charge abaixo e responda à questão 

11. 
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11) Na charge, a linguagem não verbal consegue 

comunicar uma crítica. Assinale a 

alternativa CORRETA que descreve essa 

crítica. 

 

a) A charge refere-se ao tamanho dos 

automóveis circulando em cidades grandes, 

o que dificulta a acessibilidade das pessoas 

nas ruas. 

b) A charge refere-se à quantidade de pessoas 

transportadas, principalmente em carros 

particulares. O texto sugere que os 

automóveis carreguem mais pessoas e 

animais. 

c) A charge refere-se ao problema de 

mobilidade nas grandes cidades, mostrando 

o congestionamento devido ao excesso de 

veículos e transportes públicos ineficientes. 

d) A charge refere-se ao transporte de animais 

em automóveis e caminhões nas vias 

públicas das grandes cidades. 

e) A charge refere-se ao planejamento urbano 

das grandes cidades brasileiras, mostrando 

que, para não haver congestionamentos, é 

necessário que os automóveis mantenham 

velocidade constante. 

 

 

Veja a letra da música de Herbert Viana e 

responda à questão que segue, considerando a 

expressão grifada: 

 

Por mais que eu pense 

Que eu sinta, que eu fale 

Tem sempre alguma coisa por dizer 

Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol 

Vem a Lua em enlouquecer 

A noite passada, você veio me ver 

A noite passada, eu sonhei com você 

 
VIANNA, Herbert. La bella luna. Nove 

luas. Intérprete: Os paralamas do 

sucesso. São Paulo: EMI, 1996. 1 CD. 

Faixa 3. 

 

12) A letra da canção de Herbert Viana relata 

um amor fisicamente distante, e que está 

vivo na memória, no pensamento, 

enfatizando a permanência desse amor. A 

expressão “por mais que”, introduz uma 

oração subordinada 

 

a) adverbial conformativa, pois o trecho 

mostra como as ações e sentimentos são 

expressões da saudade do autor por sua 

amada. 

b) adverbial comparativa, pois o autor faz 

comparações do seu amor com o mundo, o 

sol e a lua. 

c) adverbial causal, pois o trecho indica a 

razão da pessoa amada não ser esquecida 

facilmente. 

d) adverbial condicional, pois o autor revela 

que para que sinta, fale e pense é 

necessário que a amada não saia da sua 

cabeça. 

e) adverbial concessiva, pois indica vários 

obstáculos que poderiam impedir a vida 

desse amor, mas isso não acontece. 

 

 

Leia o texto II abaixo e responda à questão 13. 

TEXTO II 

“Se a senhora for capaz de mudar de ideia 

quando 

Todo mundo ao seu redor é cabeça-dura e a 

culpa. 

Se mantiver a autoconfiança mesmo errando, 

Mas der a devida atenção também a quem 

discorda. 

Se responder com fatos a quem, para a senhora, 

mente 

E, sentindo-se odiada, evitar a reação 

exagerada, 

E, mesmo assim, não se mostrar acima do bem e 

do mal”.   

                                             (...) 
        Tradução livre do poema Se de Rudyard Kipling, In: Revista 

Veja, edição 2434- ano 48- no 28, 15 de julho de 2015. p.12 

13) Em relação ao uso do ‘Se’, grifados no 

poema acima, é CORRETO afirmar que: 

a) indica uma conclusão  
b) exprime uma oposição 
c) exprime uma ideia de adição 
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d) exprime uma ideia de condição 
e) estabelece uma relação de tempo 

 

 

Leia com atenção a tirinha Chico Bento e 

responda à questão 14. 

 
 

14) Após a leitura da tirinha, é possível perceber 

uma diferença entre o modo de falar do 

Chico Bento e de sua professora. Dessa 

forma, sobre o registro utilizado por ambos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A professora deve realmente corrigir o Chico 

Bento, pois sua fala é incompreensível, 

como em “Quar são minhas nota?”. 

b) Chico Bento não domina a modalidade 

padrão da língua portuguesa e, por isso, não 

entende o que sua professora quis dizer com 

“Isso é lá português que se fale?”. 

 

c) Há um preconceito linguístico por parte da 

professora em não aceitar a linguagem 

coloquial utilizada por Chico Bento.  

 

d) A professora usa a expressão “fino no 

português”, para referir-se à norma padrão, 

considerada a variedade de prestígio, aceita 

pela sociedade e ensinada nas escolas. 

 

e) Maurício de Sousa critica, através da tirinha, 

as pessoas que defendem apenas o uso do 

português padrão como bom, correto e 

eficiente, em detrimento de qualquer outra 

forma, como o português não padrão, 

considerado errado, feio e sem valor. 

 

 Observe a imagem abaixo e responda à questão 

15. 

 
15) Quando efetuamos a leitura da tira acima, 

observamos que o pronome demonstrativo 

‘essa’(1o quadrinho) é substituído, também, 

pelo pronome demonstrativo ‘esta’, (2° 

quadrinho). Quanto ao uso desse 

demonstrativo na tirinha, é CORRETO 

afirmar que:  

 

a)  o pronome ‘essa’ é usado para indicar o que 

está próximo de quem ouve e ‘esta’ indica o 

que está próximo de quem fala. 

b) o pronome ‘essa’ indica o que está próximo 

de quem fala e a ‘esta’ é usado para indicar 

o que está próximo de quem ouve. 

c) no primeiro quadrinho deveria ser usado o 

pronome ‘esta’ e no segundo ‘essa’. 
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d) a norma culta brasileira não permite o uso 

de pronomes demonstrativos em frases 

declarativas. 

e) no lugar do pronome ‘essa’ deveria ser 

usado o pronome ‘aquela’. 

 

Leia a charge abaixo e responda à questão 16. 

 

16) O efeito de humor na charge se dá em 

decorrência da confusão quanto à 

compreensão de sentido da palavra 

caminhão-pipa. Que relação de significação 

das palavras foi o gerador da confusão? 

a) Sinonímia 

b) Homonímia 

c) Antonímia 

d) Paronímia 

e) Hiperonímia 

 

 

 

Leia a tirinha “As cobras” e responda à questão 

17. 

 
17) Sabe-se que, dependendo do contexto, 

algumas palavras podem adquirir sentidos 

distintos e pertencer a classes gramaticais 

diferentes. Na tirinha acima, isso ocorre 

com a palavra “um”, no primeiro e terceiro 

balão. Assim, qual sua classificação 

morfológica no primeiro e no último 

quadrinho, respectivamente? 

a) Numeral, artigo 

b) artigo, artigo 

c) numeral, numeral 

d) artigo, numeral 

e) substantivo, numeral 

 

 

 

 

18) Marque a alternativa que tenha uma oração com o mesmo valor sintático da oração: “Acho que, no 

fundo, ela não é muito diferente da nossa”. 

a) Na listagem não constava que você tivesse votado. 

b) O presidente do clube duvidou de que o jogador iria para outro time. 

c) Nossa esperança sempre foi que um dia esse pesadelo acabasse. 

d) Sempre fazia ao pai o mesmo pedido: que ele nunca vendesse o casarão. 

e) Você sabe que viajaremos no próximo domingo. 
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19) Leia a tirinha abaixo: 

 
Classificar as orações que fazem parte de um período composto significa identificar a função sintática 

que as mesmas exercem em relação à oração principal, correspondente a cada uma delas. Assim, na 

primeira fala do texto acima, Hagar se utiliza de uma oração: 

 

a) Subordinada substantiva completiva nominal 

b) Subordinada substantiva objetiva direta 

c) Subordinada substantiva objetiva indireta 

d) Subordinada substantiva predicativa 

e) Subordinada substantiva subjetiva 

 

 

20) Leia a tirinha “Recruta Zero” e responda ao que se pede. 

 

O verbo permitir foi retirado do último quadrinho para que a lacuna seja preenchida corretamente. 

Marque a alternativa que apresenta a forma CORRETA, seguindo às regras de concordância verbal. 

 

a) Apenas a forma verbal “permite” estará correta, concordando com o sujeito “a maioria dos 

apartamentos”. 

b) Há duas formas corretas: “permite”, concordando com a expressão “a maioria”; ou “permitem”, 

concordando com a palavra “apartamentos” que está no plural. 

c) Apenas a forma verbal “permitem” estará correta, já que concordará com a palavra que está no plural 

“vacas”. 

d) Há duas formas verbais corretas: “permite”, concordando com a expressão “a maioria”; e “permitem, 

concordando com a palavra “vacas” que está no plural. 

e) Apenas a forma verbal “permitem” estará correta, concordando com o sujeito “a maioria dos 

apartamentos”. 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

21) Sabendo-se que 1  é uma das raízes da 

equação 01)1()2( 2  xkxk , 2k , 

na incógnita x, o valor da expressão kk 72 2 

é igual a; 

a) -3 

b) -1 

c) 3 

d) 1 

e) -5 

 

22) As medidas internas de uma piscina cilíndrica 

são: 6m de diâmetro e 1,7m de profundidade. 

Quantos metros quadrados de lajotas, 

aproximadamente, seriam necessários para 

revesti-la internamente? (Considere 14,3 ) 

a) 53,6m² 

b) 60,3m² 

c) 56,3m² 

d) 64,3m² 

e) 59,6m² 

 

23) Numa turma de 30 alunos, dos quais 16 são 

mulheres, um grupo de cinco alunos, sendo 

dois homens e três mulheres, será escolhido, 

ao acaso, para representar essa turma em um 

evento. Quantos grupos diferentes poderão 

ser formados? 

a) 610 520 

b) 50 960 

c) 1120 

d) 15 680 

e) 31 360 

 

24) Sabendo-se que: 

 
5

23

3

22

10

)1,0.(10

)01,0(

10.)001,0.(0001,0 

A  , 

então o valor de A é: 

a) 4,02 

b) 2,03 

c) 1,01 

d) 1,45 

e) 10 

25) Paulo foi a uma loja de sua cidade e comprou 

um ventilador em 8 parcelas, sendo a 

primeira de R$ 128,00 e o valor de cada par-

cela, a partir da segunda, equivalente a 50% 

do parcela anterior. Ao final, quanto Paulo 

pagou pelo ventilador? 

a) R$ 212,50 

b) R$ 255,00 

c) R$ 275,00 

d) R$ 248,00 

e) R$ 265,00 

 

26) Sejam as retas                 e 

               para                e    

constantes reais não nulas. De acordo com as 

posições entre duas retas, temos as seguintes 

afirmativas e relações: 

A.   e   são retas paralelas distintas 

B.   e   são retas coincidentes 

C.   e   são retas concorrentes entre 

si 

I. 
  

  
 

  

  
  

II. 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

III. 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

Relacione as afirmativas com as igualdades: 

a) A – II; B – II; C – I 

b) A – I; B – II; C – III 

c) A – II; B – I; C – III 

d) A – III; B – I; C – II 

e) A – III; B – II; C – I 

 

27) Leia as afirmativas. 

I. O polígono que possui 9 lados é 

denominado decágono. 

II. A soma dos ângulos internos de qualquer 

quadrilátero é 360o. 

III. Um polígono convexo regular tem todos os 

ângulos internos com a mesma medida. 

IV. Se dois polígonos têm quantidades 

diferentes de lados, necessariamente eles 
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têm a soma dos ângulos internos também 

diferentes. 

A(s) afirmação(ões) correta(s) são: 

a) IV 

b) I 

c) I, II, III e IV 

d) II, III e IV 

e) II e IV 

 

28) Uma consulta feita com 55 pessoas sobre o 

consumo de dois tipos de sucos, A e B, 

resultou no seguinte: 30 pessoas gostam do 

suco tipo A, 20 pessoas gostam do suco tipo B 

e 10 pessoas gostam dos dois tipos de sucos. 

Neste caso, o número de pessoas que não 

gostam de nenhum dos tipos de sucos é: 

a) 18 

b) 12 

c) 10 

d) 16 

e) 15 

 

29) Nas afirmações abaixo: 

I. 
 

 
 √   + 8 √    √  

II. 
 

 
     √

    

           √    para      , 

     e       

III. Se √   
 

          , então   
 

 
, 

  
 

 
 e   

 

 
 

IV. Se      , então √  √ 
 

 √ 
 

 

são verdadeiras: 

a) II e III 

b) I e II  

c) III e IV 

d) II, III e IV 

e) I e IV 

30) Sejam as afirmativas, sabendo que   o 

conjunto dos números reais,   o conjunto dos 

números inteiros,   o conjunto dos números 

racionais e   o conjunto dos números 

irracionais: 

I. √             

II.      

III.            

IV.      

V.                

VI.      

As afirmativas corretas são:  

a) V e VI 

b) II, IV e V 

c) II, III e V 

d) I, III e VI 

e) III e IV 

 

31) Em um trapézio retângulo de área ²340 cm , 

o lado oblíquo forma com a base maior um 

ângulo de 60o. Sabendo-se que a base maior 

supera a base menor em 4cm, o perímetro 

desse trapézio mede 

a) cm)37(4   

b) cm)25(2   

c) cm)36(4   

d) cm)323(8   

e) cm)34(3   

 

32) Numa prova de 20 questões, sendo cinco 

opções em cada questão e apenas uma 

correta, um aluno disse que tinha certeza de 

que havia feito 16 questões corretas, mas que 

as outras quatro ele havia marcado 

aleatoriamente. Qual a probabilidade desse 

aluno acertar as quatro questões que ele, 

como dissera, marcou aleatoriamente? 

a) 1 / 625 

b) 1 / 125 

c) 1 / 25 

d) 1 / 5 

e) 1 / 4  
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33) Dadas as matrizes 









21

ba
A , 












31

10
B  

e 













72

72
C . O valor do produto ab, 

sabendo que A.B = C, é igual a: 

a) 3 

b) 2 

c) -3 

d) 1 

e) -1 

 

34) Sendo as funções afins f(x) e g(x) definidas de 

reais em reais onde 32)(  xxf  e 

txxg  3)( , o valor de t de modo que se 

tenha ))(())(( xfgxgf   é: 

a) t = 5 

b) t = 0 

c) t = – 2 

d) t = – 3 

e) t = 6  

 

35) Seja a função  , definida de   em  , dada 

por          , em que   e   são 

constantes reais não nulas e os pontos (-1, 3) 

e (0, - 1) pertencem ao gráfico de  . Sejam as 

afirmativas: 

I.   é crescente,   x    . 

II. 
 

 
 é zero da função. 

III. O ponto (-10; 39) pertence ao gráfico 

de  . 

IV.       , se   
 

 
·. 

V.       , se    
 

 
 . 

Das afirmativas acima, as verdadeiras são: 

a) II e IV 

b) I e II 

c) II e V 

d) III e V 

e) IV e V 

36) Seja x um ângulo do segundo quadrante. 

Sendo sen(x) + 2cos(x)= 0, o valor  de cos(x) é 

igual a: 

a) 
5

5
  

b) 
5

5
 

c) 
3

3
  

d) 
3

3
 

e) 
3

2
  

 

37) Os três primeiros termos da sequência 

)30,,,2( yx  estão em progressão geométrica 

crescente e os três últimos, em progressão 

aritmética crescente. O valor do quociente de 

y por x é: 

a) 4 

b) 3 

c) 5 

d) 6 

e) 2 / 3 

 

38) Considere os números complexos iZ  3  e 

iW 1 . Para as informações abaixo 

I. 23. WZ  

II. ZW 22   é um numero real  

III. 


























6
.

6
cos4


seniZ  

IV. 
2

1 i

W

Z 
  

Podemos afirmar: 

a) Somente II é correta 

b) Apenas III e IV estão corretas 

c) Apenas IV e I estão corretas 

d) Apenas III e I estão corretas 

e) Somente IV é correta 
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39) Sabendo-se que 2k = 5, então 4log50  em 

função de k é igual a: 

a) 
k21

2


 

b) 
k2

2
 

c) 
k1

2
 

d) 
k21

1


 

e) 
k1

1
 

 

40) Dadas as matrizes 











14

31
A  e 











dc

ba
B  de ordem 2. No produto dessas 

matrizes A.B=I2, onde I2 é uma matriz 

identidade de ordem 2, tem-se o valor de 

adbc   igual a: 

a) 
10

1
 

b) 
20

1
  

c) 
50

1
 

d) 
13

1
 

e) 
5

1
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