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LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo serve de base para responder às questões 01, 02, 03 e 04.

Deixem a ortografia em paz

(Publicado originalmente no jornal Correio Braziliense em 09/05/2014, por Jaime Pinsky*)

(*) Jaime Pinsky é historiador, professor titular da Unicamp, diretor da
Editora Contexto, autor de “Por que gostamos de história”, entre outros livros.

Do Senado, duas notícias, uma boa e outra má. A boa: parece que temos senadores
preocupados com o ensino de português. A má: querem alterar outra vez nossa
ortografia, agora radicalmente, com a esperança de que, com isso, alunos possam obter
melhores resultados na aprendizagem da língua. Criaram até uma comissão, com o
objetivo de aplicar o acordo ortográfico (o mesmo que, na prática, já está em vigor), e
para fazer com que “se escreva como se fala”. Além de não ser boa, a ideia é
impraticável.
[...]

Mas isso não é tudo. Como costuma lembrar Carlos Alberto Faraco, a língua escrita
não é mero reflexo da língua falada: ambas constituem meios autônomos de
manifestação do saber linguístico. A ortografia é uma representação abstrata e
convencional da língua. E é fundamental que o sistema ortográfico seja estável e que,
independentemente da variação na fala, haja uma única representação gráfica por
palavra. Do contrário, não teríamos como reconhecer palavras que fossem escritas em
outro tempo (ou até em outro espaço). Seria o caos.
[...]

Temos ainda o aspecto prático, talvez o mais relevante de todos. Quando foi imposto
o último acordo ortográfico (que, absurdamente, teve sua implantação oficial
postergada), toda a indústria editorial movimentou-se para preparar novas edições de
todo o seu acervo. Dezenas de milhares de títulos sofreram as mudanças exigidas pelo
MEC e outros órgãos governamentais e privados. Gramáticas e dicionários foram
refeitos; tratados foram revisados; livros infantis, alterados; manuais, reeditados. Uma
nova reforma seria desastrosa, não só para as editoras, mas também para os governos,
que teriam que substituir todas as bibliotecas novamente. Trata-se de muito dinheiro
jogado fora, possivelmente levando à falência muitas casas editoriais importantes,
promovendo gasto desnecessário de verbas públicas, tornando obsoletos bilhões de
livros escolares e universitários.

E há, ainda, o aspecto da exclusão social. Quando uma reforma ortográfica é
implantada, grande parte dos adultos se torna analfabeta, já que eles nem sempre
conseguem reter e utilizar as novas regras inventadas por capricho de meia dúzia de
“sábios”, ou de desavisados. [...]
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Questão 01

Questão 02

Com base na leitura do texto, podemos afirmar que, segundo o autor:

a) Há notícias boas e más que vêm do Senado Federal. A boa é a que temos senadores preocupados com

o ensino de português, já a má é que querem manter a nossa ortografia.

b) As medidas políticas esperam que os alunos possam obter melhores resultados na aprendizagem da

língua.

c) Criaram uma comissão com o objetivo de aplicar    o acordo ortográfico (o mesmo que, na prática, não

está em vigor).

d) O objetivo das medidas políticas é o de fazer com que se escreva de uma forma diferente de como se

fala.

e) A ideia de reforma ortográfica, além de ser boa, pode ser executada sem problemas.

Segundo Carlos Alberto Faraco, a língua não pode ser vista como mero reflexo da fala, pois:

a) Ambas não constituem meios autônomos de manifestação do saber linguístico.

b) A ortografia é uma representação concreta e convencional da língua.

c) É fundamental que o sistema ortográfico seja estável, uma vez que ele é a representação abstrata e

convencional da língua.

d) Devido às muitas variações na fala, deveríamos ter várias representações gráficas por palavras.

e) Assim teríamos como reconhecer palavras que fossem escritas em outro tempo (ou até em outro

espaço).

Questão 03

Segundo o autor, uma nova reforma ortográfica seria desastrosa, pois:

a) Dezenas de milhares de títulos seriam mantidos sem sofrer as mudanças exigidas pelo MEC.

b) Os governos teriam que manter todas as bibliotecas.

c) Muitas casas editoriais ganhariam dinheiro.

d) A exclusão social seria agravada, pois grande parte dos adultos iria se tornar analfabeta pela

dificuldade de reterem e utilizarem as novas regras.

e) Haveria a promoção de economia de verbas públicas. 

Questão 04

“Do Senado, duas notícias, uma boa e outra má. A boa: parece que temos senadores preocupados com o

ensino de português. A má: querem alterar outra vez nossa ortografia, agora radicalmente, com a

esperança de que, com isso, alunos possam obter melhores resultados na aprendizagem da língua.”

A respeito do fragmento em destaque, só NÃO podemos afirmar que:

a) Os adjetivos “boa” e “má” são antíteses, pois estabelecem uma relação de oposição de ideias.

b) O verbo “querem” refere-se ao substantivo “senadores”.

c) O pronome “isso” refere-se ao período “[...] alterar outra vez nossa ortografia”.

d) Ao se substituir o verbo “obter” por “alcançar”, mudaríamos completamente o sentido do fragmento

textual.

e) O verbo “temos” está no presente do indicativo e descreve uma ação habitual do estado permanente

do sujeito da ação, no caso, os “senadores”.
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Questão 05

O texto abaixo serve de base para responder às questões 05, 06 e 07.

No texto as palavras "polígamo" e "esferográfica" recebem acentos agudos, pois são:

a) Oxítonas terminadas em “a e “o”, respectivamente, e, por isso, devem ser acentuadas.

b) Paroxítonas, com sílaba tônica na antepenúltima sílaba, e, por isso, devem ser acentuadas.

c) Proparoxítonas, e por isso devem ser acentuadas.

d) Paroxítonas, mas o acento é facultativo.

e) Oxítonas, e, por isso, não devem ser acentuadas.

Questão 06

Nas palavras "impressora" e "tesoura", no que se refere aos recursos fonológicos usados em suas

construções, temos, respectivamente:

a) Um dígrafo e um ditongo decrescente oral.

b) Um ditongo decrescente oral e um ditongo crescente oral.

c) Dois tritongos.

d) Um dígrafo e um hiato.

e) Um dígrafo nasal e um hiato.

Questão 07

Sobre a propaganda em questão, só NÃO se pode afirmar que:

a) Para vender o produto, a propaganda tem como destaque o aspecto visual.

b) As palavras foram escritas com letras diferentes. A ideia geral é a de que o “papel report” tem vários

usos possíveis.

c) O jogo semântico da palavra “polígamo” dá a ideia de que o “papel report” pode ser usado para

diferentes fins.

d) A palavra “casa”, além do sentido relacionado ao ato de contrair matrimônio, é usada, na propaganda,

com a intenção de que o “papel report” combina com um único material.

e) Esses recursos visuais e lexicais intensificam o apelo persuasivo da propaganda, ou seja, anunciar uma

importante qualidade desse papel: o seu caráter “multiuso” como um papel que serve para tudo.
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O texto abaixo serve de base para responder às questões 08 e 09.

Ele era um homem corajoso. Indômito, intre ́pido, impa ́vido. Nada temia. E se tinha
uma luta, era uma luta aberta, valente, correta. Um dia, pore ́m, soube que havia uma
coisa chamada fobia. Falaram-lhe, no escuro, da atrofobia. Num elevador algue ́m lhe
narrou da claustrofobia. Depois, no alto de um edifi ́cio, ouviu algo acerca da barofobia. E
enta ̃o começou a sentir a fobia, pavorosa fobia da fobia.

(FERNANDES, Millôr. Tempo e contratempo. São Paulo: Breca produções culturais, 1998)

Questão 08

No texto, o verbo “era” refere-se a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente

terminado, justificando-se no texto pelo fato de que o homem “era corajoso” e depois “começou a sentir

fobia”. Tal efeito de sentido é construído, pois o verbo em destaque está no:

a) pretérito imperfeito do indicativo.

b) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

c) futuro do pretérito.

d) pretérito perfeito.

e) presente do indicativo.

Questão 09

No texto, três vocábulos são criados a partir do radical grego fobia: atrofobia (medo, pânico do escuro);

claustrofobia (medo, pânico de lugares fechados); barofobia (medo, pânico relacionado à variação da

pressão atmosférica ou à ação da gravidade). O processo de formação de palavras utilizado por Millôr

Fernandes para formar essas palavras é a(o):

a) composição por justaposição.

b) composição por aglutinação.

c) neologismo.

d) sigla.

e) estrangeirismo.

O texto abaixo serve de base para responder às questões 10, 11, 12 e 13.

ISSO É O QUE DÁ SER CERTINHO

Inversão de valores é a expressão que se usa para descrever a sensação de que se está
errado quando se faz o que é certo. Hoje em dia, o aluno aplicado é “Caxias”, o
funcionário leal é “Puxa-saco”, quem respeita filas é “Trouxa”. E existem pessoas que até
se constrangem em devolver um troco recebido a mais. Estamos perdendo o controle
sobre o certo e o errado. Ser “certinho” é uma acusação depreciativa.
Quando tudo parece dizer “Seja errado você também”, “Você está querendo ser o
Joãozinho-do-Passo-Certo?", “Deixe disso!”, só podemos afirmar uma coisa: não existirá
dignidade – nem qualidade de vida – num mundo em que a honestidade seja motivo de
vergonha.

(Propaganda da RBS/TV. Zero Hora. 16/08/92)
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Questão 10

De acordo com o texto, assinale a opção que apresenta a afirmativa valorizada pelo anunciante.

a) É necessário que as pessoas ajam de maneira correta, mesmo que, aos olhos dos outros, isso pareça

ingenuidade.

b) O mundo é dos espertos e dos oportunistas, que são os legítimos vencedores.

c) O melhor procedimento é tirar partido das situações, mesmo quando tudo pareça desfavorável.

d) Ser “certinho” é elogio compatível com os dias atuais, em que tudo está erradinho.

e) A honestidade e a dignidade esgotaram-se no passado, por isso hoje são desvalorizadas.

Questão 11

Na construção do texto, vários são os substantivos empregados como adjetivos. Assinale a opção em que

isso NÃO ocorre:

a) “Caxias”.

b) “Puxa-saco”.

c) “Trouxa”.

d) “Joãozinho-do-Passo-Certo".

.e) “Deixe disso” .

Questão 12

Seguindo as normas gramaticais da língua portuguesa, a sugestão “Seja errado você também.”, ao ser

construída na segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo, torna-se:

a) Sede errado vós também.

b) Sejam errados vós também.

c) Sê errados vocês também.

d) Sejam errados vocês também.

e) Sejais errados vós também.

Questão 13

Na frase: "Ser "certinho" é uma acusação desvalorativa”, a expressão destacada indica que "ser certinho"

é um (a):

a) Difamação valorativa.

b) Elogio apreciativo.

c) Denúncia caluniosa.

d) Incriminação desvalorativa.

e) Ironia.

O texto abaixo serve de base para responder às questões 14 e 15.
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Questão 14

O humor da tirinha ocorre por quê?

a) O menino nunca tinha visto uma a ́rvore antes.

b) O menino vê que sua avó guardava uma porça ̃o de coisas antigas.

c) Havia uma a ́rvore entre as coisas antigas da avo ́.

d) O menino acha que a ́rvore no quintal e ́ uma coisa antiga.

e) O menino iria “aprontar todas” por ir passar o final de semana com sua avó.

Questão 15

No 2º quadrinho da tira, a expressa ̃o “Nossa!” é um(a) _________________ e foi empregada com sentido de

__________________.

a) interjeição / surpresa.

b) pronome / posse.

c) adjetivo / horror.

d) advérbio / nojo.

e) substantivo / alegria.

O texto abaixo serve de base para responder às questões 16, 17 e 18.

Questão 16

(Fonte: cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com. Acesso em 15/09/2016)

A pergunta do personagem Armandinho, no u ́ltimo quadrinho do texto, deixa claro que, na opinia ̃o dele,

a) a onça-pintada, por ser muito bonita, esta ́ presa para ser admirada.

b) os animais não nasceram para viver presos em jaulas nos zoológicos.

c) os animais vivem melhor quando esta ̃o presos em jaulas.

d) a onça-pintada na ̃o poderia estar solta na natureza.

e) os homens é que deveriam estar presos.

Questão 17

No texto, ao substituirmos no 1º quadrinho a palavra “onça-pintada” por "tigres", o comenta ́rio correto do

Armandinho, no 2º quadrinho, seria:

a) Sa ̃o muitos lindos!

b) São muito lindos!

c) E ́ lindo demais!

d) E ́ muito lindo!

e) São lindos demais!
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Questão 18

Obedece a mesma regra do plural em “onça-pintada” a palavra o substantivo composto:

a) gira + sol.

b) ponta + pé.

c) plano + alto.

d) obra + prima.

e) água + ardente.

O texto abaixo serve de base para responder às questões 19 e 20.

Questão 19

Na foto acima, vemos um outdoor veiculado em Cuiabá-MT, em que o governo estadual manifesta uma

preocupação em época de carnaval. Diante disso, só NÃO podemos afirmar que:

a) Como estratégia persuasiva, a propaganda referida recorre a recursos visuais (não-verbal) e verbais.

b) Em “não passe batido” e “se beber não dirija”, os verbos em destaque expressam ordem, e, por isso,

podem ser classificados no modo imperativo.

c) Em “se beber não dirija”, podemos substituir o pronome em destaque por “caso” sem alterar o sentido

da frase.

d) A imagem da lata amassada remete para um possível alerta para que não se jogue lixo na rua.

e) As frases “não passe batido” e “se beber não dirija”, associadas à imagem da lata amassada, podem se

referir aos possíveis resultados do uso do álcool e da direção.

Questão 20

O advérbio “batido”, no texto, pode assumir vários significados. Dentre eles, só não podemos usá-lo no

sentido de:

a) Bêbado.

b) Quebrado.

c) Acidentado.

d) Despercebido.

e) Acelerado.
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MATEMÁTICA

Questão 21

O Reitor do IFMT visitará dois Campi, fazendo o seguinte

trajeto: saindo de Cuiabá, irá até Pontes e Lacerda; depois,

saindo de Pontes, irá até Juína e, finalmente, retornará a

Cuiabá, conforme mostra a figura abaixo:

Considerando que os trajetos serão em linha reta, então o

caminho que o Reitor fará formará um:

a) Triângulo equilátero.

b) Triângulo isósceles.

c) Triângulo retângulo.

d) Triângulo escaleno.

e) Triângulo obtusângulo.

Questão 22

Em qual posição na reta numérica a seguir, encontra-se o

número 1,03?

a) Entre 1 e 1,1 mais próximo do 1.

b) Entre 1 e 1,1 mais próximo do 1,1.

c) Entre 1,3 e 1,4 mais próximo do 1,3.

d) Entre 1,3 e 1,4 mais próximo do 1,4.

e) Entre 1,2 e 1,3 mais próximo do 1,3.
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Questão 23

Dormir é uma das principais características dos mamíferos.

Uma das finalidades do sono é facilitar a produção de diversos

hormônios, como o do crescimento. A quantidade necessária

de sono varia de acordo com a espécie e, mesmo dentro de

uma mesma espécie, há diferença da necessidade de sono

conforme a idade.

Observe a porcentagem de horas por dia em que, em média,

alguns animais dormem e dê a diferença entre a porcentagem

de horas de sono dos dois animais que mais dormem durante

o dia:

a) 67%

b) 71%

c) 63%

d) 69%

e) 73%

Questão 24

Quatro amigos, João, Pedro, Ana e Maria, saíram juntos para

fazer um passeio por um mesmo caminho. Depois de uma

hora, João andou 8/6 do caminho; Pedro, 12/9; Ana, 8/3; e

Maria, 6/4 . Os amigos que se encontraram no mesmo ponto

do caminho são

a) João e Pedro.

b) João e Ana.

c) Ana e Maria.

d) Pedro e Ana.

e) Maria e Pedro.
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Questão 25

A figura abaixo representa um barco a vela. Quanto teria de se

gastar para confeccionar novas velas, sabendo que o m2 do

tecido custa R$ 120,00?

a) R$ 252,00.

b) R$ 365,40.

c) R$ 504,00.

d) R$ 600,00.

e) R$ 730,80.

Questão 26

Numa sala do curso técnico em agropecuária do IFMT – Campus

Confresa, há 36 alunos, e a diferença entre o dobro do número

de meninas e o número de meninos é 3. Qual o sistema

representa o número de alunos?

a)

b)

c)

d)

e)  

Sobre as raízes da equação –3x2 –12x –12 = 0, todas as

alternativas são verdadeiras, EXCETO:

a) As duas raízes pertencem aos números inteiros.

b) As duas raízes são iguais.

c) As duas raízes são pares.

d) As duas raízes são negativas.

e) As duas raízes pertencem aos números naturais.

Questão 27
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Questão 28

A figura abaixo mostra os caminhos para ir da cidade E até a

cidade A. As distâncias são indicadas em Km. Qual a menor

distância para fazer este caminho?

a) 14,4 Km.

b) 2,59 Km.

c) 5,49 Km.

d) 11,5 Km.

e) 6,35 Km.

Questão 29

O perímetro do porta-CD abaixo é 144 cm. Qual a medida do

raio de cada CD?

a) 12 cm.

b) 8 cm.

c) 6 cm.

d) 4 cm.

e) 3 cm.
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Questão 30

Um aluno do Curso Técnico em Eletrônica no IFMT – Campus

Cuiabá escreveu os seguintes números na lousa:

Quantos destes números pertencem ao Conjunto dos Números

Inteiros ( )?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

Questão 31

IFMT lança edital Teresa de Benguela para
mulheres, voltado à promoção de cidadania e
geração de renda às participantes

O Instituto Federal de Mato Grosso, através da Pró-Reitoria

de Extensão lançou o edital Teresa de Bengela, que visa

selecionar 10 projetos de cursos de qualificação para mulheres,

voltados à promoção de cidadania e geração de renda às

participantes.

(...)

Cada projeto selecionado terá direito a duas bolsas

mensais, sendo uma no valor de R$ 600,00 para o extensionista

que coordena o projeto e uma no valor de R$ 250,00 para o

discente bolsista. As bolsas serão pagas, mensalmente, por 4

meses, no período de agosto a dezembro de 2017.

(Disponível em: http://ifmt.edu.br. Acesso em 20/07/2017. (Adaptado))

Considerando as informações acima, qual valor o IFMT investirá

na execução dos 10 projetos selecionados neste edital?

a) R$ 34.000,00

b) R$ 24.000,00

c) R$ 10.000,00

d) R$ 8.500,00

e) R$ 3.000,00
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Questão 32

Os calçados surgiram como proteção para os pés e foram

sofrendo alterações de acordo com a necessidade de quem os

calçava.

A numeração dos sapatos foi criada em 1.324, na

Inglaterra, no reinado de Eduardo II, tendo como unidade de

medida um grão de cevada, que correspondia a 1/3 de

polegada (lembrando que 1 polegada equivale a 2,54

centímetros). Hoje, os métodos ou sistemas de numeração de

calçado baseiam-se em outras unidades de medida, mas não

há uma uniformidade de padrões em termos internacionais.

No Brasil, o número de sapato está relacionado com o

tamanho do pé, em centímetros, e é dado pela seguinte

fórmula:

Onde:

N é o número do sapato

p é o tamanho do pé, em centímetros.
Observação: O valor de N é sempre arredondado para cima.

(Disponível em http://matematicarev.blogspot.com.br . Acesso em 23/07/2017.
(Adaptado))

O pai de Maycon irá comprar um calçado para o filho. Sendo

assim, ele mediu o pé de Maycon, resultando em 18 cm. Qual a

numeração de sapato ele terá que comprar?

a) 27.

b) 28.

c) 29.

d) 30.

e) 31.

Questão 33

Na figura abaixo estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada (7, F) representa a

localização:

a) do teatro.

b) do estádio de futebol.

c) do shopping

d) da quadra poliesportiva.

e) do cinema.
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Questão 34

Observe as figuras abaixo.

Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações abaixo:

( ) Os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes.

( ) Somente o quadrado é um quadrilátero.

( ) O retângulo e o quadrado são quadriláteros.

( ) O retângulo tem todos os lados com a mesma medida.

A sequência correta é:

a) V – F – F – F.

b) F – F – F – V.

c) F – V – V – V.

d) F – F – V – F.

e) V – F – V – F.

Questão 35

No desenho a seguir, o hexágono da esquerda teve seus lados

divididos por três, originando o da direita. O que aconteceu

com o seu tamanho?

a) Foi reduzido 3 vezes.

b) Foi reduzido 4 vezes.

c) Foi reduzido 6 vezes.

d) Foi reduzido 8 vezes.

e) Foi reduzido 9 vezes.
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Questão 36

Mário e seu avô decidiram construir um balanço para eles

brincarem. De acordo com a figura abaixo, qual deverá ser o

tamanho da tábua?

a) 3,5 metros.

b) 3,7 metros.

c) 3,9 metros.

d) 4,1 metros.

e) 4,7 metros.

Questão 37

Os alunos do curso técnico em Agropecuária do IFMT -Campus

São Vicente têm, como parte da disciplina de Avicultura, aulas

práticas de aves de postura, em que ficam responsáveis pelo

manejo das 120 galinhas poedeiras. Sabendo que, no primeiro

dia da atividade, os alunos dispunham de ração para alimentar

todas as aves por 20 dias e que, após 5 dias, foram abatidas 30

galinhas, quantos dias durará a ração para as galinhas

restantes?

a) 17 dias.

b) 18 dias.

c) 19 dias.

d) 20 dias.

e) 21 dias.

Questão 38

Zezinho e Joãozinho são alunos do Curso Técnico em Alimentos

no IFMT – Campus Rondonópolis, os dois utilizam bicicletas

como meio de transporte e chegam sempre às 6h 55min na

Instituição. Sabendo que Zezinho se desloca 3 km a mais que

Joãozinho até o Câmpus, e que os dois pedalam numa

velocidade média de 15 km/h, então Zezinho tem que sair

quantos minutos mais cedo de casa?

a) 20 minutos.

b) 15 minutos.

c) 12 minutos.

d) 10 minutos.

e) 8 minutos.
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Questão 39

Um servidor do IFMT- Campus Confresa foi incumbido de tirar

cópias das 125 páginas de um texto. Para tal, ele só dispõe de

uma impressora que apresenta o seguinte defeito: apenas nas

páginas de números 4, 8, 12, 16, 20, 24,... (múltiplos de 4) o

cartucho de tinta falha e a folha sai branca. Então, ao tirar uma

única cópia do texto, o número de páginas que serão

impressas sem essa falha é:

a) 93 páginas.

b) 94 páginas.

c) 95 páginas.

d) 96 páginas.

e) 97 páginas.

Questão 40

Um professor de matemática do IFMT – Campus Cáceres

calculou a nota final de uma prova de 30 questões da seguinte

maneira: a cada questão certa, o aluno ganhava 4 pontos; e a

cada errada, o aluno perdia 1 ponto. Pedrinho respondeu a

todas as questões e obteve 60 pontos. Quantas questões ele

acertou?

a) 15 questões.

b) 18 questões.

c) 19 questões.

d) 20 questões.

e) 24 questões.




