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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 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 O CARTÃO-RESPOSTA NO VERSO. 

 Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Prova, 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 09/01/2018 no site www.ifma.edu.br e nas portarias dos Campi 

do IFMA.  

 

 

 

 

 

Nome do candidato:_____________________________________________________________________ 

 

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

TEXTO 1 

 
 

(Texto adaptado. Disponível em: www. 
velhashistorias.com.br/perfil-do-idoso-no-brasil/) 

1) A partir da leitura global do texto 1 é 
possível afirmar que: 

a) os idosos brasileiros costumam viver até os 
75 anos, a maioria possui alta escolaridade e 
usa a internet. 

b) a maioria dos idosos no Brasil vive na cidade, 
buscam cuidar da saúde e movimentam 
centenas de bilhões de reais na economia. 

c) a grande maioria dos idosos brasileiros 
pertence à classe média, pratica atividades 
físicas e busca cuidar da saúde. 

d) poucos são os idosos que usam a internet e 
que ainda trabalham, e a maioria não vive na 
área urbana. 

e) cerca de metade dos idosos buscam viajar ao 
ano, usam a internet e movimentam dezenas 
de bilhões de reais com compras de 
produtos. 

TEXTO 2 
 

Seu amor me pegou 
Cê bateu tão forte com o teu amor 
Nocauteou, me tonteou 
Veio à tona, fui à lona, foi K.O 

 
(Canção K.O., de Pabllo Vittar. Disponível 
em: www.letras.mus.br)  

 
 

2) Com base na leitura do trecho da canção de 
Pabllo Vittar, apresentada como texto 2, 
pode-se afirmar que: 

a) a canção é construída a partir da relação 
metafórica estabelecida entre expressões do 
campo semântico das lutas e uma relação 
amorosa. 

b) a canção tem como cenário o ringue de luta, 
e as palavras selecionadas para a composição 
do texto apresentam-se, em sua maioria, 
denotativamente. 

c) o texto apresenta como temática principal a 
relação amorosa, a construção de sentido se 
dá principalmente por meio da figura de 
linguagem paradoxo. 

d) o texto versa sobre disputas sociais, a 
utilização da gradação descendente 
intensifica a relação que se estabelece entre 
as palavras elegidas para a composição. 

e) o autor da canção apresenta sua afecção 
pelo esporte, luta de MMA, estabelecendo 
relações metonímicas entre as palavras 
selecionadas e as expressões utilizadas 
referentes a lutas.   

 

3) Sabendo que a seleção de um tempo e um 
modo verbal marca a perspectiva que o 
enunciador tem daquilo que enuncia, em 
“Cê bateu tão forte com o teu amor”, 
retirado do texto 2, o verbo destacado 
expressa: 

a) um fato que ocorre no momento da 
enunciação. 

b) um acontecimento futuro hipotético. 
c) uma ação habitual. 
d) uma ação concluída. 
e) uma ação repetida no passado. 

4) Assinale a opção em que o uso da crase está 
de acordo com a norma padrão da língua 
portuguesa. 

a) Vende-se camisa à partir de dez reais. 
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b) Ele ficou face à face com o bandido. 
c) Cheguei à esta conclusão. 
d) O professor referiu-se àqueles livros. 
e) Não me dirigi à você. 
 

5) O uso das vírgulas em “Veja, por exemplo, 
este caso ” se justifica porque: 

a) indica omissão de verbo no período. 
b) separa conjunção intercalada no período. 
c) isola o aposto do período. 
d) isola o vocativo do período. 
e) separa expressão explicativa.  
 

6) Assinale a opção em que o verbo chamar 
assume o significado de convocar. 

a) O paciente chamava por socorro no corredor 
do hospital. 

b) O cidadão chamou o deputado de corrupto. 
c) A campainha da frente chama, vou atender. 
d) Ela se chama Patrícia. 
e) O departamento chamou os aprovados para 

a reunião. 
 

TEXTO 3 
 

Talvez nunca na história ler e escrever tenham 
sido parte tão presente da nossa vida. Apesar 
disso, parece que nunca tivemos tão pouco 
tempo para ler devagar, para ler por prazer, 
especialmente aquilo que chamamos de boa 
literatura. [...] 

(Fragmento. Revista Língua Portuguesa, n.36, p.66.) 

 

7) A oração destacada no texto 3 configura-se 
como uma: 

a) oração coordenada assindética. 
b) oração subordinada substantiva objetiva 

indireta. 
c) oração principal 
d) oração subordinada substantiva predicativa. 
e) oração subordinada substantiva apositiva. 
 

8) A palavra aquilo, texto 3, é, 
morfologicamente, um (a): 

a) artigo. 
b) pronome. 
c) conjunção. 
d) advérbio. 
e) adjetivo. 
 

9) Os textos se organizam de modo que as 
ideias veiculadas estabeleçam relações para 

a construção do sentido. Considerando o 
exposto, identifica-se no enunciado “Apenas 
a vovó não foi à festa” que o termo 
destacado exprime a ideia de: 

a) explicação. 
b) inclusão. 
c) retificação. 
d) concessão. 
e) exclusão. 

 

10) A partir da afirmação que segue, marque a 
opção que corresponde ao referido conceito: 
“São fonemas em cuja produção o ar não 
encontra obstáculos ao passar pela boca” 

                                   (PASCHOALIN; SPADOTO, 2014, p.383)  
a) consoante. 
b) semivogal. 
c) semiconsoante. 
d) sílaba. 
e) vogal. 

 
 

11) Ao serem combinadas, as palavras podem 
estabelecer diferentes relações de 
significação. Assinale a alternativa em que 
os vocábulos formam um par de homônimos. 

a) Imóvel – imolar 
b) Tacha – Taxa 
c) Abrir – Fechar 
d) Mandado – Mandato 
e) Exclui – Excluso 
 

12) Sabendo que as preposições estabelecem 
relações conforme o contexto em que são 
empregadas, marque a opção em que a 
preposição de institui o sentido de posse. 

a) O livro de Mariana ficou em casa. 
b) Catarina pulou de alegria com a notícia. 
c) O móvel é feito de madeira reciclada. 
d) Gostou do saco de dormir? 
e) Ela chorou de tanto rir.  
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TEXTO 4 

 
 (Adaptado. Material de divulgação - Café no Ponto) 

13) A partir da análise dos elementos 
constitutivos do texto 4 pode-se afirmar que 
este possui como objetivo principal: 

a) aconselhar o leitor sobre a produção de café 
aralto.  

b) influenciar o comportamento do leitor, por 
meio de apelo que levam ao consumo de 
produtos. 

c) informar o leitor sobre as atuais tendências 
para os amantes de café.  

d) transmitir a opinião de um famoso barista 
sobre o café aralto. 

e) definir regras de comportamento social aos 
consumidores assíduos de café. 
 

 

14) O termo palatinas, utilizado no texto 4, 
assume sintaticamente a função de: 

a) complemento nominal. 
b) aposto. 
c) adjunto adnominal. 
d) predicativo do objeto. 
e) predicativo do sujeito. 
 

TEXTO 5 
 

— Alô, o tatu tá aí? 
— Não. O tatu não tá. 
— Mas a mulher do tatu tando é o mesmo 
do tatu tá. 

(Folclore Brasileiro) 

 

15) A partir da análise dos elementos do texto 
acima é possível afirmar que o texto 5 é: 

a) uma cantiga de roda, com marcas de um 
gênero oral, e típico da cultura cosmopolita. 

b) uma piada, com marcas de um gênero escrito 
e que pertence à cultura popular. 

c) um provérbio, com marcas de um gênero 
escrito e pertence à cultura erudita. 

d) um trava-língua, com marcas típicas de um 
gênero oral e que faz parte da cultura 
popular. 

e) uma ladainha, com marcas de um gênero 
oral, que pertence à cultura erudita. 

 

16) No texto 5, observa-se a repetição de um 
mesmo som consoante para obter um efeito 
de sentido. Desta forma a figura de harmonia 
utilizada no texto foi: 

a) elisão. 
b) assonância. 
c) onomatopeia. 
d) paronomásia. 
e) aliteração. 
 

17) Entre os falantes de qualquer língua do 
planeta, são comuns os cruzamentos entre 
vocábulos para formar uma nova palavra. 
Diante do exposto, assinale a alternativa em 
que o termo destacado no enunciado é 
formado por um cruzamento vocabular. 

a) Vou ao cinema hoje com meu namorido. 
b) Beatriz ficou enciumada porque eu que 

ganhei o presente e não ela. 
c) Anoiteceu muito rápido hoje. 
d) O boteco que abriu na esquina é bem legal.  
e) O poder o embriagou. 
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TEXTO 6 
 
Tratado geral das grandezas do ínfimo 
A poesia está guardada nas  
palavras – é tudo o que sei. 
Meu fado é o de não saber quase  
tudo.  
Sobre o nada eu tenho  
profundidades.  
Não tenho conexões com a  
realidade. 
Poderoso para mim não é aquele 
que descobre ouro. 
Para mim poderoso é aquele que 
descobre as insignificâncias (do  
mundo e as nossas). 
Por essa pequena sentença me 
elogiaram de imbecil. 
Fiquei emocionado. 
Sou fraco para elogios. 

 
(Manoel de Barros, Tratado geral das grandezas do ínfimo, 
disponível em: http://www.revistabula.com/2680-os-10-
melhores-peomas-de-manoel-de-barros/ Acessado em: 09 set. 
2017 ) 

 

18) No texto 6 para o eu-lírico, ser chamado de 
imbecil foi um elogio. Sua justificativa para 
ter se sentido lisonjeado é: 

a) O fato de que o eu-lírico é bastante racional 
e tem os pés fincados na realidade. 

b) O fato de que o eu-lírico sabe muito sobre 
tudo. 

c) O fato de acreditar que poderosa é a pessoa 
que descobre grandes riquezas. 

d) O fato de acreditar que poderosa é aquela 
pessoa que desvenda as pequenas coisas do 
mundo e dos outros. 

e) O fato de que o eu-lírico gosta muito de 
receber elogios. 

 
 

19) O texto 6 emprega pelo menos duas figuras 
de linguagem que lhe conferem efeito. Elas 
são: 

a) Metáfora e metonímia 
b) Hipérbole e eufemismo 
c) Pleonasmo e metáfora 
d) Aliteração e ironia 
e) Antítese e ironia 
 

 

TEXTO 7 
 “Quem parte treme, quem regressa teme. Tem-
se medo de se ter sido vencido pelo Tempo, 
medo de que a ausência tenha devorado as 
lembranças. A saudade é um morcego que falhou 
o fruto e mordeu a noite. [...] À medida que se 
aproximava de sua vila, Mwadia ansiava 
recuperar o sentido de pertença a um lugar. Ela 
estava, a um tempo, receosa e ansiosa. As vozes 
e os olhares lhe iriam certamente devolver a 
perdida familiaridade[...]” Mia Couto. O outro 
pé da sereia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006. p. 68  
 
20) Sobre o texto 7 exposto acima, depreende-

se:  
a) As lembranças da cidade natal sempre 

estiveram vivas na personagem, mesmo 
tendo emigrado dela há algum tempo. 

b) O texto apresenta uma personagem 
insegura, já que há algum tempo deixara sua 
cidade natal, assim temia reencontrar os 
conhecidos. 

c) O narrador apresenta uma personagem 
segura de suas emoções. Assim, o regresso 
dela à terra natal é algo de grande alegria, 
já esperada. 

d) O narrador acredita que os olhares familiares 
tornariam a personagem mais ansiosa, o que 
dificultaria a readaptação dela. 

e) A aproximação da personagem de sua cidade 
de origem fez com ela recuperasse o senso 
de humor e findasse o medo do passado. 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

21) Sabe-se que o número de horas de 

permanência no estacionamento em um 

Shopping de São Luís é obtido sempre 

pelo arredondamento para o primeiro 

número inteiro imediatamente superior, 

quando o tempo de permanência do 

veículo não é um inteiro de horas, isto é, 

paga-se pela fração de hora o valor 

correspondente a uma hora. São 

cobrados R$5,00 pela permanência de 

um veículo por até 4 horas. A partir daí, 

são cobrados R$ 3,00 por hora 

excedente. Qual o valor a ser pago por 

um cliente que permaneceu com seu 

veículo por 7 horas e 23 minutos? 

a) R$14,00 

b) R$20,00 

c) R$19,00 

d) R$17,00 

e) R$24,00 

 

 

 

22) O custo para se produzir bolinhos de tapioca 

é R$ 4,00 por unidade mais um valor fixo de 

R$ 20,00. Sabendo-se que cada bolinho é 

vendido por R$ 5,00, qual a expressão que 

representa o lucro 𝐿(𝑥) na venda desses 

bolinhos, sendo x o número de bolinhos 

vendidos? 

a) 𝐿(𝑥) =  𝑥 − 20 

b) 𝐿(𝑥) =  5𝑥 − 120 

c) 𝐿(𝑥) =  4𝑥 − 20 

d) 𝐿(𝑥) =  5𝑥 − 140 

e) 𝐿(𝑥) =  𝑥 − 120 

 

 

 

23) O Senhor Geraldo dispõe de 18 metros 

lineares de cerca e pretende construir um 

cercado retangular de modo que a área 

cercada seja a maior possível, utilizando-se 

toda a cerca. Qual será a área máxima que ele 

poderá cercar?  

a) 20,25 𝑚2  

b) 18 𝑚2 

c) 20 𝑚2 

d) 21,75 𝑚2 

e) 22,55 𝑚2 

24) Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa 

mede 15 metros e um dos catetos mede 12m. 

O perímetro desse triângulo vale? 

a) 11m 

b) 28m 

c) 64m 

d) 10m 

e) 36m 

 

25) O valor de x na solução da equação  

(3𝑥 − 4√5). (3𝑥 + 4√5) = 1 é um número: 

a) inteiro negativo. 

b) Ímpar. 

c) irracional negativo. 

d) irracional positivo. 

e) Inteiro positivo. 

 

 

26) Considerando 𝑙𝑜𝑔 2 ≅ 0,301 e 𝑙𝑜𝑔 7 ≅
0,845, qual o valor aproximado de log8 49 ? 

a) 2,05 

b) 1,87 

c) 2,23 

d) 2,19 

e) 2,37 

 

 

 

27) Seja 𝑥 um arco tal que 𝑥 ∈ [
𝜋

2
,

3𝜋

4
] e 𝑠𝑒𝑛𝑥 −

𝑐𝑜𝑠𝑥 =
√6

2
 . Pode-se afirmar que cos (2𝑥) é 

igual a: 

a) −
√3

2
 

b) −
1

2
 

c) −
√2

2
 

d) −
√6

4
 

e) −
√3

4
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28) Os números reais x, y, z e w, nessa ordem, 

formam uma progressão aritmética. Qual o 

valor do determinante da matriz                              

𝐴 = [
10𝑥 10𝑦

10𝑧 10𝑤] ? 

a) 10 

b) 1 

c) -1 

d) 0 

e) 100 

 

29) O valor do maior número que devemos 

adicionar a 2, 5 e 7, para que tenhamos 

nessa ordem, três números em progressão 

geométrica é igual a: 

a) – 11  

b) – 15  

c) 11 

d) – 17  

e) 14 

 

30) Se (
4 1

−2 5
) . (

𝑥
𝑦) = (

6
8

) ,então 𝑥2 + 𝑦−1 é 

igual a : 

a) 7 / 10 

b) 3 / 20 

c) 3/ 2 

d) 4 / 10 

e) 8 / 10 

 

31) Em um grupo de estudantes há 8 meninas e 6 
rapazes. Serão formadas comissões   com 5 
dessas pessoas de modo que ambos os 
gêneros estejam representados desde que o 
número de meninas seja superior ao número 
de rapazes. Quantas comissões distintas com 
essas características poderão ser formadas?      

a) 1028 

b) 1620 

c) 1340 

d) 1180 

e) 1260 

 

32) Allan e Bernardo brincam com um dado de 6 

faces. Cada um lança uma vez o dado e 

vence quem tirar o maior número no 

lançamento. Sabendo que Allan fez o 

primeiro lançamento e tirou o número 5, qual 

a probabilidade de Allan vencer a brincadeira 

no primeiro lançamento? 

 

a) 
  6  

6
 

b) 
  5  

6
 

c) 
  4  

6
 

d) 
  1  

6
  

e) 
  1  

2
 

 

33) Qual o termo central do desenvolvimento do 

binômio (2. √𝑥 +
1

√𝑦
)

4
. (2. √𝑥 −

1

√𝑦
)

4
? 

a) 96𝑥2𝑦−2 

b) 48𝑥4𝑦−4 

c) 72𝑥2𝑦−2 

d) 60𝑥2𝑦−2 

e) 90𝑥4𝑦−4 

 

34) Considere uma pirâmide maciça inscrita em 

um prisma quadrangular reto oco, de modo 

que a base da pirâmide seja comum à base 

inferior do prisma e o vértice V da pirâmide 

seja um ponto qualquer com base superior 

desse prisma. Pode-se afirmar que o volume 

do prisma NÃO ocupado pela pirâmide é: 

a) metade do volume do prisma. 

b) igual ao volume da pirâmide. 

c) o dobro do volume da pirâmide. 

d) o triplo do volume da pirâmide. 

e) três quartos do volume do prisma. 

 

35) Sabe-se que o copo de milk shake de uma 
sorveteria tem a forma de um cilindro reto de 
raio 𝑟 e altura ℎ. Essa sorveteria está 
substituindo os copos cilíndricos por taças em 
formato de um cone reto invertido de mesma 
capacidade, de modo que o raio da borda 
superior seja o dobro do raio do copo 
cilíndrico. Qual deve ser a altura da taça em 
função da altura do primeiro copo? 

a) 
3

4
ℎ 

b) 
4

3
ℎ 

c) 
ℎ

2
 

d) 2ℎ 

e) ℎ 
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36) Uma esfera de raio 13 cm foi seccionada por 

um plano distante 5 cm de seu centro. Qual o 

raio do círculo formado pela região de 

intersecção do plano com a esfera? 

a) 13 cm 

b) 12cm 

c) 8 cm 

d) 5 cm 

e) 10 cm 

 

 

37) Considere o sistema de coordenadas 

cartesianas e os pontos 𝑋, 𝐴, 𝐵 e 𝐶 

assinalados na figura. Sabe-se que os pontos 

𝐴, 𝐵 e 𝐶 são equidistantes do ponto 𝑋. Qual a 

equação da circunferência que contém os 

pontos 𝐴, 𝐵 e 𝐶? 

 
 

a) 𝑥2 + 𝑦2 − 8𝑥 − 6𝑦 + 5 = 0 

b) 𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 − 8𝑦 − 7 = 0 

c) 𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 + 8𝑦 + 3 = 0 

d) 𝑥2 + 𝑦2 + 6𝑥 − 8𝑦 − 2 = 0 

e) 𝑥2 + 2𝑦2 − 8𝑥 − 6𝑦 − 1 = 0 

 

 

38) Sejam 𝐴(1 , 2), 𝐵(−2, 3) e 𝐶(4, 5) os vértices 

de um triângulo no plano cartesiano. O valor 

da área deste triângulo é ? 

a) 8 unidades de área 

b) – 12 unidades de área 

c) 12 unidades de área 

d) 6 unidades de área 

e) 11 unidades de área 

 

39) Sabendo que 𝑄(𝑥) é o quociente da divisão 

de P(x) = 𝑥3 − 8𝑥2 + 2𝑥 − 12 por 𝐷(𝑥) =

 𝑥2 + 3𝑥 − 1, o valor de 𝑄(1) é igual a: 

a) -5 

b) -11 

c) 10 

d) 5 

e) -10 

 

40) Seja o número complexo 𝑧 = √2 + 𝑖. √2 , de 

unidade imaginária 𝑖. Qual o valor de 
  4  

  𝑧 
 ,  

sendo 𝑧 o conjugado de 𝑧 ? 

a) √2 + 𝑖. √2 

b) √2 − 𝑖. √2 

c) 2√2 + 𝑖. 2√2 

d)  
√2+𝑖.√2

2
 

e) 2√2 − 𝑖. 2√2 
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