
CADERNO DE QUESTÕES
ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

• Após identificado e instalado na sala, você não 
poderá consultar qualquer material, enquanto 
aguarda o horário de início da prova.

• Siga, atentamente, a forma correta de 
preenchimento do Cartão de Repostas, conforme 
estabelecido no mesmo.

• Não haverá substituição do Cartão de Respostas 
por erro do candidato.

• Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade 
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas 
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

• Os três últimos candidatos deverão permanecer 
na sala até que o último candidato entregue o 
Cartão de Respostas.

• O fiscal de sala não está autorizado a alterar 
nenhuma dessas instruções. Em caso de dúvida, 
solicite a presença do coordenador local.

Por motivo de segurança:
• O candidato só poderá retirar-se definitivamente 

da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da 
prova;

• Somente faltando 1 (uma) hora para o término 
da prova, o candidato poderá retirar-se levando o 
seu Caderno de Questões;

• O candidato que optar por retirar-se sem levar 
o seu Caderno de Questões, não poderá 
copiar suas respostas por qualquer meio. O 
descumprimento dessa determinação será 
registrado em ata e acarretará a eliminação do 
candidato;

• Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-
se imediatamente do local, não sendo possível 
nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou 
bebedouros.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 HORAS

PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 
(CINCO) ALTERNATIVAS DE RESPOSTA - A, B, C, D e E - 
CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO 
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA 
MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

Disciplinas Quantidade de questões

Língua Portuguesa 30

Matemática 30

Total 60

BOA PROVA!
www.ifpi.edu.br

Nome:

Inscrição:

EDITAL 32/2022 - PROEN/REI/IFPI, de 12 de setembro de 2022.
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PORTUGUÊS

Leia o texto seguinte, de Luís Fernando Veríssimo, 
para responder às questões de 1 a 5.

O Homem Trocado

O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda 
está na sala de recuperação. Há uma enfermeira 
do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem.
– Tudo perfeito – diz a enfermeira, sorrindo.
– Eu estava com medo desta operação...
– Por quê? Não havia risco nenhum.
– Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido 
uma série de enganos... E conta que os enganos 
começaram com seu nascimento.
Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi 
criado até os dez anos por um casal de orientais, 
que nunca entenderam o fato de terem um filho 
claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele 
fora viver com seus verdadeiros pais. Ou com sua 
verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher 
depois que esta não soubera explicar o nascimento 
de um bebê chinês.
– E o meu nome? Outro engano.
– Seu nome não é Lírio?
– Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... 
Os enganos se sucediam.
Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não 
fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não 
conseguira entrar na universidade. O computador 
se enganara, seu nome não apareceu na lista.
– Há anos que a minha conta do telefone vem com 
cifras incríveis. No mês passado tive que pagar 
mais de R$ 3 mil.
– O senhor não faz chamadas interurbanas?
– Eu não tenho telefone!
Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira 
com outro. Não foram felizes.
– Por quê?
– Ela me enganava.
Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia 
intimações para pagar dívidas que não fazia. Até 

tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o 
médico dizer: - O senhor está desenganado. Mas 
também fora um engano do médico. Não era tão 
grave assim. Uma simples apendicite.
– Se você diz que a operação foi bem...
A enfermeira parou de sorrir.
– Apendicite? - perguntou, hesitante.
– É. A operação era para tirar o apêndice.
– Não era para trocar de sexo?

Fonte: https://www.culturagenial.com/cronicas-engracadas-de-
-luis-fernando-verissimo-comentadas/

1. Considerando o título do texto e a história 
de vida do protagonista, é válido afirmar que o 
desfecho

a) destoa da expectativa gerada pelo título.
b) reforça a expectativa gerada pelo título. 
c) é incoerente com o título.
d) confirma o diagnóstico do médico.
e) rompe com a série de enganos vivenciados 
pelo protagonista.

2. Esse texto caracteriza-se por abordar fatos 
cotidianos, em uma narrativa curta, com poucos 
personagens, utilizando linguagem simples e com 
toque de humor e ironia.  Indique a alternativa cujo 
gênero textual corresponde a essa descrição.

a) Romance
b) Auto
c) Epopeia
d) Soneto
e) Crônica

3. A palavra “hesitante”, no contexto do texto, 
pode ser substituída sem comprometer o sentido 
pretendido por 

a) vacilante
b) resoluta
c) categórica
d) convicta
e) confiante
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4. A oração “[...] mas não conseguira entrar na 
universidade [...]”, grifada no texto, classifica-se 
como:

a) Subordinada adverbial causal
b) Subordinada substantiva objetiva direta
c) Coordenada sindética explicativa
d) Coordenada sindética adversativa
e) Subordinada adjetiva restritiva

5. No trecho “O homem acorda da anestesia 
e olha em volta”, o período é composto 
por_________________________e o verbo 
sublinhado é_______________________.

Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as respectivas lacunas.

a) Coordenação; transitivo direto
b) Subordinação; bitransitivo
c) Coordenação; intransitivo
d) Coordenação; de ligação
e) Subordinação; transitivo indireto

6. Aponte a alternativa cujos vocábulos são 
acentuados, respectivamente, pela mesma razão 
de “lírio” e “apêndice”.

a) Hermenêutica; caráter
b) Córtex; balaústre
c) Sonâmbulo; enciclopédia
d) Têxtil; blasfêmia
e) Balbúrdia; tácito

7. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
possuem o mesmo número de fonemas.

a) Sexo; medo; assim
b) Conhecera; recebendo; conseguira
c) Vestibular; intimação; engano
d) Ainda; vários; chinês
e) Quando; ouvira; anos

Leia atentamente a tirinha seguinte para responder 
à questão 8.

 

Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/31544813

8. Na tirinha acima, percebe-se a construção do 
texto a partir de um clássico da literatura infantil, 
no qual o sapo se transforma em um príncipe ao 
ser beijado pela personagem feminina. Identifique 
o fenômeno linguístico exemplificado na tirinha, 
que consiste nesse diálogo entre textos.

a) Intertextualidade
b) Coerência
c) Polissemia
d) Metáfora
e) Sinonímia
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Observe a imagem a seguir:

Fonte: http://www.adalbertogomesnoticias.com.br/2017/10/dia-
-do-nordestino-e-comemorado-neste-8.html

9. As expressões da imagem acima ilustram o 
falar nordestino. A variedade linguística sintetizada 
em tais expressões é decorrente principalmente 
do seguinte aspecto:

a) Social
b) Regional
c) Situacional
d) Temporal
e) Socioeconômico

A análise do fragmento do poema Monte Castelo, 
de Renato Russo, orienta a resolução das 
questões 10 e 11.

Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada 
seria

É só o amor, é só o amor;
Que conhece o que é verdade;
O amor é bom, não quer o mal;
Não sente inveja ou se envaidece.
[...]

10. A expressão “Ainda que”, no primeiro verso 
da primeira estrofe, imprime ao período a ideia de:

a) Causa
b) Explicação
c) Consequência
d) Concessão
e) Conclusão

11. Na segunda estrofe do poema, o uso da palavra 
“amor” ilustra a seguinte figura de linguagem:

a) Metonímia
b) Catacrese
c) Prosopopeia
d) Antítese
e) Hipérbole

Leia com atenção o texto seguinte para responder 
às questões de 12 a 17.

Duas operações contra trabalho escravo 
resgatam 90 pessoas no Piauí e em Minas

 Duas operações recentes de grupos móveis 
de fiscalização, no Piauí e em Minas Gerais, 
resgataram ao todo 90 pessoas de trabalho análogo 
ao escravo. No Piauí, a fiscalização resgatou 57 
trabalhadores em pedreiras nos municípios de 
Canto do Buriti, Amarante e Nazaré do Piauí. Entre 
eles, dois adolescentes. As demais estavam sendo 
exploradas em área de colheita de eucalipto.

Patamar civilizatório
 Segundo o procurador do Trabalho José 
Wellington Soares, ninguém tinha registro em 
carteira e a atividade de extração era feita sem 
equipamentos de proteção e sem treinamento – 
algumas dessas atividades usam explosivos. Além 
disso, os trabalhadores estavam em locais sem 
água potável, instalação sanitária e alojamento. 
Não havia lugar adequado para armazenar, 
preparar e consumir alimentos. “As condições de 
trabalho eram totalmente degradantes e abaixo de 
um patamar civilizatório mínimo”, afirmou. 
 Cinco das seis pedreiras concordaram em 
firmar termos de ajuste de conduta (TACs) com 
o Ministério Público do Trabalho no Piauí. A outra 
será processada. Os empregadores, além de 
adequar as condições de trabalho, devem pagar 
as verbas rescisórias e indenizações por danos 
morais, individuais e coletivos. 
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[...]
Acordo após “muita tensão”

Já na cidade de Jacuí, ao sul de Minas, o grupo 
móvel resgatou 33 trabalhadores, todos homens. 
Eles vinham do norte do estado e também da Bahia, 
do Maranhão e de São Paulo. A operação envolveu 
uma empresa encarregada do corte de madeira em 
uma floresta. [...]
 A operação foi deflagrada a partir de 
uma denúncia anônima. Assim, segundo essas 
informações, “houve descumprimento de acordo 
verbal feito com os trabalhadores contratados para 
o corte de eucalipto, a partir da intermediação feita 
pelo ‘gato’ que os abordou”. Eles também estavam 
instalados em condições precárias, em locais sem 
cama, geladeira ou utensílios de cozinha. [...]

Fonte: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/operacoes-
-trabalho-escravo-resgatam-90-piaui-minas/

12. A expressão “trabalho análogo ao escravo” 
equivale à:

a) Trabalho caracterizado pela combinação de 
situações de privação de liberdade.
b) Trabalho no qual o trabalhador tem direito à 
alimentação de boa qualidade.
c) Trabalho caracterizado por assistência 
médica e odontológica aos trabalhadores.
d) Trabalho caracterizado pelo cumprimento de 
leis trabalhistas.
e) Trabalho no qual o trabalhador desfruta de 
instalações sanitárias salubres.

13. No segundo parágrafo, o procurador do 
Trabalho afirma que as condições de trabalho 
dos empregados estavam “abaixo de um patamar 
civilizatório mínimo”. Com isso, ele quer dizer que a 
situação em que se encontravam os trabalhadores

a) estava aquém do princípio de dignidade da 
pessoa humana.
b) era coerente com as leis trabalhistas vigentes.
c) era compatível com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.
d) era condizente com o acordo verbal firmado.
e) atendia às necessidades básicas dos 
empregados.

14. De acordo com a leitura do terceiro parágrafo, 
é válido afirmar que:

a) Apenas uma pedreira firmou acordo com a 
justiça do trabalho. 
b) Somente uma empresa indenizará os 
trabalhadores.
c) Cinco pedreiras serão processadas.
d) Os trabalhadores não terão direito a 
indenizações.
e) Apenas uma pedreira será processada.

15. Na frase “A operação foi deflagrada a partir 
de uma denúncia anônima”, a expressão grifada 
poderia ser substituída sem comprometimento do 
sentido por

a) denúncia de fonte segura.
b) denúncia de fonte fidedigna.
c) denúncia de fonte desconhecida.
d) informação explícita.
e) informação publicizada.

16. No trecho “a partir da intermediação feita pelo 
‘gato’”, a palavra “gato” foi usada no sentido:

a) Denotativo
b) Conotativo
c) Literal
d) Referencial
e) Original

17. O texto apresentado, por seu propósito 
comunicativo, ilustra o gênero textual notícia. No 
que diz respeito a sua organização, nesse gênero 
predomina a sequência:

a) argumentativa
b) descritiva
c) dialogal
d) narrativa
e) injuntiva

18. Indique a alternativa que informa corretamente 
o processo de formação da palavra “pedreiras”:

a) Derivação imprópria
b) Derivação sufixal
c) Derivação parassintética
d) Aglutinação
e) Derivação prefixal
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 Analise o texto da imagem a seguir para responder 
às questões 19 e 20.

Fonte: ttps://www.facebook.com/ValLinguaPortuguesaDicas/
photos/1026699937734892

19. No texto há uma analogia com os termos 
essenciais e acessórios da oração conforme a 
sintaxe da Língua Portuguesa. Nessa lógica, é 
correto afirmar que:

a) Sujeito e predicado são termos acessórios; 
adjunto adverbial é termo essencial.
b) Sujeito é termo essencial; predicado é termo 
acessório.
c) Sujeito é termo acessório; predicado é termo 
essencial.
d) Sujeito e predicado são termos essenciais; 
adjunto adverbial é termo acessório.
e) Adjunto adverbial é termo essencial; sujeito 
é termo acessório.

20. Na frase “Tu és essencial”, o termo grifado 
desempenha a seguinte função sintática:

a) Sujeito
b) Predicativo do sujeito
c) Adjunto adverbial
d) Complemento nominal
e) Objeto direto

21. Identifique a única oração cujo termo destacado 
funciona sintaticamente como adjunto adverbial.

a) Os noivos estavam radiantes.
b) A família aproveitou a festa.
c) As madrinhas elogiaram a noiva 
entusiasmadamente.

d) No último banco sentou-se o tio.
e) Os padrinhos dos noivos estavam elegantes.

A leitura da tirinha a seguir fundamenta a resolução 
das questões de 22 a 25.

Fonte: professordiorges.blogspot.com

22. Na oração “você é meu sol”, primeiro quadrinho, 
identifica-se a seguinte figura de linguagem:

a) Metáfora
b) Comparação
c) Onomatopeia
d) Metonímia
e) Eufemismo

23. Pelo contexto da tirinha, a fala do menino no 
segundo quadrinho revela o seguinte sentimento:

a) Indiferença
b) Revolta
c) Indignação
d) Desprezo
e) Carência

24. No primeiro quadrinho, a palavra “filho” 
desempenha a seguinte função sintática:

a) Aposto
b) Sujeito
c) Objeto indireto
d) Vocativo
e) Adjunto adnominal
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25. Ao pedir que a mãe ficasse perto dele porque 
parecia pálida, o filho demonstra entender a 
palavra sol em sentido denotativo porque:

a) Desconsidera o sentido dicionarizado da 
palavra sol.
b) Atribui à palavra sol o mesmo sentido usado 
pela mãe.
c) Apreende a palavra sol a partir de seu sentido 
conotativo.
d) Demonstra não conhecer o significado da 
palavra sol.
e) Parte da compreensão da palavra sol em 
sentido literal.

Leia com atenção o poema a seguir, de Chico 
Buarque de Holanda, para responder às questões 
de 26 a 30.

    Soneto
Por que me descobriste no abandono?
Com que tortura me arrancaste um beijo?
Por que me incendiaste de desejo?
Quando eu estava bem, morta de sono

Com que mentira abriste meu segredo?
De que romance antigo me roubaste?
Com que raio de luz me iluminaste?
Quando eu estava bem, morta de medo

Por que não me deixaste adormecida?
E me indicaste o mar, com que navio?
E me deixaste só, com que saída?

Por que desceste ao meu porão sombrio?
Com que direito me ensinaste a vida?
Quando eu estava bem, morta de frio.

      Fonte: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/86052/

26. Observe a estrutura do poema acima e indique 
a alternativa que contém a descrição que justifica 
sua classificação como soneto.

a) Organiza-se por versos livres de rimas pobres.
b) Estrutura-se em treze versos, sendo duas 
quadras e uma quintilha.
c) Possui três oitavas e uma quadra, em forma 
de canto.
d) Também chamado de quadra ou quadrinha, 
compõe-se de uma estrofe de quatro versos 
heptassílabos. 
e) Constitui-se de catorze versos, distribuídos 
em dois quartetos e dois tercetos

27. Considerando-se os vários sentimentos 
expressos pelo eu-lírico (uma mulher), pode-se 
afirmar que ela se sentia, antes de conhecer seu 
amor:

a) Amedrontada 
b) Iluminada
c) Feliz
d) Enfurecida
e) Afortunada

28. O soneto pertence ao gênero lírico porque

a) é feito para ser encenado.
b) narra uma história, com enredo tragicômico.
c) tem caráter sentimental e subjetivo.
d) tem caráter histórico e é protagonizado por 
heróis nacionais.
e) seus protagonistas personificam seres 
inanimados ou irracionais.

29. No soneto, é clara a intenção de expressar 
os sentimentos e emoções do eu-lírico, o que 
caracteriza a seguinte função da linguagem:

a) Fática
b) Emotiva
c) Referencial
d) Conativa
e) Metalinguística

30. Em todo o soneto aparecem apenas dois 
tempos verbais do modo indicativo, a exemplo de 
“descobriste” e “estava”. Identifique a alternativa 
que contém, respectivamente, a classificação 
dessas formas verbais.

a) Pretérito mais-que-perfeito; pretérito perfeito
b) Futuro do presente; futuro do pretérito
c) Pretérito mais-que-perfeito; pretérito imperfeito
d) Presente; pretérito perfeito
e) Pretérito perfeito; pretérito imperfeito.
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MATEMÁTICA
31.  Uma senhora, preocupada com o bem estar 
do seu cachorro, levou-o ao veterinário e ele 
receitou uma caixa de remédio em comprimidos, 
com a seguinte prescrição: tomar um comprimido 
e um quarto de um comprimido duas vezes ao dia, 
uma vez pela manhã e outro no turno da noite, 
até concluir a caixa.  Considerando que a caixa 
do remédio vem com 30 comprimidos, quantos 
comprimidos deverão ser cortados em quatro 
partes para garantir o cumprimento da prescrição?

a) 3 
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

32. Sejam os conjuntos 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ| − 1 < 𝑥 < 0},   
𝐵 = 𝑦 ∈ ℝ  0 < 𝑦 < 1} e 𝐶 = {𝑧 ∈ ℝ|𝑧 ≥ 1}. A respeito 
dos elementos desses conjuntos, é correto afirmar:

33. Num projeto de construção de uma escola com 
uma área de 1200 metros quadrados, foi planejado 
a construção de uma área recreativa, de salas 
administrativas e de salas de aula. Considerando 
que foi dividido igualmente a área para cada tipo 
de ambiente, qual a área, em metros quadrados, 
reservada para cada sala de aula se serão 
construídas 25 salas de aula?

a) 15 
b) 16
c) 20
d) 25
e) 30

34. Dado o número inteiro 𝑃 = 425, a respeito de  
𝑃 = 425é correto afirmar:

35. Numa aula de matemática com alunos do 
oitavo ano do Ensino Fundamental, o professor 
fez o seguinte desafio: encontrar o número que 
multiplicado por 0,15 e depois tomada a raiz 
quadrada desse produto resultasse no número 6. 
Sabendo ainda que o desafio exigia que a resposta 
fosse dada na forma fatorada em produto de fatores 
primos e que o aluno respondeu corretamente ao 
desafio, podemos afirmar que o número procurado é:

 

36. Sejam os números inteiros a, b e c tal que 
a = b + c. A respeito desses números, é correto 
afirmar:

a) a > b
b) b > c
c) 2bc = a2 - b2 - c2

d) a2 = b2 + c2

e) a < c
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37. Para facilitar o acesso a bens de vestuário, uma 
loja está com a seguinte promoção: Na compra de 
qualquer peça de calça ou blusa, o cliente dá a 
metade do valor no ato da compra, um terço no 
início do mês seguinte e o restante no início do 
segundo mês. Sabendo que um cliente comprou 
nessa loja uma calça e que pagou no início do 
segundo mês o valor de R$ 70,00, qual o valor 
pago pela calça por esse cliente?

a) R$ 270,00
b) R$ 320,00
c) R$ 370,00
d) R$ 420,00
e) R$ 470,00

38. O valor V pago por uma corrida de táxi é 
formado por uma taxa fixa b (bandeirada) mais 
um outro valor proporcional ao número de 
quilômetros rodados, isto é, V(x) = kx + b,  onde k é 
a constante de proporcionalidade e x é o número 
de quilômetros rodados. Considerando que em 
uma cidade a bandeirada é igual R$ 5,00 e o valor 
por um quilômetro rodado seja igual a R$ 2,00, 
qual o número inteiro máximo de quilômetros que 
um turista pode se deslocar, se ele dispõe apenas 
de R$ 50,00?

a) 21 km
b) 22 km
c) 23 km
d) 24 km
e) 25 km

39. Para medir o volume de dois tipos de bolas 
de tamanhos diferentes, bola tipo A e bola tipo B, 
o professor fez o seguinte experimento com seus 
alunos: 

• Pegou um vasilhame cilíndrico graduado e 
contendo a quantidade de 100 cm3 de volume 
de água;

• Em seguida, colocou uma bola do tipo A e duas 
bolas do tipo B e observou que o vasilhame 
passou a registrar 135 cm3 de volume;

• No passo seguinte, retirou uma bola do tipo 
B e acrescentou mais uma bola do tipo A e 
observou que o vasilhame passou a registrar 
125 cm3 de volume..

Com base no experimento, é possível afirmar que 
a soma do volume, em cm3, de uma bola do tipo A 
com uma bola do tipo B, é:

a) 12
b) 14
c) 16
d) 18
e) 20

40. Seja ABC um triângulo retângulo no vértice A 
(Figura 1). Pelo ponto médio D do lado AC, passou-
se uma reta paralela ao lado AB, cortando o lado 
BC no ponto E(Figura 2). Ligando o ponto E ao 
ponto A, formou-se o triângulo ABE(Figura 3).

figura 1

figura 2

figura 3

Considerando que o triângulo ABC tem área igual a 
12 cm2 , podemos garantir que o triângulo ABE tem 
área, em cm2, igual a:

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

qww
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41.   Dado no plano uma reta r e uma circunferência 
λ, é correto afirmar:

a) A reta r é secante à circunferência λ se a 
distância entre o centro de λ e a reta r for igual 
ao raio da circunferência λ.

b) A reta r é tangente à circunferência λ se a 
distância entre o centro de λ e a reta r for maior 
que o raio da circunferência λ.

c) A reta r é secante à circunferência λ se a 
distância entre o centro de λ e a reta r for maior 
que o raio da circunferência λ .

d) A reta r é tangente à circunferência λ se a 
distância entre o centro de λ e a reta r for menor 
que o raio da circunferência λ.

e) A reta r é secante à circunferência λ se a 
distância entre o centro de λ e a reta r for menor 
que o raio da circunferência λ.

42. Duas cordas AB e CD de um círculo de raio R 
e centro O são perpendiculares e se intersectam 
no ponto E, situado no interior do círculo, e tal que 
AE = 15, EB = 1, DE = 3. Uma estudante conseguiu 
mostrar que a distância entre o centro O do círculo 
e o ponto E é igual a √50. Utilizando argumento de 
potência de ponto, podemos garantir que o valor 
de R2 é igual a:

a) 65
b) 64
c) 63
d) 62
e) 61

43. Seja ABC um triângulo com vértice C no centro 
de uma circunferência, conforme figura abaixo.

A respeito da figura, é correto afirmar que o valor 
do ângulo 𝐴𝐵� 𝐶  é igual a:

a) 20o

b) 25o

c) 30o

d) 35o

e) 40o

44. Dado um triângulo ABC, podemos afirmar 
que o encontro das mediatrizes dos lados desse 
triângulo é:

a) O centro de um triângulo circunscrito ao 
triângulo ABC.

b) O centro de um triângulo inscrito ao triângulo 
ABC.

c) É o ponto que equidista dos lados do triângulo 
ABC.

d) É o baricentro do triângulo ABC.

e) É o incentro do triângulo ABC.

45. Sejam A, B e C pontos colineares, com B ∈ AC e 
C1, C2 e C3 semicírculos de diâmetros 
respectivamente iguais a AC, AB e BC, situados em 
um mesmo semiplano dos determinados pela reta 
𝐴𝐶 . A reta r,  perpendicular a AC e passando por 

B, intersecta C1 em D, determinando o segmento 
BD.  Veja a figura.

Sabendo que as medidas AC = 13 cm  
e BD = 6 cm, podemos afirmar que os diâmetros  AB 
e BC dos semicírculos C2 e C3, em centímetros, são 
respectivamente:

a) 6 e 7
b) 3 e 10
c) 5 e 8
d) 2 e 11
e) 4 e 9
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46.. No Sistema Internacional de Unidades, o 
metro (m) é a unidade-padrão de comprimento. 
Há também outras unidades de comprimento que 
derivam dele. São seus múltiplos (usados para 
medir grandes distâncias ou grandes comprimentos) 
e submúltiplos (usados para pequenas distâncias 
ou pequenos comprimentos).  Com base nessa 
informação, Antônio mediu o comprimento da 
capa de seu livro de matemática e disse que 
sua medida era 27. A afirmação está completa?

a) Sim, pois todo livro de matemática tem 27.
b) Sim, pois não há necessidade de mencionar 
a unidade de medida.
c) Não, faltou mencionar a unidade de medida 
adequada. O correto seria dizer 27 cm2.
d) Não, faltou mencionar a unidade de medida 
adequada. O correto seria dizer 27 cm3.
e) Não, faltou mencionar a unidade de medida 
adequada. O correto seria dizer 27 cm.

47. Algumas unidades de medida de comprimento 
não pertencem ao Sistema Internacional de 
Unidades. Elas são usadas, geralmente, nos 
países de língua inglesa, mas, às vezes, também 
são utilizadas por nós. Por exemplo:

• 1 pé = 30,48 cm
• 1 polegada = 2,54 cm
• 1 jarda = 91,44 cm
• 1 milha marítima = 1852 m

Quantos centímetros tem a diagonal da tela de um 
televisor de 50 polegadas?

a) 115,00 cm
b) 120,44 cm
c) 125,00 cm
d) 127,00 cm
e) 152,40 cm

48. Em um dia da semana, Maria saiu de casa às 7 
horas e 20 minutos para ir à escola. Para ir de casa 
até a escola ela gastou 12 minutos, permaneceu 
na escola por 3 horas e 55 minutos e gastou 11 
minutos retornando para casa. A que horas Maria 
chegou em casa?

a) 12 horas e 10 minutos
b) 11 horas e 98 minutos
c) 11 horas e 38 minutos
d) 10 horas e 38 minutos
e) 10 horas e 26 minutos

49. O Sr. Carlos irá distribuir 236 figurinhas da 
Copa do Mundo 2022 entre seus filhos, Antônio (5 
anos), Maria (6 anos) e José (8 anos), de modo que 
as quantidades de figurinhas sejam inversamente 
proporcionais às idades. Quantas figurinhas 
receberá cada um dos filhos, respectivamente?

a) 100, 80 e 56 
b) 100, 90 e 46
c) 90, 86 e 60
d) 96, 100 e 40
e) 96, 80 e 60

 

50. Mário tinha R$ 120,00. Gastou 40% dessa 
quantia na compra de uma camisa e gastou, em 
seguida, 75% do que havia sobrado na compra de 
uma calça. Com quanto Mário ficou?

a) R$ 18,00
b) R$ 26,00
c) R$ 28,00
d) R$ 36,00
e) R$ 54,00

51. Um capital de R$ 800,00 é aplicado a juros 
simples, à taxa de 1,5% ao mês durante 1 ano e 4 
meses. Quanto esse capital renderá de juros?

a) R$ 254,00
b) R$ 192,00
c) R$ 156,00
d) R$ 128,00
e) R$ 120,00
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52. Quatro torneiras iguais enchem um 
reservatório d’água em 5 horas. Em quanto tempo 
três torneiras iguais a essas enchem o mesmo 
reservatório d’água?

a) 3 horas e 45 minutos.
b) 3 horas e 50 minutos
c) 3 horas e 55 minutos
d) 6 horas e 40 minutos
e)  6 horas e 10 minutos

53. Batista, Carla e Denise compraram copos e 
pratos em uma mesma promoção de uma loja. 
Batista comprou 6 copos e 4 pratos por R$ 60,00. 
Carla comprou 3 copos e 6 pratos por R$ 66,00. 
Quanto Denise gastou na compra de 4 copos e 5 
pratos?

a) R$ 61,00
b) R$ 63,00
c) R$ 65,00
d) R$ 66,00
e) R$ 67,00

54. Quando Breno nasceu, seu pai tinha 32 anos. 
Hoje, a soma das idades de Breno e de seu pai é 
72 anos. Qual a idade atual de Breno e de seu pai, 
respectivamente?

a) 10 e 42
b) 15 e 57
c) 20 e 52
d) 22 e 54
e) 23 e 49

55. Um reservatório tem capacidade para 2000 
litros de água. Sabe-se que havia 230 litros de água 
quando abriram uma torneira que despeja dentro do 
reservatório 30 litros de água por minuto. Considere 
a quantidade “y” de água no reservatório dada em 
função do número “x” de minutos em que a torneira 
fica aberta. Considerando que “x” varia de 0 a 59 
minutos, quantos litros de água terá o reservatório 
35 minutos depois que a torneira for aberta?  

a) 1280 litros
b) 1050 litros
c) 1020 litros
d) 1010 litros
e) 1000 litros

56. O valor de “x” para o qual a função f(x) = ax + b, 
a ≠ 0, se anula, ou seja, para o qual f(x) = 0, 
denomina-se zero da função afim. Para determinar 
o zero de uma função afim, basta resolver a 
equação ax + b = 0. Com base nessa informação, 
qual é o zero da função afim cujo gráfico, que é 
uma reta, passa pelos pontos (4, - 4) e (- 2,8)?

a) -2 
b) 2
c) 4
d) 6
e) 8

57. A diretora de uma escola pretende cercar com 
rede de proteção o espaço em volta da quadra 
esportiva retangular. Tendo recebido 180 metros 
de rede, quais as dimensões do espaço retangular 
que deve ser cercado com a rede para que a área 
seja a maior possível?

a) Comprimento 50 metros e largura 40 metros.
b) Comprimento 60 metros e largura 30 metros.
c) Comprimento 54 metros e largura 36 metros.
d) A região quadrada cujo lado mede 48 metros.
e) A região quadrada cujo lado mede 45 metros.
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58. No estudo do sinal da função quadrática  
f(x) = ax² + bx + c, com a ≠ 0, devemos:

• Observar o sinal de “a” e calcular o valor de ∆;
• Determinar os zeros da função, se houver;
• Indicar os valores de “x” para os quais: 

f(x) = 0, f(x) > 0 e f(x) < 0.

Com base nessas informações, para quais valores 
reais de “x” a função f(x) = 2x² + 3x - 2 é negativa?

59. Em determinado momento, os raios do Sol 
formam um ângulo de 30° com o plano do chão, 
obtendo-se uma sombra de 45 m de um prédio, 
conforme figura:

Qual é a altura desse prédio?
Dados:  𝑡𝑔30° =

3�

3 ; 𝑐𝑜𝑠30° =
3�

3 ; 𝑠𝑒𝑛30°
1
2 = 𝑡𝑔30° =

3�

3 ; 𝑐𝑜𝑠30° =
3�

3 ; 𝑠𝑒𝑛30°
1
2

60. Uma escada que mede 3,40 m de comprimento 
está apoiada em uma parede vertical e forma um 
ângulo de 60° com o plano horizontal. Se uma 
pessoa está no topo da escada, a que altura ela 
se encontra do chão? 

Use:  𝑠𝑒𝑛60° =
3�

2  ; 𝑐𝑜𝑠60° =
1
2  ; 𝑡𝑔60° = 3�


