
7 A correção da prova será feita por processo de leitura óptica 

do cartão-resposta personalizado. Por isso, o candidato de-

verá atentar para a orientação contida nesta capa  sobre a 

forma correta de preenchimento do campo relativo a cada 

questão. Se o campo for preenchido em desacordo com es-

sa orientação, o candidato 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 pode-

rá se retirar da sala após 2 horas do início dela, levando consigo 

este caderno de provas. 
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PROCESSO SELETIVO
CURSOS SUBSEQUENTES 2019/2
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1 Este caderno, com páginas numeradas de 01 a 17, contém 40 

questões de múltipla escolha, 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, solicite ao fiscal a substitui-

ção deste.

 4 Não haverá substituição do cartão-resposta, sob qualquer 

hipótese. A rasura de qualquer um dos seus campos de 

marcação desclassificará o candidato do exame de seleção.

5 As respostas deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser transcritas 

para o cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta  

preta não porosa.

6 Marque somente uma alternativa para cada questão, preen-

chendo os campos conforme o exemplo abaixo.
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Texto-base para as questões de 01 a 05.

Quando o leitor incomoda o escritor?
Quando o leitor incomoda o escritor? Essa pergunta me surgiu a partir do comentário do leitor Augusto 

César Neto num dos meus textos. Disse ele: "Passei por aqui tantas vezes em silêncio. Não quis incomodá-

la, minha poeta querida, mas senti tanta falta de seus textos dos quais sou fã incondicional". Aí eu fiquei 

imaginando "Quando um leitor me incomodaria?" Pus-me a pensar.

Eu não me sentiria incomodada se um leitor, depois de ler meu texto, dissesse: "Seu texto  é muito 

ruim". Não, eu não me incomodaria. Eu não me incomodaria, porque, primeiro eu iria querer saber o que 

ele tem de ruim. Ouviria as queixas do leitor. Talvez ele tivesse mesmo razão. E, nesse caso, trataria até de 

pedir desculpas a ele. Como bem escreveu Perissé em "A arte da Palavra", o escritor é responsável pela co-

erência do texto e, evidente, pela compreensão do leitor. Se meu texto foi classificado como "ruim", então, 

eu não soube ser clara o suficiente para o meu leitor compreendê-lo ou então a temática escolhida não foi 

bem abordada. Eu, com certeza, ficaria chateada — não com ele, o leitor —, mas comigo que não soube 

dar acabamento ao que me propus.

Ocorre-me pensar também que eu não me incomodaria se meu leitor, depois de ler o meu texto, dis-

sesse: "O que você quis dizer?" Não. Eu não me incomodaria se ele me perguntasse isso. Ao contrário do 

que disse Quintana: "Quando alguém pergunta a um autor o que é que ele quis dizer, um dos dois é bur-

ro...", eu me sentiria era preocupada, pois pode ser que eu, como já mencionei acima, não tenha sabido 

dar coerência ao meu texto, ou quem sabe, não seria uma questão de coerência do texto, mas de total fal-

ta de conhecimento do leitor sobre o assunto, o que tornaria o texto muito denso para que ele pudesse 

compreendê-lo. Depois de estudar a situação, se a "culpa" fosse dele, eu iria dizer: "Eu quis dizer isso e is-

so." Se a "culpa" fosse minha, eu trataria de ler mais sobre o assunto e depois reescreveria o texto.

O que realmente me incomodaria é se eu não tivesse leitores. Ah, isso me incomodaria deveras. Todo 

escritor, embora alguns finjam que não, quer ser lido. Se não, escreve-se para quê? A crítica é um modo de 

mostrar reconhecimento. Eu estaria sendo hipócrita se dissesse que não me importa se eu não tiver leito-

res. Importa-me e muito. Se não quero leitores, por que escrevo, crio blog, tenho Orkut, MSN, Twitter etc? 

Escrever pode ser uma forma de epifania, mas é também uma forma de estar presente nas pessoas. Estar 

vivo! E ai faço minhas as palavras de "Constância": "Enquanto escrevo, vou arrancando de mim os em-

briões de um gozo rápido, porém fecundo e intimamente só. Dou-me companhia. Crio um mundo infinito, 

tão infinito quanto é o mundo."

Portanto, caro Augusto, o seu silêncio me incomoda sim. Suas palavras não. Não se sinta "náufrago", 

pois é sempre um prazer receber a visita dos leitores, sobretudo, a sua que diz ser um "fã incondicional" 

dos meus textos. Quando puder e quiser, esteja à vontade para comentar os textos, criticar, fazer suges-

tões. Isso só me honra e me incentiva a escrever mais.

Abraços!

Roziner Guimarães

(Texto disponível em http://wwwrozinerguimaraes.blogspot.com/2010/11/quando-o-leitor-incomoda-o-escritor.html. Publicado em: 5 de nov. 

2010).

Questão 01

“Quando o leitor incomoda o escritor?” é o título e também a frase inicial que abre o texto. Em qual mo-

mento esta questão é respondida?

(A) A autora do texto em nenhum momento responde a pergunta inicial.

(B) Já no 1º parágrafo do texto a autora responde que se sente incomodada.
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(C) A autora responde que o silêncio incomodaria se ela tivesse vários leitores.

(D) O que incomoda a autora não é o silêncio do leitor, mas o fato de o leitor entender o texto e não dialo-

gar com o escritor.

(E) Somente no último parágrafo a autora responde que o que a incomoda é o silêncio do leitor, mas nun-

ca as palavras dele.

Questão 02

De acordo com o texto, pode-se afirmar que:

(A) Coerência, conforme aponta a autora no segundo parágrafo, é responsabilidade do autor, mas este 

não é responsável pela clareza do texto.

(B) Caso o leitor não compreendesse o texto, a autora ficaria chateada com ele.

(C) A autora concorda com Quintana quando o poeta diz que, se um leitor não entende o texto lido, é por-

que “um dos dois é burro”.

(D) A autora se sentiria incomodada se ela não tivesse leitores, porque, ainda que neguem, escritores que-

rem ser lidos.

(E) A crítica do leitor é um modo de depreciar o autor de um texto.

Questão 03

Analisando as questões linguísticas do texto, julgue as assertivas, utilizando V para verdadeiro e F para 

falso:
(1) Em “Quando o leitor incomoda o escritor? Essa pergunta me surgiu(...)”, o pronome demonstrativo “es-

sa” poderia ser substituído por “aquela”, sem prejuízo de sentido para o texto.
(2) Em “Pus-me a pensar”, o pronome oblíquo “me” é usado corretamente, pois, pela norma culta, não se 

inicia frase com pronome oblíquo.
(3) Em “E, nesse caso, trataria até de pedir desculpas a ele”, se a frase tivesse sido escrita assim: "E, nesse 

caso, trataria até de lhe pedir desculpas", teria seu sentido modificado.
(4) Em “Eu não me incomodaria se ele me perguntasse isso”, o uso dos dois pronomes oblíquos “me” está 

correto porque há termos que atraem o pronome para antes do verbo, como “não” e “ele”.
(5) Em “(...) não soube dar acabamento ao que me propus”, a palavra “acabamento” pode ser substituída 

por aniquilamento, sem prejuízo de sentido.

(A) 1V, 2V, 3V, 4F, 5F

(B) 1F, 2V, 3V, 4V, 5F

(C) 1F, 2F, 3F, 4V, 5V

(D) Todas as afirmativas são falsas, exceto a 3.

(E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 04

Sob o ponto de vista morfossintático, analise o emprego das palavras destacadas nas alternativas a seguir e 

assinale a única alternativa correta.
(A) “Quando o leitor incomoda o escritor?”. Trata-se de um advérbio de tempo e pode ser substituído pela 

conjunção “porquanto”.
(B) “Eu não me incomodaria, porque, primeiro eu iria querer saber o que ele tem de ruim”. Trata-se de uma 

conjunção explicativa e, por isso, sua grafia está correta.
(C) ”Todo escritor, embora alguns finjam que não, quer ser lido”. É adjunto adverbial e significa em boa hora.
(D) “Se não, escreve-se para quê?”. Trata-se de uma conjunção integrante.

(E) “Portanto, caro Augusto, o seu silêncio me incomoda sim.” Conjunção subordinada explicativa que pode 

ser substituída por "logo".
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Questão 06

Questão 05

Sob o ponto de vista da narração do texto, assinale a alternativa correta:

(A) A narrativa é feita em 1ª e 3ª pessoas, simultaneamente.

(B) Há uma interlocução feita diretamente com uma 3ª pessoa não nomeada.

(C) A autora estabelece interlocução com leitores virtuais e nomeia um leitor, especificamente.

(D) O texto não possuiu uma motivação inicial. A autora teve a ideia de escrever por intuição.

(E) Não há diálogos indiretos no texto.

Julgue as sentenças abaixo a partir da interpretação da tira, utilizando V para verdadeiro e F para falso.

(Disponível em: encurtador.com.br/giuPX)

(1) No primeiro quadrinho, a repetição da expressão “Nada é mais (...)” tem a função de intensificar a ideia 

e é uma anáfora.

(2) No segundo quadrinho, há a mesma repetição, e finaliza com reticências. O uso das reticências signifi-

ca que o personagem ia continuar repetindo a mesma lamentação.

(3) No terceiro quadrinho, “Estúpido” é vocativo e a personagem se dirige ao cachorrinho.

(4) No quarto quadrinho, o verbo achar está no pretérito perfeito do indicativo.

(A) 1V, 2V, 3V, 4F

(B) 1F, 2F, 3V, 4F

(C) 1F, 2F, 3V, 4V

(D) 1V, 2F, 3F, 4F

(E) 1V, 2V, 3V, 4V

Questão 07

Assinale a alternativa incorreta:

(Imagem disponível em: encurtador.com.br/BEJKP)

(A) No primeiro quadrinho, “bem” é uma interjeição que indica oralidade.

(B) "Agora", no último quadrinho, é um advérbio de tempo.

(C) Em “Eu o odeio”, no último quadrinho, “o” refere-se a Charlie Brown.

(D) Tanto no segundo como terceiro quadrinho tem-se período simples.

(E) “Odeio”, no último quadrinho, é um adjetivo.
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Questão 08

Relacione a escola literária ao seu autor

ESCOLA LITERÁRIA AUTOR

1 Barroco (  ) Cruz e Souza

2 Arcadismo (  ) José de Alencar

3 Romantismo (  ) Machado de Assis

4 Realismo (  ) Gregório de Matos

5 Simbolismo (  ) Tomás Antônio Gonzaga

(A) 1, 2, 3, 4, 5.

(B) 5, 4, 3, 2, 1.

(C) 4, 2, 1, 3, 5.

(D) 5, 3, 4, 1, 2.

(E) 2, 1, 5, 4, 3.

Questão 09

Todas as obras abaixo foram escritas por Machado de Assis, exceto:

(A) Triste Fim de Policarpo Quaresma.

(B) Dom Casmurro.

(C) Memorial de Aires.

(D) Memórias Póstumas de Brás Cubas.

(E) O Alienista.

Questão10

Analise as alternativas abaixo e escolha a correta.

(A) Marília de Dirceu foi escrita por Tomás Antônio Gonzaga, escritor realista.

(B) Capitu, com seu olhar dissimulado e oblíquo, atraiu Bentinho. Essa inferência refere-se à obra Dom Cas-

murro, escrita por Gregório de Matos.

(C) Jorge de Lima, escritor modernista, escreveu Essa Negra Fulô.

(D) Guimarães Rosa escreveu Morte e Vida Severina.

(E) João Cabral de Melo Neto é autor de Grande Sertão: Veredas.

Questão11

Marque “V” para os itens verdadeiros e “F” para os falsos. Em seguida, assinale a alternativa correta.

( ) “Não ter nome ou se chamar Severino” (oração coordenada alternativa)

( ) “É o sono de não poder acordar/ da fome/ E do destino de ser mineral.” (oração coordenada aditiva)

( ) “Incomodam as verdades que perduram” (oração coordenada conclusiva)

( ) “Incomodam as verdades que perduram/ Os erros repetidos/ A reiteração da morte em vida.” 

(orações subordinadas objetivas diretas)

A sequência correta é:

(A) V, F, F, V.

(B) F, F, V, V.

(C) V, V, V, F.

(D) V, V, F, F.

(E) F, V, F, V.
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Leia o texto de Alfredo Bosi e responda às questões 12, 13 e 14.

“A apreciação do Barroco tem oscilado entre a seca recusa, comum aos críticos da mensagem (...) e a quen-

te apologia, peculiar aos anatomistas do estilo (...). As lacunas de ambas as perspectivas não são difíceis de 

apontar: a negação da arte barroca pela sua “carência de conteúdo” é cega, pois é claro que o alheamento 

da realidade, a fuga ao senso comum, enfim o descompromisso histórico é também conteúdo. Quanto à 

atitude formalista, resume-se em atribuir a priori um valor ao que se tomará por objeto preferencial, os es-

quemas, herdados pela tradição clássica e apenas transfigurados por força de um complexo ideológico. Em 

suma, desvalorizar um poema barroco porque “vazio” ou mitizá-lo porque rebuscadamente estilizado é, 

ainda e sempre, cometer o pecado de isolar espírito e forma, e não atingir o plano da síntese estética que 

deve nortear, em última instância, o julgamento de uma obra. A tentação, de resto, parece fatal, e não sei 

de homem culto, por equilibrado que se professe, que não tenha alguma vez caído nela; mas o importante 

é vigiar-se para que o dogmatismo de uma opção não nos faça mergulhar na ininteligência de uma das 

poucas atividades que resgatam a estupidez: a arte."

(Fragmento. Alfredo Bosi. In: História concisa da literatura. São Paulo: Cultrix, 1994.)

Questão12

Acerca do texto de Alfredo Bosi e do período barroco, é possível afirmar que:

(A) Os escritores do período barroco não tinham, como ênfase, a preocupação com a forma.

(B) O Barroco foi uma escola literária proveniente da Europa e que ocorreu no Brasil logo após o momento 

da Independência.

(C) Entre as características do Barroco estavam as contradições, a obscuridade e o sensualismo.

(D) Conforme historiadores do período barroco e segundo o texto de Bosi, o Barroco foi produzido por ar-

tistas insensatos, que exaltavam a estupidez na arte.

(E) No texto, Bosi critica os autores barrocos pelo fato de estes cederem ao “pecado de isolar espírito e 

forma, e não atingir o plano da síntese estética que deve nortear, em última instância, o julgamento de 

uma obra”.

Questão13

Sobre o texto, é incorreto afirmar que:

(A) O autor defende que, embora tenha havido um barroco brasileiro, a carência de conteúdo desse mo-

mento literário legitimaria os críticos a, no máximo, apontar alguns “ecos do Barroco no Brasil”.

(B) O argumento do autor é que o conflito entre aqueles que defendem o Barroco pela sua forma e os que 

o acusam de ser vazio pelo seu conteúdo não é razoável, uma vez que essas instâncias juntas constitu-

em a totalidade da obra literária.

(C) Para o autor, mesmo críticos que se dizem equilibrados têm cometido o pecado de polarizar o Barroco 

entre forma e conteúdo.

(D) Para aqueles que defendem o Barroco a partir de uma suposta superioridade formal, Bosi argumenta 

que muito do que se atribui à criatividade barroca já não era novidade na literatura e algumas de suas 

inovações formais são resultados apenas de complexas mudanças ideológicas.

(E) Para aqueles que acusam os poemas barrocos de serem vazios de conteúdo, o autor argumenta que o 

“alheamento do mundo”, a “fuga ao senso comum” ou o "descompromisso histórico", por si, já são 

conteúdos relevantes.
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Questão14

Nos trechos abaixo, a palavra destacada é sinônima dos termos entre parênteses, exceto em:

(A) “(...) e a quente apologia, peculiar aos anatomistas do estilo (...)” (defesa)

(B) “(...) pois é claro que o alheamento da realidade, a fuga ao senso comum, enfim o descompromisso 

histórico é também conteúdo.” (alienação)

(C) “Em suma, desvalorizar um poema barroco porque “vazio” ou mitizá-lo (...)” (mitificá-lo)

(D) “(...) mitizá-lo porque rebuscadamente estilizado é, ainda e sempre, cometer o pecado de isolar espíri-

to e forma.” (requintadamente)

(E) (...) mas o importante é vigiar-se para que o dogmatismo de uma opção não nos faça mergulhar na 

ininteligência (...)” (descuido)

Leia o texto abaixo e responda à questão 15.

(Disponível em: http://www.porquinhodoido.com.br/2012/07/placas-com-erros-de-portugues-2-placas.html)

Questão15

No cartaz acima, encontramos um erro bastante comum de concordância: o verbo não acompanhou o su-

jeito no plural. Abaixo, todas as questões apresentam erro de concordância, exceto:

(A) A multidão gritaram quando os artistas subiram ao palco.

(B) Quanto a carros, vende-se muitos no Brasil. 

(C) Devido à chuva, haviam muitos problemas na cidade.

(D) Casos em que não se retiram os prêmios também existe.

(E) O relógio solar deu cinco horas.

Para responder às questões 16, 17 e 18, atente-se ao texto seguinte. 

 Aquela bola 
 Luis Fernando Veríssimo

Na volta do jogo, o pai dirigindo o carro, a mãe ao seu lado, o garoto no banco de trás, ninguém dizia nada. 

Finalmente o pai não se aguentou e falou:

— Você não podia ter perdido aquela bola, Rogério.

— Luiz Otávio… – começou a dizer a mãe, mas o pai continuou:

— Foi a bola do jogo. Você não dividiu, perdeu a bola e eles fizeram o gol.

— Deixa o menino, Luiz Otávio.

— Não. Deixa o menino não. Ele tem que aprender que, numa bola dividida como aquela, se entra pra ra-

char. O outro, o loirinho, que é do mesmo tamanho dele, dividiu, ficou com a bola, fez o passe para o gol e 

eles ganharam o jogo.

— O loirinho se chama Rubem. É o melhor amigo dele.
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— Não interessa, Margarete. Nessas horas não tem amigo. Em bola dividida, não existe amigo.

— E se ele machucasse o Rubem?

— E se machucasse? O Rubem teve medo de machucá-lo? Não teve. Entrou mais decidido do que ele na 

bola, ficou com ela e eles ganharam o jogo.

— Você está dizendo para o seu filho que é mais importante ficar com a bola do que não machucar um 

amigo?

— Estou dizendo que em bola dividida ganha quem entra com mais decisão. Amigo ou não.

— Vale rachar a canela de um amigo pra ficar com a bola?

— Vale entrar com firmeza, só isso. Pé de ferro. Doa a quem doer.

— É apenas futebol, Luiz Otávio.

— Aí é que você se engana. Não é apenas futebol. É a vida. Ele tem que aprender que na vida dele haverão 

várias ocasiões em que ele terá que dividir a bola pra rachar e….

— Haverá — disse Rogério, no banco de trás.

— O quê?

— Acho que não é “haverão”. É “haverá”. O verbo haver não…

— Ah, agora estão corrigindo meu português. Muito bem! Eu não sou apenas o pai insensível, que quer ver 

o filho quebrando pernas pra vencer na vida. Também não sei gramática.

— Luiz Otávio…

— Pois fiquem sabendo que o que se aprende na vida é muito mais importante do que o que se aprende 

na escola. Está me ouvindo, Rogério? Um dia você ainda vai agradecer ao seu pai por ter lhe ensinado que 

na vida vence quem entra nas divididas pra valer.

— Como você, Luiz Otávio?

— O quê?

— Você dividiu muitas bolas pra subir na vida, Luiz Otávio? Não parece, porque não subiu.

— Ora, Margarete…

— Conta pro Rogério em quantas divididas você entrou na sua vida. Conta por que o Simão acabou chefe 

da sua seção enquanto você continuou onde estava. Conta!

— Margarete…

— Conta!

— Eu estava falando em tese…

(Disponível em: https://www.tudonalingua.com/news/cronicas-de-humor-de-luis-fernando-verissimo/ Acesso: 12 de fevereiro de 2019.)

Questão16

Luis Fernando Veríssimo constrói intencionalmente um desfecho inesperado para a crônica apresentada, 

originando, assim, o humor presente no texto. Há um mudança de tema fundamental para que menciona-

do desfecho emergisse. Marque a alternativa que melhor representa esta mudança temática.

(A) A atitude de Rogério ao corrigir a declinação verbal na fala do pai.

(B) A atitude de Luiz Otávio ao insistir que em "bola dividida" não há amigos.

(C) A atitude de Rubem ao dividir com "pé de ferro" a bola e dar o passe decisivo.

(D) A atitude passiva do menino diante da repreenda irascível e insistente do pai.

(E) A atitude de Margarete ao trazer a metáfora da "bola dividida" para o cotidiano.
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Questão19

Questão17

Atente-se ao excerto referente ao diálogo entre Luiz Otávio e Rogério, julgue os itens e assinale a alternati-

va correta.

[...] — Aí é que você se engana. Não é apenas futebol. É a vida. Ele tem que aprender que na vida dele ha-
verão várias ocasiões em que ele terá que dividir a bola pra rachar e…

— Haverá — disse Rogério, no banco de trás.

— O quê?

— Acho que não é “haverão”. É “haverá”. O verbo haver não... [...]

I - Luiz Otávio atendeu ao que preceitua a norma padrão, a forma verbal deve concordar com o termo 

"várias", que está no plural.

II - Rogério atendeu ao que preceitua a norma padrão, a forma verbal referente ao verbo haver não sofre 

flexão de número, neste caso.

III - Tanto Luiz Otávio quanto Rogério estão corretos, pois ambas as formas atendem aos preceitos da nor-

ma padrão.

(A) Apenas a afirmação constante no item II está correta.

(B) Apenas a afirmação constante no item I está correta.

(C) Estão corretas as afirmações constantes nos itens I e III.

(D) Estão corretas as afirmações constantes nos itens II e III.

(E) Apenas a afirmação constante no item III está correta.

Questão18

 Em relação às frases: "Eu não sou apenas o pai insensível, que quer ver o filho quebrando pernas pra ven-

cer na vida. Também não sei gramática", é correto afirmar:

(A) Formam um período composto por subordinação, com sujeito composto.

(B) Formam um período composto por coordenação, com sujeito simples.

(C) "Também" é conjunção subordinativa causal e introduz uma oração subordinada.

(D) "Filho" é núcleo do sujeito da primeira oração juntamente com o pronome "eu".

(E) Nenhuma das alternativas está correta.

(Disponível em: < https://www.mundolivrefm.com.br/com-personagens-do-mauricio-de-sousa-turma-da-arvore>. Acesso em: 10 fev. 2019.) 

As palavras “prantando”, árvre”, “di” e “isperança” indicam que:

(A) a “isperança” de Chico é que o amigo aprenda a falar corretamente.

(B) as palavras estão erradas e não podem ser aceitas nem mesmo na fala.

(C) embora as pessoas falem de forma diferente, só há um jeito correto de usar de maneira competente a 

língua: fazendo uso da norma padrão. 

(D) a fala errada dos personagens atrapalha a comunicação.

(E) trata-se da representação da fala dos personagens e o texto foi produzido considerando uma variante 

linguística aceita nessa modalidade.  
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MATEMÁTICA  

Questão 21

Questão 20

Nas palavras abaixo, as letras maiúsculas indicam a sílaba tônica. Analise-as com relação à pronúncia ade-

quada, conforme as normas da Língua Portuguesa, e marque a sequência correta:

(A) RUim, RUbrica, ínteRIM, reCORde.

(B) ruIM, ruBRIca, ÍNterim, REcorde.

(C) RUim, ruBRIca, ínTErim, REcorde.

(D) ruIM, ruBRIca, ÍNterim, reCORde.

(E) ruIM, RUbrica, ÍNterim, reCORde.

Uma empresa de cosméticos utiliza um recipiente no formato 

cilíndrico para comercializar um produto chamado Shampoo A. 

Após estudos de marketing e de produção, a empresa decidiu 

por alterar o formato do recipiente para o modelo apresentado 

na Figura 1.

Figura 1. Prisma de base trapezoidal. 

Temos que a capacidade do recipiente cilíndrico é de 210 ml. 

Portanto, a altura h (em centímetros) do novo recipiente, apre-

sentado na Figura 1, de modo que sua capacidade seja igual ao 

do recipiente cilíndrico, deverá ser igual a:

(A) 21 cm

(B) 10 cm

(C) 18 cm

(D) 11,5 cm

(E) 9,6 cm
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Questão 22

Questão 23

Questão 24

As raízes do polinômio                                            são os elemen-

tos da sequência (x1, x2, x3). Dado que x1= -3, podemos afirmar 

que o resultado da expressão x 1  x 2 x3 será igual a:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)   1

7
5
1
6

-8
5

-10
3

A empresa B utiliza para entrega de seus produtos um cami-

nhão fechado no formato de um prisma de base retangular, 

medindo 3,52 m ×4,16 m ×2,28 m. Os produtos são embalados 

em caixas de formato retangular, medindo 0,88 m ×1,04 m 

×0,57 m. O número máximo de caixas que podem ser colocadas 

dentro do caminhão é igual a

(A) 65 caixas.

(B) 64 caixas.

(C) 57 caixas.

(D) 55 caixas.

(E) 48 caixas.

Pensando em passar mais tempo com seus filhos Morty e Sum-

mer, Jerry comprou uma piscina de lona com as dimensões 

mostradas na Figura 2. 

A empresa de abastecimento de água da cidade cobra o consu-

mo de acordo com as faixas apresentadas na Tabela 1. Por 

exemplo, uma pessoa que consumiu 27 m3 de água terá o valor 

a pagar obtido da forma mostrada na Tabela 2:

s ao
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Questão 25

Questão 26

Sabendo que a piscina comprada pelo Jerry é utilizada (cheia e 

esvaziada) 4 vezes por mês, podemos afirmar que o valor a pa-

gar apenas pelo consumo da água referente ao uso da piscina 

em 1 (um) mês será aproximadamente de:

(A) R$ 81,57

(B) R$ 73,40

(C) R$ 67,50

(D) R$ 58,60

(E) R$ 39,20

O chamado parafuso de Arquimedes, como o próprio nome su-
gere, foi inventado por Arquimedes de Siracusa (287 a.C – 212 
a.C). A invenção era algo simples e elegante, pois em sua estru-
tura existia uma lâmina em forma de parafuso rotativo no inte-
rior de um cilindro que, quando girada, transportava a água 
pelo cilindro. Mas o parafuso de Arquimedes não se restringia a 
apenas líquidos, sendo possível transportar sólidos e grãos. 
Atualmente, esse mecanismo é usado em máquinas modernas,  
para elevação de água, transporte de grãos, na mineração e ou-
tros.

(Fonte: http://www.fundasul.br/download/artigos/

oparafusodearquimedes.pdf)

A partir das informações contidas na Figura 4, podemos afirmar 

que os ângulos α e β são, respectivamente, iguais a:

(A) α = 60° e β = 30°.

(B) α = 45° e β = 45°.

(C) α = 45° e β = 65°.

(D) α = 25° e β = 65°.

(E) α = 25° e β = 45°.

Dada uma progressão geométrica com 50 termos, de razão 

igual a 2 e primeiro termo a1=2, então a soma          ai = log2  a1  + 

log2 a2  + ... + log2  a50  será igual a:

(A) 2 225

(B) 2 045

(C) 1 676

(D) 1 350

(E) 1 275

∑50
(i=1)
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Questão 27

Questão 28

O gráfico que representa o conjunto solução do sistema de ine-

quações é:

(A) (B)

(C) (D)

(E)

Rick observou que       se aproxima de zero à medida que toma-

mos um valor natural para n cada vez maior. Veja os rascunhos 

que Rick escreveu na Figura 5.

1
n

`

(x − 3)2 + y2 ≥ 5 
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(Figura modificada de: http://www.elementalmatter.info/periodic-table-

mendeleev.htm acesso em  janeiro de 2019.)

Questão 29

Questão 30

Então a sequência                          a medida      em que tomamos 

um n natural cada vez maior, aproxima-se de:

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

(E) -1

A Figura 6 mostra três círculos concêntricos de raios 1 cm, 2 cm 

e 3 cm, respectivamente, e um setor circular ABCD.

Figura 6.

Ao construir o segmento EF, formamos um triângulo ∆OEF, de 

modo que OÊF = 60°. Usando π = 3, temos que a área da região 

hachurada é igual a:

(A) 1,5 cm2

(B) 1,8 cm2

(C) 2,3 cm2

(D) 2,6 cm2

(E) 3,1 cm2

Uma distribuidora fornece produtos alimentícios a 10 super-

mercados da região da Baixada Cuiabana e deseja realizar um 

planejamento de rotas a serem percorridas de modo a otimizar 

os custos com as entregas. Diante dessas informações, pode-

mos afirmar que o número de rotas possíveis, saindo da distri-

buidora e percorrendo os 10 supermercados, será igual a:

(A) 2 456 320

(B) 3 628 800

(C) 4 125 620

(D) 5 256 127

(E) 6 210 812

,
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Questão 31

Questão 32

Questão 33

A Figura 7 mostra um paralelogramo com vértices que possu-

em as seguintes coordenadas: A=(1,1), B=(2,4), C=(6,5) e D=(5,2). 

Podemos afirmar que a área desse paralelogramo é:

(A) 11

(B) 12

(C) 13

(D) 14

(E) 15

Analise as seguintes afirmações:

I. 20 < 02

II. (-3)2  > -32

III. 110 > 10 1

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas a afirmação I está correta.

(B) Apenas a afirmação II está correta.

(C) Apenas a afirmação III está correta.

(D) As afirmações I e II estão corretas.

(E) Todas as afirmações estão incorretas.

A Figura 8 representa uma rede com canos de água interligados. 
Ao colocar água no ponto A, essa flui para baixo de tal maneira 
que, ao chegar em uma bifurcação, ela se distribui igualmente 
pelos dois canos inferiores. Nessas condições, ao colocar uma 
quantidade de água no ponto A, podemos afirmar que a porcen-
tagem dessa água que fluirá no ponto M é:

(A) 12,5%

(B) 25%

(C) 32,5%

(D) 37,5%

(E) 50%

Figura 7.

Figura 8.
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Questão 34

Questão 35

Questão 36

A tabela abaixo apresenta informações sobre o número de li-

vros lidos por uma turma de alunos do IFMT durante o período 

de férias escolares:

 NÚMERO DE LIVROS LIDOS QUANTIDADE DE ALUNOS

Nenhum 7

1 13
2 6
3 6

4 2

Com base nesses dados, podemos afirmar que a média de li-

vros lidos por estudante dessa turma nesse período foi de:

(A) 0,5 livro

(B) 0,8 livro

(C) 1,2 livro

(D) 1,5 livro

(E) 2 livros

Dados os conjuntos A={ x ∈ ℕ / x > 4 } e B = {4,5,6,7} e sabendo 

que ℕ representa o conjunto dos números naturais, assinale a 

alternativa correta:

(A) A ⊂ B

(B) B ⊂ A

(C) A ∪ B = ℕ

(D) A ∩ B = B

(E) A ∩ B = {5,6,7}

Na Figura 9, as retas s e t são perpendiculares. O menor ângulo 

formado entre as retas t e u mede 35°. O menor ângulo forma-

do entre as retas u e v mede 45°. O ângulo α, que é o maior for-

mado entre as retas s e v, mede:

 

(A) 100°

(B) 105°

(C) 115°

(D) 120°

(E) 125°

Figura 9.
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Questão 38

Questão 37

Questão 39

Questão 40

Para pintar 45 m2 de parede, Paulo gastou 2 galões de tinta que 
custaram R$ 60,00 cada um. Quantos reais Paulo ainda terá que 
gastar para terminar a pintura de sua casa, que possui um total 
de 315 m2 de parede?
(A) R$ 650,00
(B) R$ 680,00
(C) R$ 720,00
(D) R$ 840,00
(E) R$ 860,00

Alguns objetos presentes em nosso dia a dia possuem padrões 

matemáticos curiosos. A tampa de um ralo de banheiro possui 

fileiras circulares de furos em torno do ponto central. Na figura 

abaixo, a primeira fileira possui 8 furos, a segunda fileira possui 

16 furos e a terceira, 24 furos. Seguindo esse mesmo padrão, 

um ralo que possui 10 fileiras circulares, mais o furo central,  

possui um total de:

(A) 129 furos

(B) 217 furos

(C) 361 furos

(D) 441 furos

(E) 461 furos

São diversos os fatores que influenciam na desvalorização de 
um automóvel, como a oferta e demanda, a credibilidade da 
marca e o modelo de veículo. Supondo que determinado auto-
móvel sofra uma desvalorização de 20% no primeiro ano e, a 
partir do segundo ano, desvalorize 10% ao ano, depois de quan-
tos anos, no mínimo, o automóvel valerá menos do que a meta-
de do valor original?
(A) 3 anos
(B) 6 anos
(C) 4 anos
(D) 5 anos
(E) 7 anos

Dado o polinômio P(x) = 2x3  x2 + 1, logo P(0).P(1) é igual a:

(A) – 2 

(B) – 1 

(C) 0

(D) 2

(E) 3


