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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(A) candidato(a) 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 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. 

 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. 

 

 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 02/02/2017 no site www.ifma.edu.br e nas portarias dos Campi 

do IFMA.  

 

 

 

 

 

Nome do(a) candidato(a):_____________________________________________________________________ 

 

Local de Prova:_______________________________________________________________ sala: _____ 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o Texto I Papo de Índio, do poeta 

brasileiro Ricardo de Carvalho Duarte - 

pseudônimo  Chacal e responda à questão 1. 

 

1) Com base no que se afirma sobre a temática 

e termos do poema, marque a alternativa 

que NÃO RETRATA CORRETAMENTE o que 

se diz.  

 
 

a) É um texto que faz uso da variedade 
linguística não padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

b)  “Aí eles insistirum e nós comemu eles: as 
expressões grifadas caracterizam-se como 
uma variante verbal da língua tupi antes da 
colonização”. 

c)  O texto trata de uma situação de 
colonização e dominação exercida sobre os 
índios. 

 
d)   “Vem uns ômi  di saia preta” – infere-se 

nesta frase que os homens dizem respeito 
aos jesuítas. 

 

e) [...] e nós comemu eles: a reescrita correta 

da frase é: e nós os comemos  

 

 

 

2) Observe o texto das figuras abaixo, analise o 

que se afirma sobre os textos 1,2 e 3, em 

seguida marque a opção cuja afirmaçâo esteja 

CORRETA: 

TEXTO 1 

Porto do Itaqui (MA): exportação de minérios e 
grãos geram divisas para o Brasil. 
                                      Questão amazônica. Belém: Nacional Editora e   

Negócios Ltda. abr/maio.p.11 

 

TEXTO 2 

 

TEXTO 3 

 
 

a) Apenas o texto 1 apresenta sentença em 

desacordo com a norma padrão, pois o verbo 

“gerar” deveria estar no singular, 

concordando com o sujeito exportação. 
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b) Apenas o texto 2 apresenta sentença de 

acordo com a norma padrão, pois a forma 

verbal “fazem”, acompanhada do pronome 

se (apassivador), concorda com o sujeito 

armaduras. 

 

c) Apenas o texto 3 apresenta sentença de 

acordo com a norma padrão, pois a forma 

verbal “fazem”, na 3ª pessoa o plural, 

indica indeterminação do sujeito e 

espelhos é objeto direto do referido 

verbo. 

 

d) Apenas o texto 1 apresenta sentença de 

acordo com a norma padrão, pois a forma 

verbal “geram” concorda com as formas 

nominais minérios e grãos. 

 

e) Todos os textos das figuras apresentam 

sentenças em desacordo com a norma 

padrão. 

 

 

3) Em qual das alternativas abaixo, TODAS as 
palavras da série aparecem grafadas 
CORRETAMENTE? 

a) Majestade – rijidez – rouxinol – pichar – 

possesso 

b) Vazelina – trajetória – limpidez – 

presépio – encharcar  

c) Avareza – proeza – coalizão – rejeito – 

enxada 

d) Avaresa – majestade – pixar – trajetória – 

encharcar 

e) Vaselina – proesa – pixar – colisão – 

enchada 

 

4) Apenas uma das palavras a seguir está 
grafada INCORRETAMENTE. Identifique a 
alternativa em que ela aparece: 
 
a) Cochichar – traseira – caxumba – 

maisena 

b) Escassez – puzermos – granizo – exceção 

c) Chulé – previsão – braveza – caxumba 

d) Quisessem – dizimar – polemizar – 

excêntrico 

e) Inchação – maisena – suavizar - vizinho 

 

5) Qual das alternativas que seguem, o 

emprego das palavras destacadas está de 

acordo com as orientações ortográficas 

vigentes? 

I- O novo instrutor não é um mau      

professor, mas, como nossos alunos têm 

ido mal nas últimas provas, isso tem 

deixado de mau humor boa parte dos 

pais.  

 

II- José não faz as coisas por mau, nem é 

mal funcionário; é apenas um homem 

mal-humorado. 

 

III- O mundo atual vive um mau momento 

em relação às desarmonias entre os 

homens: mau um ataque terrorista 

devasta um lugar, outro mal já começa 

a destruição em outra parte o planeta. 

a) Apenas a III 

b) Apenas a I e II 

c) Apenas a II e III 

d) Apenas a II 

e) Apenas a I e III 

 

Leia a tirinha abaixo e responda à questão 6 

 

6)  Qual das alternativas abaixo faz a análise 

CORRETA quanto à regência do verbo 

lembrar e do nome condenados: 

 

a) A regência do verbo lembrar está correta, 

por se trata de um verbo transitivo indireto, 

acompanhado do pronome oblíquo, ligando-

se ao seu objeto pela preposição de. 

Quanto à regência nominal de condenados, 
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a preposição que completa adequadamente 

o  cartaz da tira, conforme a norma padrão, 

é a.  

 

b) A regência do verbo lembrar está incorreta, 

pois nesse caso da tirinha é transitivo direto 

e deveria ligar-se ao seu objeto sem 

intermédio da preposição de. Quanto à 

regência nominal de condenados, a 

preposição que completa corretamente o 

cartaz da tira, conforme a norma padrão, é 

a.  

 

c) A regência do verbo lembrar está incorreta, 

pois nesse caso da tirinha é transitivo direto 

e o emprego da preposição e do pronome 

foi inadequado. Quanto à regência nominal 

de condenados, a preposição que completa 

corretamente o cartaz da tira, conforme a 

norma padrão, é em e de. 

 

 

d) A regência do verbo lembrar está correta, 

pois sendo verbo pronominal é transitivo 

direto e deve ligar-se ao seu objeto pela 

preposição de. Quanto à regência nominal 

de condenados, a preposição que completa 

adequadamente, o cartaz da tira de acordo 

com a norma padrão, é em.  

 

e) A regência do verbo lembrar está incorreta, 

pois nesse caso, apesar de ser transitivo 

indireto liga-se inadequadamente ao seu 

objeto pela preposição de. Quanto à 

regência nominal de condenados, a 

preposição que completa corretamente o 

cartaz da tira, de acordo com a norma 

padrão, é em.  

 

7) Encontre a alternativa cujo enunciado 

apresenta o emprego CORRETO do uso da 

crase, conforme a norma padrão da língua 

portuguesa: 

 

I- Logo ao amanhecer, as primeiras equipes 

chegaram à região atingida pelo fogo. 

 

II- O governador e o chefe da defesa civil 

também visitaram à região atingida pelo 

fogo. 

 

III- Durante a reunião nenhum dos dirigentes 

fez referência a delicada situação 

financeira da empresa. 

 

IV- Ela já disse a você que pretende ir à Europa 

durante as férias de janeiro? 

 

V- Enviaremos a Vossa Senhoria os 

comprovantes relativos à aquisição das 

ações com essa corretora de valores. 

 

a) Apenas a II,III e IV 

b) Apenas a III,IV e V 

c) Apenas a I,IV e V 

d) Apenas a I,III e V 

e) Apenas a I,II e II 

 

 

A frase que segue refere-se às questões 8 e 9. 

 

 

8) A frase a seguir, extraída de um anúncio 

publicado na Folha São Paulo, faz 

referência ao expressivo número de 

medalhas conquistadas pelos atletas 

brasileiros que estavam retornando após 

participação dos jogos Pan-americanos de 

Santo Domingo. Leia e analise as afirmações 

referentes a ela, assinalando a alternativa 

CORRETA. 

 

 

a)  A palavra adoidado está corretamente 

empregada, uma vez que se relaciona ao 

verbo apitar e funciona como advérbio, 

sendo, portanto, uma palavra invariável, 
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equivalendo a “loucamente”, 

“intensamente”. 

 

b) A palavra adoidado está incorretamente 

empregada, uma vez que se relaciona ao 

verbo apitar e funciona como advérbio, 

sendo, portanto, uma palavra variável e 

devendo concordar com  os detectores de 

metais: sujeito do verbo. 

 

 

c) A palavra adoidado deveria ser flexionada 

no plural para concordar com detectores 

de metais, locução nominal a que faz 

referência. 

 

d) A palavra adoidado deveria ser flexionada 

no plural para concordar com dos 

aeroportos, locução nominal a que faz 

referência. 

 

 

e) A palavra adoidada está empregada de 

forma correta e não deve ser flexionada no 

plural para concordar com detectores de 

metais - locução nominal a que faz 

referência - apesar de ser adjunto 

adnominal desse termo. 

 

9) Existem substantivos que, se empregados no 

plural, sofrem uma alteração na pronúncia das 

vogais, de fechado (ô) para aberto (ó), que se 

denomina plural metafônico, como ocorre  na 

palavra aeroporto  da frase : “Os detectores 

de metais  dos aeroportos vão apitar 

adoidado” Qual palavra abaixo esse 

fenômeno ocoeer? 

a) jogo  

b) forno 

c) poço 

d) ferrolho 

e) esforço 

 

 

10) Os três períodos a seguir estão 

estruturados na ordem direta dos termos da 

frase, porém há um caso em que a vírgula 

está inadequadamente empregada. Encontre 

entre as alternativas a que explica de forma 

CORRETA tal inadequação  

 

I- A maioria dos moradores dos bairros mais 

afastados dos centros das grandes metrópoles 

brasileiras, sofre com a ineficiência dos 

transportes coletivos que lhes são oferecidos. 

 

II- A ocupação de regiões no entorno das 

grandes cidades por bairros sem 

infraestrutura evidencia, a falta de 

planejamento urbano dessas cidades e a 

irresponsabilidade dos administradores 

públicos. 

 

III- A qualidade dos transportes coletivos em 

muitas cidades brasileiras é,  ultrajante aos 

cidadãos que os utilizam. 

 

a) Em I o sujeito está separado de seu 

predicado por vírgula; em II o verbo está 

separado de seu objeto por vírgula e em III 

o verbo de ligação está separado do 

predicativo do sujeito por vírgula. 

 

b) Em I o verbo está separado de seu objeto 

por vírgula; em II o sujeito está separado de 

seu predicado por vírgula e em III o verbo 

de ligação está separado do predicativo do 

sujeito por vírgula. 

 

c) Em I o verbo de ligação está separado do 

predicativo do sujeito por vírgula; em II o 

sujeito está separado de seu predicado por 

vírgula e em III o verbo está separado de 

seu objeto por vírgula por vírgula. 

 

 

d) Em I o verbo de ligação está separado do 

predicativo do sujeito por vírgula; em II o 

verbo está separado de seu objeto por 

vírgula e em III o sujeito está separado de 

seu predicado por vírgula por vírgula. 
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e) Em I o sujeito está separado de seu 

predicado por vírgula; em II o verbo de 

ligação está separado do predicativo do 

sujeito por vírgula e em III o verbo está 

separado de seu objeto por vírgula. 

Leia a reportagem o Texto II e responda às 
questões 11e 12. 

 
TEXTO II 

ELES FAZEM A CABEÇA DOS JOVENS 
 

Professores universitários de formação e 
intelectuais com respeitável currículo Clóvis de 
Barros Filho, Leandro Karnal e Mário Sérgio 
Cortella se tornaram os maiores pensadores 
contemporâneos do Brasil, com uma legião de 
seguidores nas redes sociais e milhões de livros 
vendidos. 

Eles têm um desafio complexo: 
transformar as ideias de Sócrates, Friedrich 
Nietzsche e William Shakespeare em pílulas de 
conhecimento para milhões. Essa é a missão 
que o professor Clóvis de Barro Filho, o 
historiador Leandro Karnal e o filósofo Mário 
Sérgio Cortella têm cumprido com bom humor 
e ironia, despertando o interesse de pessoas 
em todo o País. Em projetos conjuntos, ou 
separados, eles lançam livros e lotam 
auditórios com palestras sobre ética, 
religiosidade, felicidade e morte. Atualmente, 
são os mais requisitados pensadores para 
democratizar o conhecimento filosófico, antes 
restrito a uma parcela da população. E agora 
abordado com graça e ousadia até mesmo nas 
redes sociais [...] “Queremos abalar um pouco 
nossas certezas cristalizadas, balançar nossas 
estruturas para pensar sobre a vida”, diz 
Cortella. “As pessoas estão desejosas de 
compreenderem as coisas sem 
necessariamente serem adestradas em uma só 
direção” [...]  

IstoÉ 2443 5/10/2016, p. 54   

 
11) Sobre o Texto II é INCORRETO afirmar que:  
 
a) Os temas abordados não são tão fáceis de 

serem explicados. No entanto, Cortella e 
os demais os fazem parecer simples, 
discutindo-os por meio do humor e da 
ironia. 

b) Cortella, Karnall e Barro Filho visam 
explanar as ideias de Sócrates, Friedrich 
Nietzsche e William Shakespeare para uma 

pequena parcela da população brasileira, 
de modo que esta adquira o conhecimento 
e guarde-o para uso próprio.  

c) Cortella, Karnall e Barro Filho são 
considerados grandes pensadores da 
atualidade e, até mesmo democratizadores 
do conhecimento filosófico, haja vista que 
eles também usam as redes sociais para 
divulgar conteúdos sobre ética, 
religiosidade etc. 

d) Cortella afirma que promover discussões 
sobre questões filosóficas, atualmente, é 
incitar indagações pessoais sobre assuntos 
antes não refletidos, mas sim absorvidos 
passivamente. 

e) É verídico o sucesso dos professores 
universitários com suas explanações 
filosóficas, pois é grande a quantidade de 
pessoas que presenciam, em auditórios, 
suas palestras. 

 

 
12) Nas palavras abaixo ocorrem sons vocálicos 
pronunciados um imediatamente após o outro, 
constituindo o que denominamos de encontro 
vocálico.  
Observe as palavras retiradas do Texto II e 
marque a opção CORRETA.  
País – Sérgio –compreenderem – coisas – 
respeitável. 
 
 a) hiato – hiato – ditongo - ditongo – ditongo  
 b) ditongo – ditongo – hiato – hiato – ditongo  
 c) hiato – ditongo – hiato – ditongo - ditongo 
 d) ditongo – hiato - hiato – ditongo – ditongo 
 e) hiato – ditongo – hiato – ditongo - hiato 
 

 
Leia o poema abaixo e responda à questão 13. 
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13) Sobre o poema Cidadezinha cheia de Graça, 
afirma-se: 
a) O uso de diminutivos evidencia tão somente 

o pequeno tamanho da cidade, dos burros e 
da igreja, os quais causam dó ao eu-lírico. 

b) Na primeira estrofe, o eu-lírico expressa 
desejo de pertencer a essa cidadezinha. 

c) Na última estrofe, o eu-lírico compara a 
imensidão da cidadezinha a um único olhar, 
pois nessa cidade cabe a vida inteira. 

d) O uso de diminutivos evidencia o tamanho 
reduzido da própria cidade, dos burros e da 
igreja, além da afetividade do eu-lírico em 
relação a uma cidade, a qual não é a terra 
natal dele.      

e) Nesse texto, a expressão “cheia de graça” 
constitui uma ironia para o eu-lírico, já que 
nessa cidade não há diversão alguma para 
ele.  

 
 

 
Leia o Texto III, Debaixo do tamarindo, de 
Augusto dos Anjos, e responda à questão 14. 

TEXTO III 

 
 
 
14) O Autor desse texto, para expressar 
enfaticamente sua emoção, usou duas figuras 
de linguagem. Assinale a alternativa em que 
elas, respectivamente, aparecem no texto.  
 

a) anáfora – hipérbole; 

b) hipérbole – metáfora; 

c) metáfora – anáfora; 

d) comparação – anáfora.  

e) comparação – hipérbole; 
 
 
 

 

Leia a reportagem abaixo e responda às 

questões 15 e 16.  

 

“Métodos milagrosos para perder peso 

surgem aos montes e, apesar da baixa 

evidência científica, ganham muitos 

adeptos. Isso ficou demonstrado na 

enquete do mês: por mais populares que 

sejam as dietas Dukan e Paleo, 29% dizem 

seguir outros tipos. Como revela nossa 

última matéria da capa, apostar em cortes 

drásticos de calorias ou nutrientes pode até 

prejudicar a saúde [...]”.                                  

Saúde é vital, set. 2016, 

p. 06   

15)Com base nos estudos sobre a sintaxe da 

língua portuguesa, a análise da expressão em 

destaque é: 

a) oração subordinada adverbial conformativa 

b) oração subordinada adverbial causal 

c) oração subordinada adverbial temporal 

d) oração subordinada adverbial conclusiva 

e) oração subordinada adverbial alternativa 

 

 

16) Sobre os termos em destaque do seguinte 

trecho: [..] apostar em cortes drásticos de 

calorias ou nutrientes pode até prejudicar a 

saúde [...]”, é correto afirmar que:  

a) o verbo prejudicar pertence à terceira 
conjugação verbal. 

b)  “a saúde” é objeto direto do verbo 
prejudicar. 

c)  “a saúde” não compromete a compreensão 
do trecho, caso seja retirado.  

d) o verbo prejudicar é intransitivo. 
e) “a saúde” é objeto indireto do verbo 

prejudicar. 
 

 
17)Em: “ Para não se machucar de novo: 
cientistas elegem os pilares que sustentam um 
retorno seguro aos exercícios depois de uma 
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lesão.” A classificação dos termos, 
respectivamente em destaque, é: 
 
a) pronome demonstrativo – complemento 

nominal 

b) pronome relativo – adjunto adnominal 

c) pronome relativo – complemento nominal 

d) pronome possessivo – adjunto adnominal 

e) pronome possessivo – complemento nominal 

 

 
18) No trecho: “Em nova polêmica, o ministro 

da Saúde, Ricardo Barros (PP – PP) , foi 

acusado de fazer promessas eleitorais no 
exercício do cargo. [...]” 

IstoÉ 2443 5/10/2016 
 

O uso das vírgulas justifica-se, segundo a norma 
padrão, por:   
 
a) destacar apostos enumerativos; 
b) tratar-se de um aposto resumitivo; 
c) evidenciar sujeitos compostos de uma 

mesma oração; 
d) isolar um aposto explicativo; 
e) isolar o vocativo.  
 

 
19)Os termos em destaque na frase abaixo, 
retirada da revista IstoÈ, são classificados 
sintaticamente como: 
 
Os denunciados tinham plena ciência do 
cinema do esquema criminoso e da origem 
espúria dos recursos que receberam.”   
                                       

IstoÉ 2443 5/10/2016 

 
a) sujeito composto – complemento nominal; 

 
b) sujeito simples – adjunto adnominal; 
 
c) sujeito composto – adjunto adnominal; 
 
d) sujeito indeterminado – complemento 

nominal; 
e) sujeito simples – complemento verbal 
 

20) Leia a seguir, uma estrofe da música de 
Milton Nascimento e Fernando Brant. 
 
     Quero a utopia, quero tudo e mais 

Quero a felicidade dos olhos de um pai 
Quero a alegria, muita gente feliz 
Quero que a justiça reine em meu país 
[...] 
                             Milton Nascimento e Fernando Brant. 

 

Observe que em cada verso da estrofe acima há  

repetição do verbo querer, como um recurso de 

linguagem  poética. Esse recurso é uma figura 

de linguagem denominada de: 

 
a) anáfora 

b) metonímia 

c) zeugma 

d) catacrese 

e) antítese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 – FORMA CONCOMITANTE 

8 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

21) Os irmãos Pâmela, João e Roberto 

receberam, respectivamente,  
 

 
 , 
 

  
  e  

 

  
 

de uma determinada herança. A fração 

desta herança que não foi distribuída entre 

estes irmãos foi: 

A) 
  

  
 

B) 
  

  
 

C) 
  

  
 

D) 
  

  
 

E) 
  

  
 

22)  Sabendo-se que        , os valores 

de √  ,  √  e   √   são, respectivamente: 

A) 0,04;  2  e  1,6 

B) 0,4;  2,4  e  0,32  

C) 0,004;  2  e  0,16 

D) 0,4 ;  5  e  16 

E) 0,4 ;  10  e  16 

 

23) Um determinado mapa do Maranhão foi 

feito na escala de 1 : 2 500 000. Sabendo-se 

que a distância real entre duas cidades 

maranhenses, Santa Inês e São Luís, é de, 

aproximadamente, 250 km, determine essa 

distância no referido mapa.  

A) 5 cm 

B) 22 cm 

C) 10 cm 

D) 15 cm 

E) 25 cm 

 

24) Numa escola, há   alunos e dois jornais:   e 

 . Sabe-se que 112 alunos leem o jornal    

42 leem os jornais        212 leem apenas 

um dos jornais e 132 não leem o jornal  . O 

valor de   é: 

A) 385 

B) 408 

C) 478 

D) 316 

E) 564 

 

25) Os números da sequência (80, 12, y) são 

inversamente proporcionais aos números da 

sequência (6, x, 30). Determine o valor da 

expressão (   )   
A) 196 

B) 576 

C) 512 

D) 145 

E) 128 

 

 

26) Um ourives confecciona pulseiras 

misturando 36g de ouro para cada 8g de 

prata. Se uma dessas pulseiras tem 45 

gramas de ouro, qual foi a quantidade de 

prata utilizada? 

A) 11 g 

B) 12 g 

C) 9 g 

D) 10 g  

E) 14 g 

 

 

27) Qual o conjunto solução da equação 

64

)(3

5

2 kkxx



 , sendo x  a incógnita 

real? 

A) 








 Rk
k

S ;
3

5
 

B) 








 Rk
k

S ;
6

 

C) 








 Rk
k

S ;
3

 

D)  RkkS  ;3  

E) 








 Rk
k

S ;
5

2
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28) A companhia de telefonia móvel “Ligue 

Mais” dispõe de um plano que consiste em 

um valor fixo de R$ 25,80 por até 40 

minutos de ligações para qualquer 

operadora. A partir daí, cobra mais R$1,20 

por minuto excedente. Com base nessas 

informações, qual a representação gráfica 

mais apropriada para o valor cobrado nesse 

plano em função de x  minutos de ligação 

para qualquer operadora? 

A)  

 

 

B)  

 

 

C)  

 

 

 

D) 

 

 

 

E) 

 

29) A expressão ,
24

372 2





x

xx
 com 

2

1
x , é 

equivalente a qual das expressões abaixo? 

 

A) 
2

3x
 

B) 
2

72 x
 

C) 
4

3x
 

D) 
4

7x
 

E) 
2

1
x  

30) Sabe-se que uma das raízes da equação 

06152 2  kxkx , na incógnita x, 

é a oposta da inversa da outra. Qual o valor 

de ?k  

 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

y (R$) 

25,80 

40 x (minutos) 

y (R$) 

25,80 

40 x (minutos) 

y (R$) 

25,80 

40 x 

(minutos) 

49,80 

y (R$) 

25,80 

40 x (minutos) 

y (R$) 

25,80 

40 x (minutos) 
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D) – 2  

E) – 4 

 

31) Um criador de galinhas dispõe de 80 metros 

lineares de uma tela para a confecção de 

um cercado retangular para a criação de 

aves. Uma parede plana será utilizada como 

um dos lados do cercado. Dessa forma, 

utilizando-se toda a tela para os outros 3 

lados do retângulo, qual a área máxima 

obtida para o cercado? 

 

A) 
2800m  

B) 
2600m  

C) 
2400m  

D) 
21200m  

E) 
21600m  

 

 

 

32) Seja f  uma função real tal que

.5)(2)13(  xfxf  Sabendo que 

1)0( f , qual o valor de )13(f ? 

A) 31 

B) 43 

C) 29 

D) 26 

E) 19 

 

 

 

33) Qual o valor da soma das raízes da equação 

?5427  x  

A) 16 

B) 10 

C) 12 

D) 14 

E) 8 

 

 

 

 

 

 

 

34) O crescimento populacional de certo 

município é determinado pela função 

12)2,1.()(  tktP , sendo “P” a população 

decorridos “t” anos e k uma constante real. 

Sabendo-se que a população hoje ( 0t ) é 

18.000 habitantes, qual a população desse 

município daqui a 1 ano? 

A) 36 000 habitantes 

B) 25 920 habitantes 

C) 28 600 habitantes 

D) 31 800 habitantes 

E) 21 600 habitantes 

 

 

35) Ao resolver a equação         , 

encontramos como solução o valor: 

A)       

B)       

C)       

D)      

E)       
 

 

36) Considerando os ângulos formados pelas 

retas paralelas   e   que foram 

interceptadas pelas retas   e  , conforme 

a figura, podemos concluir que a medida do 

ângulo   é igual a: 

 
 

A)     

B)     

C)     

D)     

E)     

 

n 

m 

8       

 𝑥 +    

s 

r 
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37) Na figura seguinte, o triângulo ABC é 

isósceles, com   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ . Sabendo-se que 

 ̂     , que    ̅̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅ e que   ̅̅ ̅̅  é a 

bissetriz do ângulo interno  ̂, determine a 

medida do  ângulo x.  

 
A)      

B)      

C)      

D)      

E)     

 

 

38) A área do quadrilátero       inscrito na 

circunferência de centro   e raio     , 

conforme a figura, é igual a: 

 

 

A) 8( + √ ) 

B) 8(  √ ) 

C)  ( + √ ) 

D) 8( + √ ) 

E)   ( + √ ) 

39) Qual o perímetro de um triângulo regular 

inscrito numa circunferência de raio     ? 

Considere: √     . 

A)  8      

B)         

C)    8    

D)         

E)         

 

 

 

40) Sobre o maior número inteiro que satisfaz a 

inequação 
    

    
   é correto afirmar que 

ele é: 

A) Múltiplo de 5 

B) Divisor de 25 

C) Múltiplo de 4 

D) Divisor de 18 

E) Número primo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.castrodigital.com.br




