
L E I A  C O M  AT E N Ç Ã O  A S  I N S T RU Ç Õ E S  A BA I X O :

L Í N G U A  P O R T U G U E S A  /  M AT E M Á T I C A

1. Abra este Caderno quando o Aplicador de Provas autorizar o início da Prova.

2. Observe se o Caderno está completo contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha das seguintes 
disciplinas: Matemática e Português com 15 questões cada.

3. Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfi co que lhe cause dúvidas, informe, 
imediatamente, ao Aplicador de Provas.

4. Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da prova, você receberá um Cartão-Resposta 
de Leitura Ótica. Verifi que se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número 
de Inscrição.

5. Os retângulos constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidos totalmente, com caneta 
esferográfi ca azul ou preta.

6. Você dispõe de 3 horas para responder à prova, já incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado de modo a permitir-lhe fazê-la com tranquilidade.

7. Os candidatos deverão permanecer nos locais da prova por, no mínimo, 1 (uma) hora após o início 
da prova e só poderão sair levando o Caderno após o encerramento, às 17 h.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Aí eu me afogo num copo de cerveja

A cena é clássica: rejeitado por sua amada, o homem afoga 
as mágoas na bebida. Embora seja típica das novelas, 
essa história se passa em um laboratório em Maryland, 
nos Estados Unidos, onde machos da espécie Drosophila 
melanogaster – mais conhecida como mosca-da-fruta 
– buscaram prazer no álcool após serem desprezados 
quando tentavam copular com as fêmeas.

Durante a pesquisa, foram observados dois grupos de 
moscas. No primeiro, os machos eram colocados junto 
a fêmeas virgens e, após cortejá-las, a cópula acontecia 
sem problemas. Já o segundo grupo era formado por 
machos expostos a fêmeas que já haviam copulado e 
rejeitavam nova atividade sexual, fugindo e chutando os 
possíveis parceiros.

Logo após a atividade sexual, frustrada ou não, os dois 
grupos tinham a possibilidade de ingerir líquidos com 
e sem etanol. Enquanto o primeiro grupo consumiu a 
mesma quantidade das duas bebidas, o segundo exibiu 
uma preferência significativa pelo líquido com etanol. 
O objetivo dos cientistas era entender os mecanismos 
químicos envolvidos na busca pelo álcool.

Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br (adaptado)

1. Com relação ao título da matéria, “Aí eu me afogo 
num copo de cerveja”, pode-se dizer que
a) relaciona-se parcialmente com o tema tratado, 

uma vez que a matéria detém-se apenas à 
descrição da pesquisa científica.

b) brinca com um assunto de grande seriedade, 
deslocando, pelo humor, a atenção dos leitores 
para outros temas tratados no texto.

c) é representativo de uma cena comum na 
realidade brasileira, por isso não se adéqua à 
pesquisa feita pelo laboratório norte-americano.

d) valoriza a linguagem popular e critica o uso 
abusivo do álcool como forma de compensação 
dos problemas pessoais.

e) é criativo e adequado em relação ao tema 
desenvolvido no texto.

2.  A partir da análise linguística do título da matéria, 
“Aí eu me afogo num copo de cerveja”, marque a 
alternativa correta.
a) O vocábulo num assume uma função substantiva 

na frase.
b) O vocábulo aí assume função apositiva na frase.
c) O vocábulo num é resultado da contração de artigo 

e preposição.
d) O vocábulo aí é um pronome. 
e) O vocábulo me define-se como pronome relativo.

3. Na frase "A cena é clássica: rejeitado por sua amada, 
o homem afoga as mágoas na bebida", os dois pontos 
são usados para
a) indicar a elipse do sujeito.
b) resumir um discurso alheio.
c) marcar uma quebra na sequência da frase.
d) introduzir uma explicação.
e) assinalar uma reflexão subsidiária.

Observe com atenção a comunicação entre os dois 
falantes na tirinha abaixo para responder à questão a 
seguir.

DAVIS, Jim. Garfield em grande forma. Porto Alegre: L&PM, 2011.

4. Na tirinha, o efeito de humor é gerado pela não 
convergência semântica conferida ao significante ele 
pelos dois falantes, uma vez que 
a) o segundo interlocutor não estava atento à 

situação comunicativa, o que gerou a falha na 
comunicação.

b) ele, por ser uma palavra polissêmica, sempre 
necessitará do sujeito explicitado no texto.

c) há no texto uma indeterminação do sujeito, o 
que gera ambiguidade.

d) se trata de uma palavra homônima, gerando 
ambiguidade sintática.

e) em 3ª pessoa, o vocábulo ele, no contexto dessa 
frase, provoca ambiguidade.
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Leia o texto a seguir e responda às questões 5, 6 e 7.

Áires

Você é uma garota agitada e cheia de energia. 
Independente, não gosta muito de receber ordens e 
prefere fazer tudo do seu jeito. Adora praticar esportes, 
mexer o corpo, gastar energia. Como possui um forte 
espírito de liderança, naturalmente toma à frente das 
situações, o que nem sempre é muito bem visto pelas 
pessoas mais competitivas. Às vezes, por ser meio 
impaciente e impulsiva, pode acabar se metendo em 
brigas ou confusões. Mas tem um grande coração e não 
costuma guardar mágoas ou ressentimentos.

Disponível em http://capricho.abril.com.br/horoscopo/ (adaptado)

5.   Leia o trecho a seguir:
“Mas tem um grande coração e não costuma guardar 
mágoas ou ressentimentos.”

As expressões destacadas no trecho sinalizam, respecti-
vamente, relações de

a) contradição e adição.
b) alternância e contradição.
c) finalidade e temporalidade.
d) alternância e finalidade.
e) contradição e causalidade.

6. Uma leitura mais atenta do texto permite que se 
façam algumas considerações sobre sua construção. 
Sob esse aspecto, analise as afirmativas seguintes.
I- O texto é descritivo, apresentando características 

de pessoas de um determinado signo.
II- O texto é narrativo, com indicações claras de 

tempo e lugar onde ocorrem as ações.
III- Pelo tom crítico impresso ao texto, a persuasão 

é predominante.

Pode-se considerar correto o que se afirma, apenas, no(s) 
item(ns)

a) III.
b) I e II.
c) I.
d) II.
e) II e III.

7. Sobre as pessoas pertencentes ao signo de Áries, 
pode-se afirmar, de acordo com o texto, que são
a) rancorosas, solidárias e competitivas.
b) agitadas, independentes e impulsivas.
c) competitivas, submissas e agitadas.
d) submissas, impulsivas e agitadas.
e) independentes, rancorosas e solidárias.

Leia o texto a seguir e responda às questões 8, 9 e 10.

Ressentimento e covardia
Carlos Heitor Cony

Tenho comentado aqui na Pensata, em diversas 
crônicas, os usos da internet, que se ressente ainda 
da falta de uma legislação específica que coíba não 
somente os usos mas os abusos deste importante 
e eficaz veículo de comunicação. A maioria dos 
abusos, se praticados em outros meios, seriam 
crimes já especificados em lei, como a da imprensa, 
que pune injúrias, difamações e calúnias, bem como 
a violação dos direitos autorais, os plágios e outros 
recursos de apropriação indébita.

No fundo, é um problema técnico que os avanços 
da informática mais cedo ou mais tarde colocarão 
à disposição dos usuários e das autoridades. Como 
digo repetidas vezes, me valendo do óbvio, a 
comunicação virtual está em sua pré-história.

Atualmente, apesar dos abusos e crimes cometidos 
na internet, no que diz respeito aos cronistas, 
articulistas e escritores em geral, os mais comuns 
são os textos atribuídos ou deformados que 
circulam por aí e que não podem ser desmentidos 
ou esclarecidos caso por caso. Um jornal ou revista 
é processado se publicar sem autorização do 
autor um texto qualquer, ainda que em citação 
longa e sem aspas. Em caso de injúria, calúnia 
ou difamação, também. E em caso de falsear a 
verdade propositadamente, é obrigado pela justiça 
a desmentir e dar espaço ao contraditório.

Nada disso, por ora, acontece na internet. Prevalece 
a lei do cão em nome da liberdade de expressão, 
que é mais expressão de ressentidos e covardes do 
que de liberdade, da verdadeira liberdade.

Disponível em  http://www1.folha.uol.com.br 
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8. Leia as afirmações sobre a estrutura linguística do 
texto e coloque V (verdadeiro) ou F (falso) em cada 
uma delas.
I- Em “Tenho comentado aqui na Pensata...” o 

sujeito é o pronome elíptico. (____)
II- O trecho “importante e eficaz veículo de 

comunicação”, no primeiro parágrafo, retoma, 
adequadamente, o termo "internet". (____)

III- No trecho “E em caso de falsear a verdade 
propositadamente...”, o termo destacado 
expressa ideia de temporalidade. (____)

Assinale a sequência que corresponde à ordem correta.

 a) V, F, V

 b) V, V, F

 c) F, F , V

 d) F, V, V

 e) V, F, F

9. Observando-se o contexto e o fragmento “Como digo 
repetidas vezes, me valendo do óbvio, a comunicação 
virtual está em sua pré-história”, pode-se concluir 
que o autor defende a ideia de que a comunicação 
virtual
a) é um retrocesso em relação a outras formas de 

comunicação.
b) está em seu apogeu.
c) é um mal necessário à humanidade.
d) pode progredir muito mais.
e) deve substituir todas as formas de comunicação 

no futuro.

10. Leia o trecho a seguir.

"Prevalece a lei do cão em nome da liberdade de 
expressão, que é mais expressão de ressentidos 
e covardes do que de liberdade, da verdadeira 
liberdade".

Assinale a alternativa que classifica corretamente, do 
ponto de vista morfológico, os termos destacados.

a) Adjetivo, substantivo e adjetivo
b) Substantivo, advérbio e verbo
c) Verbo, verbo e adjetivo
d) Substantivo, substantivo e verbo
e) Verbo, substantivo e adjetivo

Leia com atenção os fragmentos textuais que seguem, 
em seguida responda às questões 11, 12 e 13.

I
"Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. 
Rita como uma serpente, foi-se acercando dele, 
envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, 
e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e 
subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo 
sentiu de mistura; mas a batalha foi curta e a vitória 
delirante. Adeus, escrúpulos! Não tardou que o sapato 
se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, 
braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas 
e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas 
saudades, quando estavam ausentes um do outro. 
A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as 
mesmas."

II
“Seixas ergueu nos braços a formosa mulher, que 
ajoelhara a seus pés; os lábios de ambos se uniam já 
em férvido beijo, quando um pensamento funesto 
perpassou no espírito do marido. Ele afastou de si com 
gesto grave a linda cabeça de Aurélia, iluminada por 
uma aurora de amor, e fitou nela o olhar repassado de 
profunda tristeza.
- Não, Aurélia! Tua riqueza separou-nos para sempre.”

 
11. Os fragmentos foram retirados de duas conhecidas 

obras literárias brasileiras, as quais pertencem, 
respectivamente, aos seguintes movimentos 
literários:
a) Realismo e Romantismo.
b) Realismo e Simbolismo.
c) Modernismo e Romantismo.
d) Romantismo e Simbolismo.
e) Realismo e Modernismo.

12. No fragmento: “Rita como uma serpente, foi-se 
acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar 
os ossos num espasmo, e pingou-lhe o veneno na 
boca”, é incorreto afirmar que o autor
a) utiliza a comparação para construir a imagem 

sedutora da personagem Rita.
b) respeitou a norma culta, privilegiando o emprego 

da ênclise nas coordenadas.
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c) recorre aos pronomes reflexivos em todas as 
orações coordenadas do período.

d) faz, com fina ironia, uma ilustração da sedução 
feminina, comparando a personagem Rita a uma 
serpente.

e) desenvolve um estilo conciso, com perfeito 
equilíbrio entre linguagem e conteúdo.

13. Considerando os contextos, dos quais foram retirados 
os fragmentos, assinale a alternativa que exemplifica 
adequadamente o discurso indireto. 
a) “Tua riqueza separou-nos para sempre”
b) “Adeus, escrúpulos!”
c) “...os lábios de ambos se uniam já em férvido 

beijo”
d) “- Não, Aurélia!”
e) “- Não, Aurélia! Tua riqueza separou-nos para 

sempre.”

O texto poético traz em si várias possibilidades 
interpretativas, geradas principalmente pelo emprego 
estilístico de determinadas palavras, trabalhadas a fim 
de provocar o estranhamento e/ou a reflexão crítica do 
leitor. Leia com atenção o poema do pernambucano 
Manuel Bandeira, para responder às duas questões que 
seguem.

Poema do beco

Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do 
horizonte?
- O que vejo é o beco.

BANDEIRA, Manuel. Meus poemas preferidos. Rio de Janeiro: Ediouro, 1985.

14. O vocábulo beco no segundo verso condensa um 
estado poético que denuncia um sujeito lírico
a) incapaz  e feliz.
b) limitado e impotente.
c) humilde e arrependido.
d) deslocado e confuso.
e) realizado e inseguro.

15. A respeito do modo de composição desenvolvido 
por Manuel Bandeira nessa poesia, pode-se dizer 
que o poeta 
a) usou versos brancos e livres, revelando um tom 

coloquialista que aproxima o texto poético da 
prosa cotidiana.

b) lançou mão de elementos tirados de outras 
esferas do conhecimento, a fim de conferir ao 
texto poético maior apuro estético.

c) empregou palavras consideradas não poéticas, 
denunciando uma preocupação em romper com 
o academicismo literário.

d) desrespeitou a métrica e as normas gramaticais, 
marcando uma posição transgressora, típica da 
primeira fase modernista. 

e) misturou o verso livre com as formas tradicionais 
de composição, revelando um desejo permanente 
de inovação estilística. 
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MATEMÁTICA

16.  Um pai deixou um testamento no qual a sua herança 

será dividida pelos três filhos da seguinte forma: o 

primeiro deverá receber  da herança; o segundo 

 e o restante ficará para o terceiro filho. Qual o 

percentual da herança que cabe ao terceiro filho?

a)  da herança

b)  da herança

c)  da herança

d)  da herança

e)  da herança

17. Um navio se encontra num ponto A, distante 10 
milhas de um farol F; no mesmo instante, um outro 
navio se encontra num ponto B, distante 15 milhas 
do farol, de tal modo que o ângulo . Qual 
é a distância entre os dois navios nesse instante? 
(use ).

a) 13,20 milhas

b) 12,10 milhas

c) 12,20 milhas

d) 11,20 milhas

e) 13,40 milhas

18. Usando os número 1, 3, 4, 6 e 9, quantos números de 
três algarismos distintos pode-se formar?

a) 60

b) 50

c) 70

d) 40

e) 30

19. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos 
divisores positivos de 30, a probabilidade de que 
esse elemento seja primo é:

a)  

b) 

c) 

d) 

e)  

20. O valor de  é:

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

21. Em um restaurante, a diferença entre o preço de uma 
refeição e uma sobremesa é de R$ 9,50. Sabendo-
se que 8 pessoas almoçaram nesse restaurante e 
apenas duas pessoas não pediram sobremesa e que 
a despesa total foi de R$ 111,00, pode-se afirmar que 
a refeição e a sobremesa custam, respectivamente:

a) R$ 12,50 e R$ 2,00

b) R$ 12,00 e R$ 2,50

c) R$ 13,50 e R$ 2,00

d) R$ 14,00 e R$ 3,50

e) R$ 15,00 e R$ 3,00
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22. Na figura abaixo, o triângulo ABC é retângulo em B. O 
cosseno do ângulo  é:

a)   

b) 

c) 

d)

e) 

23. Uma dona de casa foi ao supermercado do bairro 
e comprou duas garrafas de vinho, três pacotes de 
biscoitos e um refrigerante. Ao passar no caixa pagou 
R$ 39,00. Na semana seguinte retornou ao mesmo 
supermercado e adquiriu uma garrafa de vinho, 
quatro pacotes de biscoitos e três refrigerantes e 
pagou R$ 42,00. Por fim, retornou ao supermercado 
e, nesta oportunidade, adquiriu cinco garrafas de 
vinho, um pacote de biscoito e dois refrigerantes. 
Nessa última compra, o valor pago foi de R$ 63,00. 
Quanto custou cada item das compras, se neste 
período não houve reajuste de preços? 

a) vinho R$ 8,00; biscoito R$ 10,00 e refrigerante 
R$ 5,00

b) vinho R$ 10,00; biscoito R$ 5,00 e refrigerante 
R$ 4,00

c) vinho R$ 4,00; biscoito R$ 10,00 e refrigerante 
R$ 5,00

d) vinho R$ 5,00; biscoito R$ 4,00 e refrigerante 
R$ 10,00

e) vinho R$ 10,00; biscoito R$ 5,00 e refrigerante 
R$ 5,00

24. Um reservatório tem a forma de um cone circular 
reto de altura igual a 10m e raio igual a 4m (figura 
abaixo). Este reservatório recebe água até a altura 
de 5m. O volume de água presente no reservatório 
corresponde a:

a)  
1
6  do volume total do reservatório

b)  
1
2  do volume total do reservatório

c)  
1
3  do volume total do reservatório

d)  
1
4  do volume total do reservatório

e)  1
8

 do volume total do reservatório

 

25. Um abajur tem a forma de um cone circular reto, de 
altura igual a 12 cm e base com raio de 5 cm. Esse 
abajur  deverá ser revestido com um tecido que custa 
R$ 0,10 o centímetro quadrado. Qual o valor gasto na 
aquisição do tecido necessário para o revestimento 
do abajur? (utilize ; Al= p r g).

a) R$ 10,75

b) R$ 2,01

c) R$ 20,31

d) R$ 30,15

e) R$ 15,16
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25. Um abajur tem a forma de um cone circular reto, de 
altura igual a 12 cm e base com raio de 5 cm. Esse 
abajur  deverá ser revestido com um tecido que custa 
R$ 0,10 o centímetro quadrado. Qual o valor gasto na 
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b) R$ 2,01

c) R$ 20,31
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26. Considere a pirâmide de base triangular, cujos 
vértices são os pontos A, B e C obtidos pela 
intersecção do plano  com os eixos 
coordenados e cujo topo é o ponto . O 
volume da pirâmide é igual a:

a) 

b)  

c) 

d) 

e) 

 

27. Um curso que prepara candidatos para concurso 
nas disciplinas matemática, física e química tem 
200 alunos na disciplina matemática; 240 alunos na 
disciplina física e 180 alunos na disciplina química. 
Desses, 80 alunos fazem matemática e física; 50, 
matemática e química; 100, física e química e 30 
alunos cursam as três disciplinas. Quantos alunos 
tem o curso?

a) 120 alunos

b) 250 alunos

c) 350 alunos

d) 420 alunos

e) 620 alunos

28. O prefeito da cidade Beta irá promover um torneio 
comemorativo do centenário da cidade. Participarão 
do torneio seis times e cada equipe jogará com todas 
as outras em turno único. Quantas partidas serão 
disputadas durante o torneio?

a) 25 partidas

b) 15 partidas

c) 30 partidas

d) 36 partidas

e) 60 partidas

29. Um viajante parte da cidade A em direção à cidade C 
a uma velocidade de 100 km/h. No mesmo instante 
parte da cidade B em direção a cidade C um segundo 
viajante a uma velocidade de 80 km/h. Se os dois 
viajantes trafegam sobre a mesma rodovia e a 
distância entre as cidades A e B é de 100 km, quanto 
tempo após a partida o primeiro viajante alcançará o 
segundo? 

 Obs: admita que a distância entre as cidades B e C é 
suficiente para que ocorra o encontro.

a) 5 horas

b) 4 horas

c) 3 horas

d) 2 horas

e) 6 horas

30. No dia 1º de dezembro um lojista aumenta em 20% 
o preço de uma TV que custava R$ 3.000,00. Na 
liquidação após o Natal, a TV sofre um desconto de 
20%. Seu preço na liquidação é: 

a) R$ 2.880,00

b) R$ 3.000,00

c) R$ 2.770,00

d) R$ 2.680,00

e) R$ 2.580,00

A B C100 km
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