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Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Edital Nº 50/2012

Processo Seletivo 2013

CADERNO DE PROVA

Data da Prova

13/01/2013

DURAÇÃO
DA PROVA

FORMA CONCOMITANTE
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
 A estrutura desta Prova obedece às novas orientações ortográficas vigentes no país.
 Verifique se este Caderno de Prova contém 40 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de
Matemática, cada uma delas com 05 (cinco) alternativas. Se o mesmo estiver incompleto, solicite ao fiscal de
sala para substituí-lo.
 A duração da prova é de 04 horas, incluído o tempo de preenchimento do Cartão-Resposta.
 O candidato somente poderá levar seu caderno de prova ao deixar em definitivo a sala nos últimos trinta
(30) minutos que antecedem o término da prova.

CARTÃO – RESPOSTA
 O Cartão-Resposta será entregue 01(uma) hora após o início da prova.
 Ao receber o Cartão-Resposta, confira todos os dados constantes no cabeçalho, certificando-se de que,
realmente, correspondem aos seus. Caso exista alguma falha, comunique ao fiscal de sala.
 Assine o Cartão-Resposta no verso.
 Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Provas, a alternativa que julgar correta antes de transpor a
resposta para o Cartão-Resposta.
 Marque no Cartão-Resposta a opção que você considera correta com caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, ponta grossa.
 No Cartão-Resposta, será anulada a questão cuja resposta apresentar emenda, rasura, ou ainda, mais de
uma opção marcada ou sem marcação.
 Prencha o Cartão-Resposta conforme modelo abaixo.

INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO
UTILIZE CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA AZUL OU PRETA, PONTA GROSSA
ATENÇÃO!!!
NÃO MARCAR ASSIM

•
X

MARCAR ASSIM
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EXEMPLO

02
03
04

 Não será permitido o uso de material estranho à prova.
 Será terminantemente proibida a permanência na sala de prova de candidatos portando qualquer tipo de
aparelho eletrônico, aparelho de surdez (permitido somente aos candidatos que solicitarem por
requerimento, conforme subitem 7.1 do Edital N° 50 de 29.10.2012), aparelho de telecomunicação ou
mensagem, telefone celular, bips, relógio de cálculo, calculadora e aparelho de telemensagem. Se este for o
seu caso, coloque-os abaixo da sua carteira.
 Você só poderá deixar sobre a carteira: lápis, caneta, borracha, cartão de inscrição e seu documento de
identificação. Os demais objetos como: compasso, régua, bombons, balas, bonés, etc. deverão ser colocados
abaixo da carteira ou no chão.
 Caso você tenha cabelos longos, prenda-os, deixando as orelhas descobertas.
 O IFMA divulgará o resultado final no dia 08/02/2013(sexta-feira), no site www.ifma.edu.br, na portaria dos
Campi do IFMA listados no item 9 do Edital Nº 50 de 29.10.2012.
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Nome do candidato:_________________________________________________________
Local de Prova:___________________________________________________ sala: ____
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o Texto 1 para responder às questões 1 e 2:
Texto 1- O rei do baião e o cantor da exaltação
O
pernambucano
Luiz
Gonzaga
do
Nascimento (1912-1989)
1989) já fazia sucesso no Sudeste
quando encomendou um chapéu de vaqueiro a sua
família, em 1947- queria homenagear o cangaceiro
Lampião, que usava o mesmo adereço. A imagem do
sanfoneiro trajado como sertanejo
jo acabou se
tornando simbólica: nenhum artista representou tão
bem o Nordeste quanto Luiz Gonzaga. Cantou as
alegrias e os dissabores do sertão – aquelas, presentes
em temas festeiros como Vem Morena,, parceria com
Zé Dantas; os outros, representados, sobretudo, em
Asa Branca, canção do folclore nordestino adaptado
por Gonzaga e pelo letrista Humberto Teixeira. O
músico foi o rei do baião, música tradicional
nordestina que surgiu do lundu. [...]
Já Luiz Gonzaga Jr. (1945-1991),
1991), criado no
morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, não trazia em
seu genoma musical a nordestinidade do pai. Sua
música tinha características mais urbanas: ia do
samba-exaltação
exaltação à canção de protesto contra a
ditadura militar - o que
ue lhe rendeu conflitos
familiares, uma vez que seu pai não tinha pejo de
tocar para os representantes do regime fardado.
Gonzaguinha não foi, como o pai, um músico que
definiu e encarnou um gênero popular. Mas fez
grande sucesso com canções mais interiorizadas,
interiori
que
abordavam temas como relacionamentos (Grito de
Alerta) ou até o ofício de cantor (Sangrando).
(Veja. São Paulo. Edição 2293, outubro,, 2012, p.147)

3) Leia a tira abaixo (Texto 2):
2)
METÁFORA
SÃO
PERIGOSAS!

SABEM... ESTOU ME
SENTINDO COMO UM
PEIXE FORA D’AGUA!

FOLHA DE SÃO PAULO, 23/03/2005

A partir da leitura da tira (Texto 2), pode-se
inferir que:
a) no 1º quadrinho, a expressão “um peixe fora
d’água” assume o sentido de “estar fora da
água, em local seco”.
b) no
o 3º quadrinho, a fala do rato ajuda a
construir o humor da tira, uma vez que fica
implícito que o peixe

não está apenas

sentindo-se
se deslocado em meio aos ratos,
mas também literalmente fora da água
ág
e

1) No Texto 1,, foram utilizados alguns recursos
coesivos que garantiram a continuidade e unidade
temática
mática do texto. Nesse sentido, identifique
qual alternativa aponta as palavras que
substituem o referente Luiz Gonzaga.
Gonzaga
a) sanfoneiro, músico, rei do baião.
b) pernambucano, Lampião, letrista.
c) pernambucano, Gonzaguinha, artista.
d) cantor da exaltação, rei do baião,
baiã músico.
e) vaqueiro, músico, cangaceiro.

que, portanto, poderá morrer.
c) a expressão “sentir
sentir-se como um peixe fora
d’água” não foi entendida pelo rato das duas
formas: conotativamente e denotativamente.
d) na fala do peixe, a expressão “sentir-se
“
como
um peixe fora d’água” não assume um
sentido figurado,
igurado, metafórico.
e) a partir do 1º quadrinho, o peixe percebe que

2) Ainda no Texto 1,, os termos em negrito
retomam, respectivamente:
a) Músicas e temas festivos.
b) Vem Morena e Asa Branca.
c) Músicas/canções e baião/lundu.
d) Alegrias e dissabores.
e) Presentes e representados.

está literalmente fora da água.
Com base na leitura do Texto 3, responda às
questões 4 e 5:
5
Texto 3- Por que fritura é tão gostoso?
Sabe aqueles filmes de Sessão da Tarde
em que a mocinha tímida e desajeitada toma um
banho de loja e, para a surpresa de todos,
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aparece linda e deslumbrante no baile de
formatura? É isso que a fritura faz com os
alimentos: graças a um extreme makeover
alimentar,
mentar, traz à tona o sabor que já estava lá.
É na frigideira que a repaginação
acontece. Quando passa de 170º C, o óleo se
incorpora
ao
alimento,
realçando
suas
qualidades. Como explica Márcia Fidelix,
presidente da Associação Brasileira de Nutrição,
a gordura
rdura aquecida faz o alimento desenvolver
odor, cor e textura – são as propriedades
organolépticas, aquelas que percebemos por
meio dos sentidos. “Isso torna as preparações
fritas mais atraentes”, diz a doutora Fidelix.
Pode reparar: mesmo alimentos congelados,
congel
esbranquiçados, sem graça, depois de fritos
ficam dourados, crocantes, com cheiro que faz
salivar.
E é aí que a carruagem da Cinderela vira
abóbora empanada. Mandar ver na fritura faz
você se sentir pesado, com a leve impressão de
que comeu mais do que
ue devia [...]. A fritura
satisfaz, mas também engorda, maltrata seu
coração e aumenta o risco de câncer. Ninguém é
perfeito.

2

A questão 6 refere-se
refere
ao Texto 4
TEXTO 4
Quando a amiga lhe apresentou o
garotinho lindo dizendo que era seu filho
mais novo, ela não pôde resistir e exclamou:
"Mas como, seu marido não morreu há cinco
anos?" "Sim, é verdade" — respondeu então a
outra, cheia daquela compreensão, sabedoria
e calor que fazem os seres humanos—"mas
humanos
eu
não".
MORAL: Não morre a passarada quando morre
um pássaro.
(FERNANDES, Millôr. Fábulas Fabulosas.
Rio de Janeiro, p. 125).

6) Com base
e na leitura do fragmento
fr
acima
(Texto 4),, marque a alternativa que indica a
relação

sentido

estabelecida

pelo

conector
ctor ‘mas’, destacado no texto:
t

(Super Interessante. São Paulo. Edição
269, setembro, 2009, p.53).

4) A passagem em que a autora chama
diretamente a atenção do leitor corresponde:
corresponde
a) “[...] a gordura aquecida faz o alimento
desenvolver odor, cor e textura”.
b) “É na frigideira que a repaginação
acontece”.
c) “Pode
reparar:
mesmo
alimentos
congelados, esbranquiçados, sem graça,
depois de fritos ficam dourados,
crocantes, com cheiro que faz salivar”.
d) “A fritura satisfaz, mas também
engorda”.
e) “Ninguém é perfeito”.

de

a)
b)
c)
d)
e)

Oposição
Complementação
Restrição
Conclusão
Comparação

7) Após a leitura da tirinha abaixo (Texto 5),
analise as afirmações que seguem e responda
à questão a seguir:

PENSANDO BEM... EU NÃO
SOU TÃO MAL ASSIM

OLHOS
PENETRANTES...
FOCINHO
CHARMOSO...

TALVEZ O PROBLEMA
SEJAM AS ORELHAS!

5) No fragmento “E é aí que a carruagem da
Cinderela vira abóbora empanada”,
empanada
a
expressão em destaque refere-se:
se:
a) À incorporação do óleo ao alimento.
b) Ao sabor proporcionado pela fritura.
c) Ao odor, cor e textura desenvolvidos
através da gordura aquecida.
d) À atratividade das preparações fritas.
e) Aos malefícios causados pela fritura.

I.

A palavra mal no 1º quadrinho da tira é
semanticamente equivalente a perverso.
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II. No último quadrinho, a forma verbal ‘sejam’
‘
está concordando com o sujeito da oração.
III. Os adjetivos ‘penetrantes
penetrantes e charmoso’
concordam com os substantivos olhos e
focinho, respectivamente.
IV.Na
Na tira, a expressão “não sou tão mal assim”
poderia ser substituída, sem alteração de
sentido, por “não sou tão feio assim”.
Estão corretas as afirmações:
a) II e IV, apenas
b) II, III e IV, apenas
c) I e II,apenas
d) III e IV, apenas
e) I e III, apenas

3

A questão 9 refere-se
se ao anúncio publicitário
abaixo (Texto 7):
7)

Você pode passar o tempo vendo qualquer coisinha
OU LIGAR NA
HBO

TV SEM HBO? NEM VALE A PENA LIGAR

8) Leia o poema abaixo (Texto 6) e identifique a
alternativa INCORRETA acerca do texto.
Texto 6 - Profundamente
[...]
Quando eu tinha seis anos
Não pude ver o fim da festa de São João
Porque adormeci
Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo
Minha avó
Meu avô
Totônio Rodrigues
Tomásia
Rosa
Onde estão todos eles?
─ Estão todos dormindo
Estão todos deitados
Dormindo
Profundamente

Você pode passar o tempo vendo qualquer
coisinha ou ligar na HBO.
publicitário
7), é
9) A respeito do anúncio publicitário(Texto
correto afirmar que:
a) a conjunção ‘ou’,
ou’, presente no anúncio,
estabelece o sentido de temporalidade.

(BANDEIRA, Manuel. Antologia Poética.
Poética Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p.81).

a) O verbo dormir permanece com o mesmo sentido
ao longo do texto.
b) O verbo adormecer, no início do poema, é usado
em sentido literal,
l, significando cair no sono,
dormir.
c) A retomada ao momento presente ocorre através
do uso do advérbio “hoje”, que inicia a segunda

b) o sufixo ‘inha’ acrescentado à palavra coisa,
possibilitou um sentido afetivo, carinhoso na
criação dos efeitos de sentido do texto.
c) a palavra ‘coisinha’
coisinha’ é utilizada no sentido
pejorativo, referindo-se
referindo
à programação que
não é exibida pela HBO.
d) a HBO não seria
ria a melhor opção.
e) não vale a pena assinar a HBO, pois a
programação é desinteressante, ao contrário

estrofe.
d) O verbo dormir, na estrofe final do poema,

das outras TVs a cabo.

assume um sentido figurado.
e) A palavra profundamente,, ao final do texto,
ressalta a ideia de que este é um sono do qual os
familiares

mencionados

no

poema

não

despertarão.
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A questão 10 refere-se
se a figura abaixo
(Texto 8):

4

Leia os textos que seguem:
Texto A.

“Além de gênios, somos muito humildes”.

* “Além de gênios, somos muito humildes”.
10) Após a leitura da figura acima (Texto
(T
8) NÃO
é correto afirmar que :
a) A expressão “encher a bola” refere-se
refere
unicamente à pessoa da imagem que está
b) A expressão “encher a bola” refere-se,
refere
aos

11) Considerando o contexto de uso da palavra
quente nos textos acima, conclui-se
conclu
que:
a) Tanto no texto A quanto no texto B, a
palavra quente está sendo empregada no
sentido denotativo.
b) No texto A, a palavra quente está sendo

enchendo o balão.
também,

Texto B.

elogios

recebidos

pe
pelos

empregada no sentido conotativo e no texto
B

está

sendo

empregada

no

sentido

denotativo.

publicitários no dia dedicado a eles.
c) O autor brinca com os sentidos da expressão

c) No texto A, a palavra quente está sendo

“encher a bola”,, fazendo referência aos

empregada no sentido denotativo e no texto

elogios

B ela é empregada no sentido literal.

recebidos

pelo

profissional

da

publicidade e aos balões que nos remetem
reme
à

empregada

comemoração do dia dedicado a eles.
d) A expressão “Além de gênios, somos muito
humildes”, faz referência, de forma bem
humorada,

à

falta

de

modéstia

do

pronome

conotativo

no
e

sentido
no

texto

denotativo
B

está

e

sendo

empregada no sentido denotativo.
e) No texto A, a palavra quente é empregada
no sentido denotativo e no texto B, há o

publicitário.
e) O

d) No texto A, a palavra quente está sendo

“nossa”

refere
refere-se

aos

emprego no sentido denotativo e conotativo.

publicitários.
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12) A figura de linguagem que utiliza como
recurso um sistema de pictogramas como na
figura abaixo é:

5

terrestre não está associada à expressão
“estamos devorando a Terra”.
e) na construção dos sentidos do texto, deve-se
deve
levar em consideração somente o valor
denotativo do título da capa.
14) As palavras MAL/MAU apresentam sentidos
diferentes

em

determinados

contextos.

Considerando esta afirmativa, marque a
a) Prosopopeia
b) Metáfora
c) Antítese
d) Metonímia
e) Hipérbole

opção em que há o uso indevido de tais
termos:
a) O projeto, que ele fez,foi mal elaborado.
b) Muitas pessoas são mal informadas sobre a
quantidade
dade de alimentos desperdiçados na
escola.

A questão 13 refere-se ao texto abaixo (Texto 9):
9)

c) O mal condicionamento dos alimentos é
uma das causas do desperdício.
d) O mau homem não encontra paz interior e
nem consegue ser feliz.
e) O mau planejamento fez com que os
recursos não chegassem à instituição.

A figura que
ue segue, refere-se
refere
à questão 15.

13) Considerando o texto da capa da revista
Veja, pode-se concluir que:
a) para a compreensão do texto, além do
sentido de “comer a Terra”, presente na
imagem da capa, deve-se
se perceber também o
sentido de esgotar os recursos do planeta.
b) a imagem e o texto verbal possuem apenas o
sentido denotativo.
o sentido de

15) No texto da figura acima, a palavra ‘que’

esgotamento dos recursos do planeta apenas

introduz uma oração cuja classificação é

com a leitura da capa, sendo necessária,

idêntica em:

c) não é possível perceber

para isso, a leitura da reportagem
ortagem completa.
d) a imagem da pessoa abocanhando o globo

a) A neve, que é fria, provocou a morte da
vegetação.
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b) Ela sempre morou em cidades que ficam no
litoral.
c) Apresse-se, que o ônibus sai em meia hora.
d) O governo recusou o aumento de salário, de
modo que os trabalhadores ficaram
insatisfeitos.
e) Trabalhava o dia todo, portanto, dedicava-se
dedicava
pouco aos estudos.
A tirinha abaixo (Texto 10), refere-se
se à questão 16.

16) A regra de acentuação do Novo Acordo Ortográfico mencionada no quadrinho (Texto 10) pode ser
exemplificada pelas seguintes palavras:
a) Gloria e barbarie
b) Enciclopedia e nausea
c) Assembleia e heroico
d) Magoa e nodoa
e) Apoio e vôo
As questões 17 e 18 referem-se
se ao texto abaixo (Texto 11):

17) Os pronomes seu e ele,, utilizados na tirinha acima (Texto 11),, asseguram a retomada, respectivamente,
de:
a) relatório e política ambiental.
b) Jenkins e fertilizante.
c) relatório e fertilizante.
d) ideias e político.
e) Jenkins e relatório.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Processo Seletivo aos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 2013 – FORMA CONCOMITANTE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA

7

18) Após analisar as afirmações abaixo, responda à questão que segue:
I. O humor da tira consiste na forma em que o chefe diz ao funcionário que seu relatório não serviu
para a finalidade a que se destinava inicialmente.
II. Segundo o novo Acordo Ortográfico a palavra ideias, presente no 1º quadrinho, deverá ser acentuada.
III. O uso de vírgulas, no 1º quadrinho,
quadrinho justifica-se por isolar o vocativo Jenkins.
Estão corretas:
a) Apenas as afirmações II e III
b) Apenas a afirmação I
c) As afirmações I e II
d) Apenas as afirmações I e III
e) Todas as afirmações
Observe a tirinha abaixo (Texto 12) e responda à questão 19:

19) A oração “Mesmo morando nas ruas,...”, é classificada como:
a) Oração Coordenada Sindética Adversativa
b) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva
c) Oração Subordinada Adverbial Causal
d) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva
e) Oração Subordinada Adverbial Concessiva
Observe a tirinha abaixo (Texto 13) e responda à questão 20:

20) Marque a opção em que o verbo destacado abaixo exerce, quanto à sua transitividade, a mesma função
do verbo querer no primeiro quadrinho.
a)
b)
c)
d)
e)

Assisti a um ótimo filme ontem.
Seus argumentos não procedem.
O caçador visou o corpo do animal.
O cantor não agradou aos presentes.
Quero muito bem aos meus amigos.
amigos
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA
21) Em uma festa foram vendidos 400 ingressos
para 200 casais. Além disso, foram vendidos
mais 400 ingressos avulsos, sendo 40% para
mulheres. Qual a porcentagem de homens
nesta festa?
a) 45%
b) 50%
c) 55%
d) 40%
e) 60%
22) A empresa de telefonia “PIM” oferece um
plano em que o usuário paga R$ 25,00 por
mês, mais R$ 0,05 por minuto de ligação. Já a
concorrente “EI” oferece um plano em que
paga-se R$ 10,00 por mês, mais R$ 0,20 por
minuto de ligação. Carina concluiu que o
plano da “EI” era mais econômico para ela.
Isto significa que ela pretende falar
mensalmente, no máximo:
a)
b)
c)
d)
e)

99 minutos;
89 minutos;
1 hora e 49 minutos;
1 hora e 25 minutos;
2 horas.

23) Na figura vemos o gráfico da função . Neste
caso, o valor de   é:

a)
b)
c)
d)
e)

0
1
2
-1
-2

24) Patrícia olha uma pedra na outra margem de
um rio exatamente a sua frente. Percorrendo
200m o ângulo de visão da pedra fica de 45°
como na figura. Assim Patrícia conclui que a
largura do rio é de:

a)
b)
c)
d)
e)

√

m;

200√3 m;
200 m;
100 m;
100√3 m.

25) Uma festa foi realizada em dois salões A e B.
Durante a festa 15 pessoas saíram do salão A
para o B e 25 saíram do salão B para o A. Ao
fim da festa, o salão A tinha 65 pessoas e o B
tinha 35. Logo, inicialmente havia em A e B
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

60
45
50
65
55

e
e
e
e
e

40
55
50
35
45

pessoas;
pessoas;
pessoas;
pessoas;
pessoas.

26) A loja Vendebem fez uma promoção para
vender pratos e copos decorados para o Natal.
Sem mudar os valores dos produtos, criou dois
kits natalinos. No primeiro, foi colocado 3
pratos e 4 copos a um preço de R$ 77,00 e no
segundo kit foi colocado 4 pratos e 3 copos
por um preço de R$ 84,00. Mantendo os
preços individuais de cada prato e cada copo,
quanto custaria 1 copo mais um prato?
a) R$ 18,00
b) R$ 22,00
c) R$ 15,00
d) R$ 23,00
e) R$ 14,00
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27) Uma torre de telecomunicações se rompeu
durante a passagem de uma tempestade. A
ponta da torre toca o solo a 8m de sua base
como na figura. Se a torre tinha 16m, quando
inteira, determine a altura h, da parte ainda
em pé, que mede:

a)
b)
c)
d)
e)

9

30) A figura mostra os gráficos de    e
     com   . A área do triângulo
ABC é:

6m
8m
10 m
5m
9m

a) 2
b) 8
c) 4





d)
e)

28) Na figura abaixo temos o gráfico de duas
funções  e . Se      e com base
na figura, podemos afirmar que a expressão
da função f é:

31) Sejam f e g funções definidas por !  ! 
" e !  !  #. Se $!%   ! então
o valor de # é:
a)

"

b) 5
c) 3
d) 3
e)
32)
a)
b)
c)
d)
e)

 
 
 
 
 


  
  

  

29) A população de certa cidade cresce a uma taxa de
10% ao ano. Supondo que esta taxa não se altere,
em quanto tempo a população será 10 vezes a
população inicial ? Adote    , .

a)
b)
c)
d)
e)

20 anos
10 anos
1 ano
100 anos
25 anos

"


Na despesa de consumo de Marcos num
restaurante na Praia da Marcela foi
acrescida a quantia de R$ 25,55 referente
ao pagamento de 10% pelo serviço de
garçom. Logo, no total, Marcos pagou:
a)
b)
c)
d)
e)

R$
R$
R$
R$
R$

255,50
281,05
230,45
145,00
155,50

33) O preço que o consumidor paga por uma
corrida de taxi inclui o valor fixo da
bandeirada e uma parcela que depende da
distância percorrida. Se a bandeirada custa
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R$ 3,00 e cada quilômetro percorrido custa
R$ 0,50, para que o valor da corrida não
ultrapasse R$ 28,00, a distância percorrida
deve:
a)
b)
c)
d)
e)

Ultrapassar 80 km
Não ultrapassar de 50 km
Igual a 80 km
Não ultrapassa de 60 km
Igual a 60 km
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38) Se a diferença entre as medidas dos lados de
um retângulo é de 4 cm e a área desse
retângulo acrescida de 48cm2 é igual ao
quadrado do maior lado, então as dimensões
do retângulo são:
a) 8cm e 10cm
b) 4cm e 5cm
c) 8cm e 12cm
d) 12cm e 5cm
e) 8cm e 5cm

34) Se um funcionário de uma empresa comercial
ganha mensalmente R$ 1440,00 e gasta



do

que ganha com aluguel e alimentação, o que
resta para as demais despesas é:
a) R$ 360,00
b) R$ 1080,00
c) R$ 460,00
d) R$ 1060,00
e) R$ 560,00
35) Dadas as funções  


e
'

   os

valores reais de  para que se tenha  (
 pertencem ao conjunto:
a) )  *+ ,  b) )  *+ . c) )  *| 0  12  ( d) )  *| (  e) )  *| 0  12  ( 36) Se as raízes da equação     3  
expressam, em centímetros, as medidas dos
catetos de um triângulo retângulo, então a
medida da hipotenusa desse triângulo vale:

39)

a)
b)
c)
d)
e)

Seja f uma função polinomial do 2o grau. Se
f(0) = 3, f(1) = 2 e f(-1) = 10, então ;1<3)
vale:
1
1
0
2
2

40) O ponto onde os gráficos das funções
;:  9>6'? e @: 

?
A?BCDE

se intersectam

é:
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

F
A
G
A
G
F
G
A
G
F

√F
F
√F
,F
√F
,>
√F
,>
√F
,A

,







a) √35
b) 35
c) 37
d) √37
e) √17
37) A função inversa da função 5  106  3 é:
a) 5  log :  3
b) 5  log:  3
c) 5  log :  3
d) 5  10log :  3
e) 5  3  log :

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo Seletivo aos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 2013 – FORMA CONCOMITANTE

