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EXAME DE SELEÇÃO
ENSINO MÉDIO INTEGRADO 2018/2

Edital 022/2018

PROVAS OBJETIVAS

6. Marque somente uma alternativa para cada ques-
tão, preenchendo completamente o círculo, con-
forme o exemplo abaixo.

7. A correção da prova será feita por processo de
leitura óptica do cartão-resposta personalizado.
Por isso, o candidato deverá atentar para a orien-
tação contida na capa da prova sobre a forma
correta de preenchimento do campo relativo a
cada questão. Uma vez que o campo fora preen-
chido em desacordo com essa orientação, o can-
didato arcará com o ônus de não ter computada
a exata pontuação alcançada.

8. A prova terá a duração de 3 horas, e o candidato
somente poderá se retirar da sala após 1 hora e
30 minutos do início da prova e levará consigo
este caderno de provas.

1. Este caderno, com páginas numeradas de 01(ca-
pa) a 16, contém 40 questões de múltipla esco-
lha, assim distribuídas:

01 a 20 – Português;
21 a 40 – Matemática.

2. Durante a prova, não será permitida nenhuma
pergunta.

3. Caso o caderno de provas esteja incompleto ou
apresente qualquer defeito de impressão, soli-
cite ao fiscal a substituição deste.

 4. Não haverá substituição do cartão-resposta,
sob qualquer hipótese. A rasura de qualquer
um dos seus campos de marcação desclassifica-
rá o candidato do exame de seleção.

5. As respostas deverão, OBRIGATORIAMENTE,
ser transcritas para o cartão-resposta com ca-
neta esferográfica de tinta azul ou preta não
porosa.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo serve de base para responder às questões 01, 02, 03, 04 e 05.

As mulheres que roubam a cena em Pantera Negra

Questão 01

(Fonte: https://estilo.uol.com.br/noticias/redacao/2018/02/17/as-mulheres-que-roubam-a-cena-em-pantera-negra.htm)

Ok, você já ouviu que o filme Pantera Negra é um show de diversidade: com elenco praticamente e com-
pletamente negro, dirigido, produzido e escrito por negros, ele manda um beijo para o racismo. Mas é pre-
ciso falar também do poder feminino da produção.
O protagonista é homem, todos sabem, mas por trás dele, há um verdadeiro exército de mulheres incríveis
e poderosas. A história do filme acompanha como o novo rei T´Challa (Chadwick Boseman) precisa encarar
alguns vilões para proteger seu reino, Wakanda, um paraíso supermoderno na África. E para vencer o mal,
ele conta com muitas minas ao seu lado.
A começar por sua irmã Shuri, que é vivida por Letitia Wright — uma das atrizes em que devemos ficar de
olho esse ano. Shuri é simplesmente a grande mente do país, responsável pelo laboratório que desenvolve
toda a modernidade que aparece no filme.
Na produção, a proteção do herói é feita por uma guarda de mulheres. As guerreiras carecas, munidas de
lanças, dão shows de luta em cena e quem as comanda é a general Okoye, interpretada por Danai Gurira,
que rouba todas as cenas em que aparece.
Quem luta ao seu lado é Lupita Nyong´o, vivendo Nakia, uma das mais letais guardiãs do rei e também seu
amor.
Além delas, Angela Basset marca presença como a matriarca do clã dos Panteras, Ramonda.
Outra coisa que não passa desapercebida no filme é o país onde vive Pantera Negra, Wakanda. Misto de
paraíso e universo futurista, é a ideia de um país Africano que não teria sofrido a influência do colonialis-
mo, podendo se desenvolver completamente. Lá, homens e mulheres vivem em igualdade.
Quem tornou real esse universo dos quadrinhos foi a designer de produção Hannah Bechler, que também
atuou no premiado Moonlight. Para criar a Wakanda das telas, Hannah visitou a África em busca de inspi-
ração.

Com base no texto lido, a respeito do filme Pantera Negra, é CORRETO afirmar que:

(A) Apesar de contar com um elenco majoritariamente negro e de homens, tem uma mulher como prota-

gonista.

(B) Apesar de o protagonista ser homem, as mulheres são incríveis e poderosas.

(C) Acompanha como o rei T´Challa precisa proteger seu reino, Wakanda, que é um país de terceiro mun-

do da África.

(D) O protagonista, para vencer o mal, conta apenas com o seu poder.

(E) O rei T´Challa é a grande mente do país, sendo responsável pelo laboratório que desenvolve toda a

modernidade de Wakanda.

Questão 02

Com base no texto lido, só NÃO podemos afirmar que no filme Pantera Negra:

(A) A proteção do herói é feita por uma guarda de mulheres.

(B) Quem comanda as guerreiras é a general Okoye.

(C) Nakia, além de ser uma das guardiãs do rei, é também seu amor.

(D) Wakanda é uma mistura de paraíso e universo futurista africano, porém foi influenciado pelo colonia-

lismo europeu.

(E) Em Wakanda, homens e mulheres vivem em igualdade.
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Questão 03

No fragmento “[...] ele manda um beijo para o racismo.” (1º parágrafo), o pronome em destaque retoma no

texto o substantivo:

(A) filme.

(B) show.

(C) negros.

(D) produção.

(E) elenco.

Questão 04

No fragmento “Outra coisa que não passa desapercebida no filme é o país onde vive Pantera Negra, Wa-

kanda.” (7º parágrafo), a respeito do adjetivo em destaque, é INCORRETO afirmar que:

(A) significa algo ou alguém que não está preparado, que está desprovido, desprevenido, desacautelado.

(B) é formado a partir de derivação prefixal.

(C) é sinônimo do adjetivo “despercebido”.

(D) o prefixo “des-“ é de origem latina e significa uma ação em sentido contrário do termo primitivo “per-

ceber”.

(E) “desapercebido” é o particípio passado de desaperceber.

Questão 05

No fragmento “E para vencer o mal, ele conta com muitas minas ao seu lado.” (2º parágrafo), a palavra em

destaque:

(A) É um coloquialismo e que retoma no texto a expressão “mulheres incríveis e poderosas”.

(B) Refere-se às riquezas de Wakanda.

(C) São armas usadas para espantar os invasores.

(D) É um exemplo de um processo de formação de palavras chamado “Derivação Imprópria”.

(E) Todas as afirmativas acima estão incorretas.

TEXTO 2: O texto abaixo serve de base para responder à questão 06.

(Fonte:http://terrainteressados.blogspot.com.br/20
11/06/questoes-de-seguranca-publica-na.html)

(Fonte:https://brasilbomdeboca.wordpress)
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Questão 06

I - Na palavra Piauí, a vogal “i” é acentuada, pois está em posição final na palavra, formando hiato com a
vogal anterior e, pelas mesmas razões, a palavra raiz deveria ser acentuada.
II - Na palavra raiz, a vogal não é acentuada graficamente, pois é acompanhada pela letra “z” na mesma sí-
laba.
III - No plural da palavra raiz, porém, a vogal “i” deve receber acento agudo, pois permanece isolada na sí-
laba.
Em relação ao Texto 2, está correto o que se afirma acima em:
(A) I, somente.
(B) II e III, somente.
(C) I, II e III.
(D) I e III, somente.
(E) I e II, somente.

TEXTO 3: O texto abaixo serve de base para responder à questão 07.

Questão 07

(Fonte: https://www.facebook.com/cosidoamao/)

Em relação ao Texto 3, só NÃO é correto afirmar que:

(A) “Cosido” é o particípio do verbo coser, ou seja, cozinhar.

(B) “Cozido”, particípio do verbo cozer, distingue-se do verbo coser (costurar).

(C) Nessa propaganda, escreveu-se adequadamente “cosido à mão” (com s), pois pode se tratar da pro-

moção de um curso de corte e costura.

(D) Em outra situação, caso fosse a promoção de um curso de culinária, poder-se-ia nomeá-lo como “Cozi-

do à mão” e, nesse caso, a palavra seria grafada com “z”.
(E) Todas as afirmativas são falsas.

TEXTO 4: O texto abaixo serve de base para responder às questões 08, 09 e 10.

(Fonte: BARALDI, M. Disponível em: http://www.marciobaraldi.com.br)



CURSOS ENSINO MÉDIO INTEGRADO - 2018/2 Edital 022/2018
Página 5 de 1 6

Língua Portuguesa/Matemática 

Questão 08

A charge acima explora criativamente a paronímia, pois:
I – Há um jogo de aproximação fonética com as palavras "enxadas" e "inchadas".
II – O substantivo "enxada" faz referência a uma situação que aflige quem vive no campo; e inchada a uma

situação que afeta as pessoas que vivem nas grandes cidades.
III – O chargista procura transmitir o sentido do texto, ao opor duas situações: de um lado, a desolação e o

vazio dos grandes espaços dos latifúndios, com muitos trabalhadores. De outro, o espaço apinhado de
gente e veículos, a grande cidade parada, as pessoas sufocadas procurando fugir de uma situação an-
gustiante.

Em relação ao Texto 4, está correto o que se afirma acima em:

(A) I e II, somente.

(B) II e III, somente.

(C) I, II e III.

(D) I e III, somente.

(E) III, somente.

Questão 09

A mesma regra de acentuação gráfica para o substantivo “latifúndio” é usada para grafar a palavra:

(A) Lâmpada.

(B) Suíte.

(C) Herói.

(D) Angústia.

(E) Açaí.

No que se refere ao uso das figuras de linguagem no texto, pode-se afirmar que:
I - No primeiro quadro, há utilização da metonímia, pois o nome do instrumento (enxada) está no lugar

de quem o usa, no caso, o trabalhador.
II - A ausência de trabalhadores que manejem as enxadas, no primeiro quadro, pode ser vista como me-

táfora da desolação e o vazio dos grandes espaços dos latifúndios.
III –No segundo quadro, a palavra “inchada” pode ser vista como uma hipérbole, uma vez que ela dá um

certo exagero intencional ao contexto da charge.

Em relação ao Texto 4, está correto o que se afirma acima em:

(A) I e II, somente.

(B) II e III, somente.

(C) III, somente.

(D) I e III, somente.

(E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão10

Questão11

Quanto ao uso do hífen, julgue as alternativas abaixo e assinale a CORRETA.

(A) Pré-história; autossuficiente; mato-grossense.

(B) Auto-suficiente; anti-higiênico; extraoficial.

(C) Extra-oficial; arqui-inimigo; semicírculo.

(D) Extraoficial; arquinimigo; semi-círculo.

(E) Minissaia; ultra-sonografia; anti-séptico.
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Questão12

Considerando as regras de acentuação gráfica, analise as palavras abaixo e assinale a ÚNICA alternativa
em que todas são paroxítonas.
(A) Paralelepípedo; história; eucalipto.
(B) Cantar; legal; circular.
(C) Paranoia; vírus; ímpar.
(D) Abacaxi; anel; rapidamente.
(E) Acadêmico, acústico, pezinho.

Questão13

As frases abaixo apresentam problemas de emprego da norma culta, EXCETO:
(A) Maria e João Pedro apostou que o vencedor da Corrida de Reis seria queniano.
(B) Não há nada mais bonito no mundo, que o sorrizo de uma criança.
(C) Com as obras dos viadutos paralizadas, o trânsito fica caótico.
(D) Estela e Eduardo são irmãos. Ambos farão vestibular para jornalismo.
(E) A reunião escolar foi marcada para as três horas e nemhum pai compareceram.

Questão14

Analise os grupos de palavras abaixo e escolha a ÚNICA alternativa em que todas as palavras apresentam
relações de sinonímia.
(A) Casa – residência – favela.
(B) Distante – afastado – remoto.
(C) Cômico – engraçado – triste.
(D) Fraco – frágil – forte.
(E) Amigo – companheiro – inimigo.

Questão15

(Mario Quintana , In: Caderno H, Mario Quintana: Poesia Completa, Editora Nova Aguilar, p. 257.)

Sobre o poema acima, de autoria do poeta Mario Quintana, analise as alternativas abaixo e assinale a única
INCORRETA.
(A) “Atravancando o meu caminho” pode ser interpretado como aquelas pessoas que atrapalham o cami-

nho dos outros.
(B) “Eles passarão” dá ideia de que as pessoas passam pelas vidas das outras e vão embora e que os pro-

blemas que elas trazem aos outros são passageiros.
(C) “Eu passarinho” significa que o poeta Mario Quintana transformou-se em uma ave.
(D) “Eu passarinho” significa que o eu lírico, aquele que fala no poema, não se preocupa com as pessoas

que o atrapalham, pois ele vive livre.
(E) O título do poema tem relação com a poesia, porque “todos” e “eu” têm comportamentos diferentes e,

por isso, caminham em direções contrárias.

Poeminho do Contra, Mario Quintana

Todos esses que aí estão

Atravancando meu caminho,

Eles passarão. . .

Eu passarinho!
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Questão 17

Questão16

Ainda sobre o poema, analise as alternativas e marque a INCORRETA.

(A) “Poeminho” é um neologismo que significa pequeno poema.

(B) “Aí” é uma palavra monossílaba, porque a vogal “i” é tônica nesta palavra.

(C) “Passarão” é verbo e está no modo verbal do subjuntivo e no tempo futuro.

(D) “Passarinho” é substantivo, mas também pode ser, no sentido conotativo, verbo que indica estar livre,

libertar-se, uma ação de liberdade.

(E) A vírgula após o título do poema foi usada para separar o título do nome do autor.

(Quadrinho disponível em: https://redacaonocafe.wordpress.com/2012/02/14/por-que-porque-porque-ou-por-que/)

Na língua portuguesa, o termo "porque" pode ser usado de várias formas e seu uso depende de sua colo-

cação na frase. Analise o uso dos porquês nos quadrinhos acima e assinale a única alternativa CORRETA.

(A) No primeiro quadrinho, “porquê” está acentuado por ser um pronome relativo que significa “o qual”.

(B) “Por quê”, no segundo quadrinho, deveria ser escrito sem acento gráfico, uma vez que é um substanti-

vo.

(C) No terceiro quadrinho, o “por que” pode ser substituído por “por qual razão” sem prejudicar o sentido

da fala da moça.

(D) No último quadrinho, o “porque” não é conjunção.

(E) No segundo quadrinho, se o “Por quê” fosse deslocado para o início da frase, teríamos "Ora, e não tem

por quê mesmo", sendo a palavra escrita da mesma forma, com acento gráfico.
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4)

(Disponível em: goo.gl/i9T9hX )

Questão 18

(Disponível em: goo.gl/o7bMSh )

2)

(Disponível em: goo.gl/xRFmwA )

3)

Observe as imagens e as figuras de linguagem, relacione-as e escolha a alternativa que apresenta a relação

CORRETA entre uma e outra.

I MAGEM

FIGURA DE LINGUAGEM

a) Onomatopeia b)Eufemismo c) Antítese d) Catacrese

(A) 1a - 2b – 3c – 4d

(B) 1b – 2c – 3d - 4a

(C) 1a – 2b – 3d – 4c

(D) 1d – 2c – 3a – 4b

(E) 1c – 2a - 3b – 4d

1 )

(Disponível em: https://bit.ly/2JD96md



CURSOS ENSINO MÉDIO INTEGRADO - 2018/2 Edital 022/2018
Página 9 de 1 6

Língua Portuguesa/Matemática 

Questão 19

Referente ao quadrinho acima, apenas uma alternativa é INCORRETA. Assinale-a.

(A) O quadrinho representa um ser vivo falando para outro ser vivo.

(B) O pronome pessoal “eu” que aparece destacado no segundo quadrinho demonstra a superioridade

que o menino acredita ter diante da natureza.

(C) No terceiro quadrinho, aparece destacado o pronome oblíquo átono “mim”. O primeiro se refere ao

garoto e o segundo se refere às flores.

(D) A chuva que cai no último quadrinho desmente toda a fala do menino e demonstra que ele não é su-

perior às forças da natureza.

(E) A flor, apesar de nada responder, é também um ser vivo.

Questão 20

(Disponível em: goo.gl/xRFmwA )

“[…] Há existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá… isto é mentira! Mas, as misérias são reais.” (Caroli-
na de Jesus).
Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Descoberta pelo jornalista Audá-
lio Dantas, em abril de 1958, enquanto cobria a abertura de um pequeno parque municipal, Carolina foi
vista de pé na beira do local gritando “Saiam ou eu vou colocar vocês no meu livro!”. Os intrusos partiram.
Dantas perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Ela se mostrou tímida no início, mas levou-o até o seu
barraco e mostrou-lhe tudo. Ele pediu uma amostra pequena e correu para o jornal. A história de Carolina
“eletrizou a cidade” e, em 1960, Quarto de Despejo, foi publicado. A tiragem inicial de 10 mil exemplares se
esgotou em uma semana.
Logo suas obras ganharam o mundo. Tratando sempre de temas como a miséria, a situação do negro no
Brasil e dos problemas sociais do Brasil, as obras de Carolina de Jesus até hoje vem sendo tema de debates
e polêmicas, vencendo o ranço academicista e conservador de só ver arte naquilo que segue as fórmulas
eurocêntricas. (Fonte: http://notaterapia.com.br/2017/06/08/6-obras-de-carolina-de-jesus-para-download-gratuito/ )

As alternativas a seguir se referem ao texto sobre a escritora Carolina de Jesus. Apenas uma alternativa é

INCORRETA, marque-a.

(A) Carolina de Jesus é uma escritora negra e dentre suas obras está Quarto de Despejo.

(B) “As misérias são reais” é fragmento de uma fala de Carolina de Jesus.

(C) As obras de Carolina de Jesus não tratam de temas como miséria, situação do negro no Brasil e dos

problemas sociais brasileiros.

(D) A escritora negra Carolina de Jesus foi descoberta por um jornalista em 1958.

(E) A obra Quarto de Despejo foi a que lançou Carolina de Jesus como escritora.
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MATEMÁTICA

Questão 21

Ao chegar ao topo (ponto A) de uma montanha de 300 metros

de altura, um alpinista observou a grandiosa montanha ao la-

do. Com seu binóculo conseguiu saber que estava a 433 me-

tros de distância do ponto ideal de subida da outra montanha e

que, ao olhar para o topo da montanha maior (ponto B), este

movimento produzia um ângulo de 30°, conforme a figura. Sa-

bendo que 433 ÷ 0,866 = 500, e adotando h1=300 metros,

y=433 metros, θ=30°, podemos dizer que a altura da montanha

maior (h1+h2) é de aproximadamente:

(A) 500 metros

(B) 550 metros

(C) 800 metros

(D) 450 metros

(E) 400 metros

Questão 22

João e Maria decidem calcular seu Índice de Massa Corporal

(IMC), que é obtido pela fórmula: , sendo “P” o peso em

quilogramas (kg) e “h” a altura em metros (m). A tabela de clas-

sificação do IMC é a seguinte:

IMC= P
h2

(Fonte:www.calculoimc.com.br. Acesso em 12 fev. 2018/ )

Sabendo que João tem 2 m de altura e pesa 80 kg, Maria tem

1,73 m de altura e pesa 90 kg e considerando que (1,73)2 3,

qual a classificação de João e Maria, respectivamente, segundo

o seu IMC ?

(A) Abaixo do peso e Obesidade 2

(B) Peso normal e Obesidade 1

(C) Muito abaixo do peso e Obesidade 3

(D) Peso normal e Obesidade 2

(E) Obesidade 1 e Obesidade 1
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Questão 23

Um conjunto é uma reunião de elementos que compartilham

as mesmas características. Quando esses elementos são nú-

meros, esse agrupamento passa a ser conhecido como conjun-

to numérico. Alguns exemplos são: Números Naturais ( ),

Números Inteiros ( ), Números Racionais ( ), Números Irracio-

nais ( ) e Números Reais ( ). A única relação de inclusão incor-

reta entre estes conjuntos é:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Questão 24

Ao escrever a palavra ENEM, nota-se que a letra “N” é formada

pelos pontos HGIJ, sendo que o ângulo formado por HGI possui

36,87°. Considere que os segmentos de extremos HG e JI são

paralelos e que os segmentos de extremos GJ e HI estão conti-

dos em retas paralelas entre si. Então, podemos afirmar que os

valores dos ângulos X, Y e Z são:

(A) X=90°; Y=90°; Z=36,87°

(B) X=36,87°; Y=45°,Z=90°

(C) X=45°; Y=90°; Z=36,87°

(D) X=90°; Y=90°; Z=33,44°

(E) X=45°; Y=90°; Z=90°

Questão 25

A logomarca do Instituto Federal (IF) é compos-
ta por um círculo vermelho e nove quadrados
verdes (considere quadrados com ângulos re-
tos) devidamente alocados como mostra a figu-
ra. Considerando que cada lado do quadrado
mede 6 centímetros e que o diâmetro do círcu-
lo também mede 6 centímetros, pode-se afir-
mar que o valor da área total, formada pelos
nove quadrados e pelo círculo, é de:
(A) 36+9π cm2

(B) 324+36π cm2

(C) 324+9π cm2

(D) 36+36π cm2

(E) 9+9π cm2
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Questão 26

Resolva a equação do primeiro grau:
10x

12

1

6
3

8

3

4
+ - =

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

23

5
36

20
9

23

20

36
23

20

Questão 27

Em um campus do IFMT, 10% dos professores lecionam Mate-

mática, 6% lecionam Física e 4% lecionam Química. Sabendo

que no campus ainda há 40 professores que lecionam as ou-

tras disciplinas, o número exato de professores que lecionam

Matemática, Física e Química é:

(A) 6 de Matemática, 3 de Física e 2 de Química

(B) 5 de Matemática, 4 de Física e 3 de Química

(C) 5 de Matemática, 3 de Física e 2 de Química

(D) 6 de Matemática, 5 de Física e 2 de Química

(E) 6 de Matemática, 5 de Física e 3 de Química

Questão 28

José comprou um sítio de 12 hectares na cidade de Campo

Verde-MT, reservando, para a construção da casa, 1/3 do terre-

no. O restante, José usou para plantar milho e soja. Da área re-

servada para o plantio, José ocupou 2/3 com soja.

Considerando que 1 hectare é igual a 10.000 m2, a área que so-

brou para plantio de milho é de aproximadamente:

(A) 10.000 m2

(B) 13.333 m2

(C) 26.666 m2

(D) 53.333 m2

(E) 20.000 m2

Questão 29

Com 20 quilos de farinha de trigo um padeiro consegue fazer

80 pães. Quantas sacas de 50 quilos de farinha de trigo serão

necessárias para se fazer 500 pães?

(A) 2,5 sacas

(B) 3 sacas

(C) 3,5 sacas

(D) 2 sacas

(E) 1,5 saca
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Questão 30

Sabendo-se que a+b=17, determine os valores de a e de b na

proporção:

(A) a=5 e b=14

(B) a=3 e b=18

(C) a=2 e b=16

(D) a=5 e b=12

(E) a=3 e b=14

a

b
45

108
=

Questão 31

Pedro possui uma casa e deseja colocar no chão da cozinha um

tipo de piso chamado de porcelanato. Considerando que a co-

zinha possui 2,8 m de largura e 2,5 m de comprimento, que ca-

da peça de porcelanato mede 0,6 m x 0,6 m e que uma caixa

contém 4 peças, assinale a alternativa que representa a quan-

tidade necessária de caixas de porcelanato que Pedro deverá

comprar para preencher todo o chão da cozinha.

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6
Questão 32

Por volta de 1920, o matemático norte-americano Edward Kas-

ner (1878-1955) estava buscando um nome para o número

10100, ou seja, 1 seguido de 100 zeros, de modo a despertar o

interesse nas crianças. Por sugestão do seu sobrinho Milton, de

9 anos, ele definiu tal número como “googol” (lê-se gugol). Po-

demos então afirmar que √16 . googol é igual a:

(A) 8 . 1050

(B) 2 .1025

(C) 2 . 1050

(D) 4 . 1025

(E) 4 . 1050

Questão 33

Atualmente, o Brasil passa por um período de alto desempre-
go. Consequentemente, muitas pessoas procuram realizar ati-
vidades informais com a finalidade de obter renda para manter
suas despesas como moradia, alimentação e saúde. Por exem-
plo, toda sexta, sábado e domingo, o senhor Joaquim percorre
vários restaurantes e lanchonetes na região central da cidade,
vendendo trufas caseiras que sua esposa faz. Considerando
que a unidade da trufa é vendida por R$3,00 e, caso o cliente

Continua na próxima página....
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leve 4 unidades, pagará R$10,00, assinale a alternativa que re-
presenta o percentual do desconto obtido por unidade na op-
ção da compra de 4 trufas.
(A) 32,8 %
(B) 20%
(C) 16,67%
(D) 12%
(E) 5%

Questão 34

Criado em 1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI) tem a
finalidade de padronizar as unidades de medidas das diversas
grandezas existentes, tornando-as acessíveis no mundo todo.
Na figura abaixo, temos um segmento AB de comprimento
igual a 210 cm, uma região quadrada CDEF de área A(CDEF)
igual a 44.100 cm2 e um cubo GHIJKLMN cujo volume V(GHIJ-
KLMN) é igual a 9.261.000 cm3.

Utilizando a unidade de medida em metros (m), o comprimento
do segmento AB, a área do quadrado CDEF e o volume do cubo
GHIJKLMN serão, respectivamente,
(A) AB= 2,10 m ,A(CDEF)=4,41 m2 e V(GHIJKLMN)=9,261 m3

(B) AB= 21,0 m ,A(CDEF)=44,1 m2 e V(GHIJKLMN)=92,61 m3

(C) AB= 210 m ,A(CDEF)=441 m2 e V(GHIJKLMN)=926,1 m3

(D) AB= 0,21 m ,A(CDEF)=0,441 m2 e V(GHIJKLMN)=0,9261 m3

(E) AB= 0,021 m ,A(CDEF)=0,0441 m2 e V(GHIJKLMN)=0,09261 m3

Questão 35

Uma ponte ligando duas cidades foi construída, utilizando: (i)

três pilares perpendiculares à base da ponte de altura h; (ii)

seis cabos de aço de comprimento igual a 22√2 m; e (iii) três

semicírculos de raio igual a h, conforme a figura abaixo.

A altura h de cada pilar e o comprimento total dos três semicír-

culos valem respectivamente (use π 3,14)

(A) 22 m e 69,08 m

(B) 22 m e 207,24 m

(C) 11 m e 103,62 m

(D) 11 m e 207,34 m

(E) 44 m e 414,48 m

A B

C D

F E

G H

J

K

I

M

L

N
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Questão 36

ABCDEF é um hexágono regular com lado igual a 6 cm. Assinale a al-

ternativa que apresenta a área, em cm2, da região hachurada.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Questão 37

Galileu, um homem de bom conhecimento matemático e de posse

de considerável valor financeiro, deixou registrado em testamento

uma curiosa partilha dos seus bens aos seus três filhos. Vejamos:

(i) À filha mais velha, Sophie, deixou a quantia z (em milhares de re-

ais), tal que z é solução positiva da equação

(ii) Ao filho do meio, Euler, deixou a quantia y, tal que

(iii) O filho mais novo, Cantor, receberia uma quantia x, tal que

x=z-2y.

Podemos então afirmar que a quantia x,y e z (em milhares de reais)

que cada irmão irá receber será:

z2 + z - = 0;
35

4

y + z = 7

2
;

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

,

,

,

,

,
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E) 1

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Questão 38

Sejam x=2a3 b2, y=6a2 b3 e z=8a2 b2 com a,b . A simplificação

da expressão , com x + y ≠ 0, será igual a:x z
x + y

Questão 39

Na saída de um dos hangares do aeroporto, um dos funcioná-

rios avista um avião, de modo que a inclinação de sua visão em

relação à horizontal forme um ângulo de 67°.

Desprezando a altura do observador, podemos afirmar que a

altura h aproximada, em quilômetros, na qual se encontra o

avião é (use tg 67°=2,3558)

(A) 3,526 km

(B) 5,125 km

(C) 6,478 km

(D) 8,832 km

(E) 11,050 km

x 3 2 5

5 2 5 3

Questão 40

Resolva equação do primeiro grau:
4

10

30

17
17

30

17

6

+ - =

x =

x =

x =

x =

x =




