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DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  
 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

NNoommee    

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo           

CURSOS TÉCNICOS - PÚBLICO GERAL  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  
���� AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

���� OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  oo  TTeemmaa  ddaa  RReeddaaççããoo,,  oo  RRaassccuunnhhoo  ddaa  RReeddaaççããoo  

ee  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  2200  ddee  

LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  2200  ddee  MMaatteemmááttiiccaa..  

���� SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

���� UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

���� PPaarraa  rreeggiissttrraarr  ssuuaass  rreessppoossttaass  àà  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  ddooiiss  ttiippooss  ddee  CCaarrttõõeess--RReessppoossttaass  ––  uumm  ppaarraa  

rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  ee  oouuttrroo,,  ppaarraa  ttrraannssccrriiççããoo  ddaa  

ssuuaa  RReeddaaççããoo..  AAoo  rreecceebbeerr  ooss  CCaarrttõõeess--RReessppoossttaass,,  vveerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  

ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

���� AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  

pprreettaa..  AA  FFoollhhaa  ddee  RReeddaaççããoo  NNÃÃOO  ddeevveerráá  sseerr  AASSSSIINNAADDAA,,  ssoobb  ppeennaa  ddee  rreecceebbeerr  zzeerroo  ddee  ppoonnttuuaaççããoo..  

���� VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa,,  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  pprreeeenncchhiimmeennttoo  

ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ee  àà  ttrraannssccrriiççããoo  ddee  ssuuaa  RReeddaaççããoo..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo  ddee  mmooddoo  aa  

ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

���� PPrreeeenncchhiiddooss  ooss  CCaarrttõõeess--RReessppoossttaass,,  eennttrreegguuee--ooss  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

  
BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  
  
  

DDeesseennvvoollvvaa  oo  sseeuu  tteexxttoo  ddiisssseerrttaattiivvoo  ccoomm  oo  mmíínniimmoo  ddee  2200  ee  oo  mmááxxiimmoo  ddee  2255  lliinnhhaass..  

  
  
  
  

CCaarrnnaavvaall  eemm  RReecciiffee  
  
AAss  ffoorrmmaass  ddee  bbrriinnccaarr  oo  ccaarrnnaavvaall  ssããoo  mmuuiittoo  vvaarriiaaddaass,,  mmaass  ttooddaass  eellaass  ttêêmm  

uummaa  iinneessggoottáávveell  ccaappaacciiddaaddee  ddee  mmoobbiilliizzaaççããoo  ppooppuullaarr..  OO  ssíímmbboolloo  ddoo  ccaarrnnaavvaall  
ppeerrnnaammbbuuccaannoo  éé  oo  ““ffrreevvoo””,,  ccoorrrruupptteellaa  ddaa  ppaallaavvrraa  ““ffeerrvveerr””,,  qquuee  eexxpprreessssaa  
eexxaattaammeennttee  oo  mmooddoo  ddee  aaggiittaarr  eessssaa  ffeessttaa..  OOss  DDaannççaarriinnooss  ddoo  FFrreevvoo  eexxiibbeemm  ppaassssooss  ee  
aaccrroobbaacciiaass  aassssoocciiaaddooss  aaooss  ggoollppeess  ddee  ccaappooeeiirraa,,  uuttiilliizzaannddoo--ssee  ddee  uummaa  ssoommbbrriinnhhaa  qquuee  
eeqquuiilliibbrraa  aa  ccoorreeooggrraaffiiaa..  HHáá  vváárriiooss  eessttiillooss  ddee  ffrreevvoo::  oo  ffrreevvoo  ccaannççããoo,,  oo  ffrreevvoo  rruuaa  ee  oo  
ffrreevvoo  bbllooccoo..  TTooddaass  eessttaass  mmooddaalliiddaaddeess  nnooss  ffaazzeemm  eexxttrraavvaassaarr  mmuuiittaa  aalleeggrriiaa  aaoo  ssoomm  ddee  
iinnssttrruummeennttooss  mmeettáálliiccooss  ee  uummaa  oorrqquueessttrraa  ddee  ppaauu  ee  ccoorrddaa..  

 
Disponível em: http://www.rosanevolpatto.trd.br/lendacarnaval.html.  

 
 
 
 
 
 

TEMA 
 

CARNAVAL: MOMENTO DE FERVER OU DE TEMER?  
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RREEDDAAÇÇÃÃOO  --  RRAASSCCUUNNHHOO  
  

TTÍÍTTUULLOO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto I para responder às questões de 01 a 10. 
 
Texto I 
 

Há coisas em nosso país que chocam, revoltam e nos deixam desconsolados. Uma inversão de valores 
absurda. As leis e os regulamentos parecem ter sido feitos para punir o cidadão correto. O brasileiro não pode 
estacionar em local proibido porque é punido na hora. Mas pode matar no trânsito impunemente. Isso tem de mudar. 
É preciso botar na cadeia os criminosos do trânsito que dirigem perigosamente e não respeitam os pedestres, como 
aconteceu com uma pessoa que representava muito para mim e para minha família.  

No dia 13 de março último, minha tia Zilda, uma senhora de 69 anos, retornava da missa na Igreja São 
José, com meu priminho de 3 anos de idade, quando foi morta por um desses assassinos que circulam 
irresponsavelmente pelas nossas ruas. O erro de minha tia foi obedecer aos regulamentos de trânsito e atravessar 
sobre a faixa de pedestres com o sinal fechado para os carros, na Rua Armando Arruda Pereira, no Jabaquara. No 
momento em que ela cruzava a rua, foi colhida por um carro que manobrou na contramão e desrespeitou o sinal em 
alta velocidade. Minha tia e meu primo foram lançados a vários metros de distância. Ele, com as duas pernas 
quebradas e fratura no crânio. Ela, mortalmente ferida. O motorista não parou, acelerou o carro e fugiu. Um 
conhecido de minha tia seguiu o atropelador até sua casa. Quando viu que havia sido seguido, numa prova de que o 
ocorrido não foi acidente, mas resultado da ação de um criminoso, ele sacou uma arma e fez ameaças. É esse tipo de 
motorista que anda aleijando e matando nas cidades brasileiras, aproveitando-se da frouxidão das leis e da omissão 
das autoridades.  

Pessoas que passavam pelo local socorreram os dois. Mas a solidariedade cedeu lugar ao desprezo pela 
vida quando um táxi foi parado para fazer o socorro. O motorista, obrigado por populares a parar, só aceitou levar 
minha tia no porta-malas do carro, para não sujar seu banco de sangue. O irônico disso tudo é que minha tia 
dedicava seus dias aos trabalhos sociais da igreja, ajudando o próximo. Tão ingênua, acreditava na bondade das 
pessoas. Visitava as favelas da região levando um pouco de conforto aos mais necessitados. Será o fim justo para uma 
pessoa que fez tanto pelos outros? Minha revolta não pede vingança. Pede justiça, que, se não a trará de volta, 
poderá frear o instinto assassino e evitar novas vítimas. 

Estou indignada com o baixo valor que se dá à vida em nosso país. É culpa das autoridades que podem e 
devem fazer algo, mas permanecem cúmplices dos criminosos. A lei é fraca, e a justiça, falha. Nem os 50.000 
brasileiros mortos no trânsito anualmente sensibilizam os homens encarregados de fazer leis e de administrar a sua 
aplicação. No Rio de Janeiro, no ano passado, um cidadão que dirigia embriagado pela Rua Barata Ribeiro, em 
Copacabana, subiu na calçada e atropelou sete pessoas, matando três delas. Só recentemente ele foi preso, embora 
tivesse endereço conhecido. Será que ficará na cadeia? 

A lei permite que o sujeito atropele, mate, fuja e fique livre. Mas não permite que se estacione sem 
cartão na Zona Azul. Essa insensibilidade é fruto de um cinismo que domina as autoridades encarregadas de coibir a 
violência contra a população. Desencantados, vamos ficando cada vez mais indiferentes. É preciso reagir a isso. 
Temos de cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias para punir esses assassinos. Das autoridades do 
trânsito, fiscalização e multas vigorosas para quem desobedece às leis e à sinalização. E da justiça, rapidez e dureza 
com os infratores. Em países civilizados, dirigir é um direito que os cidadãos concedem a outros cidadãos. Quem 
dirige desrespeitando as regras de segurança, perde essa concessão. É o que tem que ocorrer aqui. Vamos sujar a 
ficha dos delinqüentes do trânsito, tomar-lhes a carteira de motorista, proibi-los de continuar ferindo e matando. 
Acima de tudo, precisamos exigir que seja dada prioridade ao pedestre em sua fragilidade diante da máquina dirigida 
por irresponsáveis que deviam estar na cadeia.   

 
(Nicole Puzzi, Veja, Edição 1.280, Ano 26, n.12) 

 
01. Com base no texto, todas as opções estão corretas, EXCETO.  
 
A) No nosso país, as leis e os regulamentos parecem ter sido feitos para punir o cidadão correto. 
B) A autora afirma que, em nosso país, do ponto de vista da justiça, é menos grave matar no trânsito do que estacionar em local 

proibido.   
C) A autora deseja fazer justiça através da vingança.  
D) O taxista levou a senhora acidentada no porta-malas do carro, para não sujar o banco do carro. 
E) Em países civilizados, quem desrespeita as leis de trânsito, perde o direito de dirigir.  
  
02. Com base no texto, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) É preciso exigir prioridade para o pedestre, que é frágil diante dos carros dirigidos por seres irresponsáveis. 
B) Os criminosos do trânsito não respeitam os pedestres, pois estes não respeitam os veículos.   
C) De acordo com a autora, sua tia não merecia esse fim, pois era uma pessoa que ajudava o próximo. 
D) No primeiro parágrafo, a autora afirma estar havendo uma inversão de valores. 
E) A população precisa cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias para punir os motoristas que matam ao dirigirem.   
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03. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que 
 
A) o motorista responsável pelo acidente conhecia uma das vítimas. 
B) se a tia da autora do texto tivesse atravessado sobre a faixa de pedestres, quando o sinal estivesse aberto para os pedestres, 

certamente ela não teria sido atropelada. 
C) o atropelador foi seguido por um motorista que conhecia uma das vítimas, e este sacou um revólver para o atropelador. 
D) a autora mostrava muita indignação, porque sua tia e seu primo haviam sido mortos por um motorista que assumiu o 

acidente. 
E) a tia foi transportada no porta-malas do carro de um taxista, porque ele dava mais valor ao banco de seu carro e não queria 

sujá-lo de sangue. 
 
04. Segundo o texto, assinale a opção CORRETA. 
 

I.  A omissão das autoridades e a frouxidão das leis nada têm a ver com a violência que domina o trânsito nas 
cidades brasileiras. 

II.  Embora solidárias, as pessoas que socorreram os dois feridos por eles sentiram desprezo e horror quando os 
viram com roupas ensopadas de sangue. 

III.    No atropelamento, o primo da autora teve as duas pernas quebradas e o crânio fraturado. 
IV.    A autora pede justiça e não, vingança.   

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e II. B) II e III.   C) III e IV.  D) I, III e IV.   E) II, III e IV. 
 
05. Com base no texto, todas as opções são corretas, EXCETO. 
 
A) Somente com o esforço conjunto do Poder Legislativo, das autoridades do trânsito e da justiça é que se poderá coibir a 

violência contra a população. 
B) No Brasil, as leis foram feitas para punir o cidadão correto. 
C) A população brasileira está desencantada com as autoridades brasileiras diante da violência do trânsito. 
D) De acordo com a autora, as leis brasileiras em vigor não são suficientemente boas para punir os assassinos do trânsito.  
E) A autora sugere que se suje a ficha dos delinqüentes do trânsito. 
 
06. Assinale a opção CORRETA, segundo o texto. 
 

I.  Os 50.000 acidentes de trânsito que ocorrem anualmente, no Brasil deveriam sensibilizar as nossas 
autoridades. 

II. D. Zilda, uma senhora de 69 anos, era tia e madrinha da autora do texto. 
III.  O fato de alguém ajudar o próximo não é garantia de um fim justo. 
IV.   Armando Arruda Pereira, primo da autora, tinha cinco anos quando sofreu o acidente. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e II.   B) II e III.  C) III e IV.  D) I, III e IV.    E) II, III e IV. 
 
07. Marque V ou F para as afirmações verdadeiras ou falsas respectivamente. 
 

(   )   “O brasileiro não pode estacionar em local proibido porque é punido”. O termo grifado está empregado tão 
corretamente como o que está na frase: “O local proibido por que passou estava descongestionado”.   

(   )  Antes de “que podem e devem fazer algo”(4º Parágrafo), pode-se usar ou não uma vírgula, e o sentido 
permanecer o mesmo.  

(   )  “O erro de minha tia foi obedecer aos regulamentos”. O termo em destaque é um verbo que pede complemento 
preposicionado.   

 
A alternativa que apresenta a seqüência CORRETA é 
 
A) F – V – V. B) V – V – V.  C) V – F – F. D) V – F – V. E) F – V – F. 
 
08. “É culpa das autoridades que podem e devem fazer algo, mas permanecem cúmplices dos criminosos”. A expressão em 

destaque NÃO pode ser substituída por 
 
A) contudo. B) porém. C) no entanto. D) conquanto. E) entretanto. 
 
 



 6

09. “Pessoas que passavam pelo local socorreram os dois”. O termo em destaque, morfologicamente, é 
 
A) preposição. 
B) conjunção integrante.  D) sujeito. 
C) pronome relativo. E) advérbio. 
 
10. “No dia 13 de março último, minha tia Zilda, uma senhora de 69 anos, retornava da missa na Igreja São José com meu 

priminho de 3 anos de idade, quando foi morta por um desses assassinos que circulam irresponsavelmente pelas nossas 
ruas.”.  

 A alternativa que indica a morfossintaxe do termo em destaque é 
 
A) substantivo; sujeito. 
B) substantivo; advérbio.  D) adjetivo; adjunto adverbial. 
C) advérbio; predicativo do objeto. E) advérbio; adjunto adverbial. 
 
11. Leia atentamente os itens abaixo. 
 

I.  Na palavra ITAÚ, ocorre um hiato. 
II.  COMPRIMENTO e CUMPRIMENTO são palavras parônimas, pois são semelhantes na pronúncia e na 

escrita, embora apresentem significados distintos. 
III.  No período “Esta é a pessoa que amo.”. A palavra em destaque está representando, na segunda oração, a 

palavra PESSOA. 
IV.  Em “O barulho permanecia ensurdecedor.”, o termo em destaque é um predicativo do sujeito. 

 
Com base na leitura dos itens, é CORRETO afirmar que 
 
A) apenas o item I é verdadeiro. 
B) os itens I e II são falsos.  D) a sentença IV é a única verdadeira. 
C) o único item verdadeiro é o III. E) todas as sentenças são verdadeiras. 
 
12. Complete as lacunas abaixo com os parônimos corretos de acordo com o sentido da frase. 
 

I.  A ........................... da minha casa está abarrotada. (despensa/ dispensa) 
II.  Com a baixa da maré, os rochedos parecem ............................ (emergir/ imergir) 
III.  Os ................... da fazenda rebelaram-se contra o capataz (peões/ piões) 

 
A alternativa que completa CORRETAMENTE as lacunas acima é 
 
A) I – despensa; II – emergir; III – peões. 
B) I – despensa; II – imergir; III – peões.  D) I – dispensa; II – imergir; III – piões. 
C) I – dispensa; II – emergir; III – peões. E) I – despensa; II – emergir; III – piões. 
 
13. Assinale a alternativa que apresenta ERRO de separação silábica. 
 
A) Abs – tra – ir. 
B) Su – bs – cre – ver.  D) Oc – ci – pi – tal. 
C) Ex – ce – der. E) Co – or – d e – nar. 
 
14. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada INCORRETAMENTE. 
 
A) Enchurrada. B) Enchente. C) Preencher. D) Enxame. E) Pixaim. 
 
15. Leia atentamente os itens abaixo. 
 

I. Fazem anos que estudo neste colégio. 
II. Hoje são 21 de dezembro de 2008. 
III. Dão-se aulas de piano. 
IV. Ainda haverão dias melhores para todos. 

 
Houve ERRO de concordância verbal em 
 
A) I, II e III. B) I, III e IV. C) I e IV. D) II, III e IV. E) II e IV. 
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16.  “E a mim, que aspiro a ele, a mim, que o amo,  
 Que anseio por mais vida e maior brilho, 
 Há de negar-me o termo deste anseio?” (Antero de Quental).  
 
Nesse fragmento, o verbo ASPIRAR é sinônimo de 
  
A) respirar. B) desejar. C) inspirar. D) cheirar. E) ignorar. 
 
17. Combine as lacunas 
 
 1. por que.                2. porque.      3. porquê.                 
 

(   ) ..................você fez isso, colega? 
(   )  Foram muitos os obstáculos ......................... passei. 
(   )  Não ficamos sabendo o ............... da situação. 
(   )  Ficamos contentes ...................... você foi aprovado. 

 
A seqüência CORRETA encontra-se na alternativa 
 
A) 1 – 1 – 1 – 1. B) 3 – 1 – 3 – 2. C) 2 – 2 – 3 – 2. D) 1 – 3 – 3 – 1. E) 1 – 1 – 3 – 2. 
             
18. “As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres”(Carlos Drummond de Andrade).  
 Nesse fragmento, existe uma figura de linguagem. Assinale a alternativa em que se registra tal figura. 
 
A) Paradoxo. B) Hipérbole. C) Prosopopéia.  D) Antítese. E) Comparação. 
 
19. Complete as lacunas abaixo. 
  

Nas últimas eleições presidenciais, milhões de americanos se ....... de votar. (Abster – pretérito perfeito do indicativo). 
Estou tão feliz que não ...... em mim de contente. (Caber – presente do indicativo). 
É inadmissível que se ....... nossas florestas. (Incendiar – presente do subjuntivo). 

 
Completando-se as lacunas com as formas verbais pedidas nos parênteses, tem-se respectivamente: 
 
A) abstiveram – caibo – incendeiem.   
B) absteram – caibo – incendiem.  D) abstiveram – cabo – incendeiem. 
C) abstinham – coube – incendiem. E) absteriam – caibo – incendeiem.   
 
20. Assinale a alternativa em que a pontuação está CORRETA. 
 
A) Ele não virá hoje; não contem, portanto, com ele.  
B) O reitor daquela famosa universidade italiana, chegará aqui amanhã. 
C) São José dos Campos 15 de março, de 1985. 
D) Quero que, assine o contrato. 
E) Qualquer bebida que, contenha álcool, não deve ser tomada por você. 
 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
  
21. Definimos por renda familiar a soma dos salários dos componentes de uma família. A família de Carlos é composta 

por ele, a esposa e um filho. Sabendo-se que a renda familiar é de R$ 8 000,00, a diferença entre o salário de Carlos 
e o de sua esposa é de R$ 1 000,00 e a diferença dos salários  da esposa e do filho de Carlos é, em reais, de              
R$ 2 000,00, é CORRETO afirmar que o produto dos salários da família é, em reais, 

 
A) 12000  
B) 15000  D) 8000 
C) 16000 E) 7500 

22. O domínio da função definida por  
2x3x

3x2
)x(f 2

��

�
�  é 

 
A) (- �, 1] U [2, �)   
B) (1, 3/2] U (2, �)  D) ( - �, 3/2]U(2, �) 
C) [ 1, 2] E) [3/2, 2] 
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23. Seja f a função definida por f(x) = ax2 + bx + c, onde a, b e c são números reais e a � 0. Sabendo-se que o gráfico 
dessa função, no plano cartesiano, corta o eixo dos x nos pontos x = 1 e x = 2, e f(0) = 2, é CORRETO afirmar que o 
valor mínimo dessa função é 

 
A) 1/ 2 
B) -1/ 2  D) 1/ 4 
C) -1/ 4 E) 0 
 
24. A cidade de Ouro Branco tem 10 000 habitantes e dois bancos, A e B. Sabendo-se que 70% dos habitantes negociam 

com bancos, 52% dos habitantes da cidade são clientes do banco A e 12% são clientes dos dois bancos, é 
CORRETO afirmar que os clientes do banco B somam 

 
A) 4500 habitantes. 
B) 3200 habitantes.  D) 3800 habitantes. 
C) 4000 habitantes. E) 3000 habitantes. 
 
25. O polinômio f(x) quando dividido por 4x2 – 5 tem quociente igual a 2x + 1 e resto 3x – 3. O resto da divisão de f(x) 

por x – 1 é igual a 
 
A) 1  
B) – 3  D) – 1 
C) 3  E) 0 
 
26. Na década de 2000, uma fábrica de autopeças pretende investir ano a ano, de modo que a produção anual da peça x 

aumente de uma quantidade fixa. Se em 2001, a produção desta peça foi de 1800 unidades, e, em 2005, a produção 
foi de 7800 peças, é CORRETO que os diretores esperam que a produção em 2009 será de 

 
A) 13000 
B) 13200  D) 14000 
C) 13800 E) 14400 
 
27. Certo material radioativo perde a cada mês 3% da massa que possuía no início daquele ano. Sabendo-se que hoje o 

material tem 200 gramas, assinale daqui a quantos anos terá, em gramas, a metade da massa atual. 
 

Dados: (log 97= 1,98 e log 2 = 0,30). 
 
A) 30 
B) 25  D) 15  
C) 20 E) 12 
 
28. O custo de uma corrida de táxi é constituído de um valor fixo Q0, denominado bandeirada, que é cobrado 

independentemente dos quilômetros rodados mais um valor que varia proporcionalmente a distância x percorrida 
nessa corrida. Sabe-se, que numa corrida na qual foram percorridos 3 km, foram cobrados R$ 7,00 e que, em outra 
corrida de 5 km, a quantia cobrada foi de R$ 10,00. É CORRETO afirmar que o valor pago numa corrida de 
30km, em reais, é de 

 
A) 47,50 
B) 30,25  D) 45,25 
C) 55,25 E) 50,75 
 
29. Sabendo-se que log10 3 = 0,47(aproximadamente), é CORRETO afirmar que log10

 30 é aproximadamente 
 
A) 0,27 
B) 1,47  D) 1,13 
C) 1,32 E) 1,07 
 
30. Na equação 22x – 3.2x + 2 = 0, a soma das raízes é igual a 
 
A) 1 
B) 2  D) 4 
C) 3  E) 5 
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31. Os triângulos ABC e CDE são eqüiláteros de lados 4cm e 8cm, 
respectivamente. É CORRETO afirmar que o lado BD do triângulo CBD é, 
em cm, igual a 

 

A) 32  

B) 34   D) 38  

C) 36  E) 37  
 
32. No triângulo ABC, figura ao lado, os lados AB = 4 cm, AC = 3cm, e o ângulo 

BÂC= 120°. 
 É CORRETO afirmar que a área do triângulo é, em cm2, igual a 
 
A) 12 

B) 3  D) 33  

C) 
2

33
 E) 23  

 
33. Somando-se duas a duas as dimensões de um paralelepípedo retângulo, obtêm-se 26cm, 24cm e 20cm, 

respectivamente. Calcular, em cm3, o volume do paralelepípedo. 
 
A) 1485 
B) 1845  D) 1548 
C) 1825 E) 1584 
 
34. Na pirâmide ao lado, a base ABC é um triângulo retângulo de catetos AB e AC 

que medem respectivamente 4cm e 3cm. Sabendo-se que AV é a altura da 
pirâmide e mede 9cm, determine, em cm3, o volume da pirâmide. 

 
A) 36  
B) 108  
C) 54 
D) 18 
E) 72 
 
 
 
 
35. Um determinado automóvel é oferecido pelo fabricante em 7 cores diferentes, podendo o comprador optar pelos 

motores 1.0, 1.4 e 1.6. Sabendo-se que os automóveis são fabricados nos modelos EX e ELX, é CORRETO afirmar 
que as possibilidades de O comprador escolher um determinado carro desse fabricante é 

 
A) 30 
B) 32  D) 42 
C) 40 E) 50 
 
36. Num determinado país, as placas dos automóveis são constituídas de duas letras e de um número de 4 algarismos. 

Sabe-se que a casa dos milhares do número não pode ser zero e que os algarismos que compõem o número são 
diferentes. Se o alfabeto desse país tem 20 letras, é CORRETO afirmar que o número de carros que esse país pode 
emplacar é igual a 

 
A) 202. 104 
B) 202. 103.9  D) 20.19.92.102 
C) 29.19.104 E) 202.92.56 
 
37. Na figura ao lado, Carlos pretende determinar a altura de uma torre. De 

acordo com a figura, Carlos em um ponto A, a uma distância x da torre, vê 
o pico da torre sob um ângulo de 30°, porém andando dez metros em 
direção à torre, chega ao ponto B, de onde observa o pico sob um ângulo de 
60°. É CORRETO afirmar que a altura da torre, em metros, é igual a 

 

A) 35  

B) 25   D) 215  

C) 315  E) 15 
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38. As afirmações abaixo se referem às relações entre as funções trigonométricas. 
 

I,  sen2(2x) + cos2(2x) = 1, para todo x real. 
II.  sen(2x) = 2 senx.cosx, para todo x real. 
III.  sec2x = 1 + tg2x, para todo x real. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I. B) II.  C) I e II. D) I e III. E) II e III. 
 

39. Se sen x = 
2

3
, e x pertence ao primeiro quadrante, então tg x é igual a 

 
A) 3  

B) 
3

3
  D) 

2

1
 

C) 
2

2
 E) 1 

 
40. Os gráficos das funções reais definidas por f(x) = 2x + 3 e g(x) = 3x + 8 têm um ponto (x,y) em comum. Então, x + y é 

igual a 
 
A) 7 
B) –12  D) 12 
C) 5  E) - 5 
  


