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Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Prova, 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.
No Cartão-Resposta, será anulada a questão cuja resposta apresentar emenda, rasura, ou ainda, mais
de uma opção marcada ou sem marcação.
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do IFMA.

DURAÇÃO DA PROVA
4h

DATA DA PROVA
03/12/2017

Nome do candidato:_____________________________________________________________________
Local de Prova:_______________________________________________________________ sala: _____
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

Leia o texto que segue e responda o que se
pede:
O peso do preconceito
Há uma minoria no país que é
altamente discriminada e que sequer é
reconhecida e organizada como uma
minoria. Estou falando dos obesos
mórbidos. Considerada atualmente uma
doença pela medicina, é fácil identificar a
obesidade mórbida [...]. Mas há um mal
ainda pior e pouco falado quando o assunto
é obesidade: o preconceito.
O obeso sente que a sociedade,
quando não o ignora, o agride. A começar
pelo rótulo: quem conviveria bem com a
alcunha de “mórbido”? Não há proteção
legal ou qualquer mecanismo de defesa aos
vexames pelos quais o obeso passa nas ruas
diariamente. [...] Enquanto o preconceito
racial não é muitas vezes explícito, a
maioria das pessoas não se intimida em rir
diante de um obeso. É como se fosse assim
apenas porque é preguiçoso, relapso [...]”

haja vista a pequena quantidade de
pessoas que sofrem dessa doença.
e) Considerada, há muito tempo, uma
doença pela medicina, a obesidade
mórbida atinge um pequeno grupo de
indivíduos, os quais sofrem, com
agressões verbais de terceiros.

TEXTO 2

Fernandes, Flávio. In: Superinteressante, ed. 169, out.
2001(Fragmento).

1) Considerando o conteúdo do texto, é
correto dizer:
a) No Brasil, é grande a quantidade de
pessoas obesas, assim como grande
também é o número de indivíduos que
fazem piadas dessas pessoas.
b) Há outros tipos de discriminação que
costumam acontecer de modo oculto,
enquanto o desrespeito aos obesos é
motivo de zombaria pública.
c) Os obesos mórbidos são protegidos por
determinada organização, a qual
defende esse grupo de pessoas de
atitudes discriminatórias.
d) O preconceito contra os obesos
mórbidos é praticamente inexistente,

(Revista Máxima, ano 5, ed. 53, out/2014, p.20)

2) Tendo em conta os elementos constitutivos
do texto 2, pode-se afirmar que este
pertence, predominantemente, ao gênero
textual:
a) receita
b) diário
c) relatório
d) resumo
e) resenha
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3) A escolha de um tempo e um modo verbal
sinaliza a perspectiva do enunciador sobre o
que é enunciado. No texto 2, a seleção de
tempo e modo verbais em faço, embebo e
aplico se justificam porque:
a) expressam verdades científicas.
b) indicam um passado com efeito de
atemporalidade.
c) expressam uma rotina, uma ação habitual.
d) indicam um fato que é anterior a outro.
e) sugerem
acontecimentos
futuros,
hipotéticos.

TEXTO 3

b) pelo cinismo de Garfield ao tentar inventar
uma desculpa pouco crível sobre o sumiço
dos biscoitos.
c) pela presteza de Garfield em explicar a
Jhon o que, de fato, ocorreu com os
biscoitos.
d) pelos biscoitos realmente terem sumido
como Garfield explicou.
e) por Garfield ter contado a verdade sobre os
biscoitos a Jhon.
5) O elemento coesivo disso, terceiro
quadrinho da tira de Garfield, no texto 3,
retoma o seguinte item:
a) a ida dos biscoitos ao correio.
b) os biscoitos
c) os farelos
d) a ida dos biscoitos à praia.
e) a limpeza dos farelos.

6) Sabendo
que
nem
sempre
há
correspondência entre o número de letras e
o de fonemas em uma palavra, assinale a
opção em que TODAS as palavras
apresentadas possuam o número de letras
igual ao de fonemas:
a) liberdade, maciça, iluminado.
b) riqueza, porta, tesoureiro.
c) qualquer, piscina, torta.
d) lua, tórax, aquático.
e) cachorrinho, rua, esquema.
Leia e analise o enunciado que segue:
“Se alguém acendesse um fósforo na Lua, os
astrônomos localizariam o clarão[...] Em suma,
não há muita coisa no universo que os
astrônomos não consigam detectar [...] Por isso
é muito estranho que, até 1978, ninguém
tivesse percebido que Plutão tem uma lua[...]”.
Bill Bryson.Brevíssima história de quase
tudo.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2010. p.22.

(DAVIS, J. Garfield está de dieta. V.2,
Porto Alegre: L&PM, 2005, p.93)

4) Após a leitura total do texto 3, pode-se
dizer que o humor da tira se dá:
a) por Jhon ter acreditado piamente na
história inventada por Garfield.

7) As palavras grifadas acima podem ser
substituídas por outras, mantendo-se a
significação de cada uma delas. A alternativa
que apresenta essa substituição feita
corretamente é, respectivamente:
a) Pois, mas.
b) Enfim, entretanto;
c) Entretanto, em síntese;
d) Em vista disto, pois;
e) Em síntese, em vista disto;
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8) No trecho: “Elas diziam que a casa era malassombrada”. Qual das opções abaixo segue
a mesma regra ortográfica da expressão
grifada acima?
a) A sobrinha da minha irmã gosta de comer
banana-maçã;
b) O guarda-noturno teve aumento de salário,
após várias discussões na Câmara Municipal;
c) Os estrangeiros consideram vergonhoso o
salário-família do funcionário brasileiro;
d) O aluno recém-matriculado chamou
atenção dos demais alunos;
e) Toda quinta-feira, à tarde, meus amigos
reúnem-se no clube da leitura.
9) Assinale a alternativa em que o enunciado
está de acordo com a norma padrão da
língua portuguesa.
a) Tinha uma garota na sala lhe esperando.
b) Fui eu quem resolveu aquele exercício.
c) Amanhã, irei na praia com uns amigos.
d) O menino cujo a mãe lhe falei está ali.
e) É proibido a entrada de animais na loja.
10) Em “Éguas!!! Mana, tu chegaste! ”, o termo
em
destaque
apresenta-se,
morfologicamente, como um(a).
a) substantivo comum.
b) interjeição.
c) advérbio de intensidade.
d) adjetivo.
e) pronome indefinido.
11) Marque a alternativa em que a concordância
do verbo em destaque está de acordo com a
norma padrão da língua portuguesa.
a) Será divulgado em breve os gabaritos da
prova.
b) Fazem dez dias que não chove.
c) Deve existir pessoas com dificuldades.
d) Nota-se alguns sinais de má-fé do acusado.
e) Foram eles que prometeram cumprir o
prazo.
________________________________________

Leia o enunciado que segue:
Louco – sujeito que cisma que é Napoleão, desde
os tempos de Napoleão, que foi o único e
verdadeiro, vai dizer que não fui.
Leon Eliachar. O homem ao quadrado. São
Paulo: Círculo do Livro, s/d. p.53

12) O autor do enunciado anterior valeu-se do efeito
de humor para definir a palavra “louco”. Em qual
das opções abaixo está a classificação
CORRETA
da
função
da
linguagem
predominante utilizada por esse autor no texto?
a) Referencial;
b) Conativa;
c) Emotiva;
d) Poética.
e) Metalinguística;
13) Assinale a alternativa em que o uso da
vírgula se justifica por separar o aposto no
enunciado.
a) O Brasil, um dos maiores países do mundo,
tem parte da população vivendo abaixo da
pobreza.
b) Ele disse tudo, ou melhor, tudo o que sabia.
c) Falam muito, mas ouvem pouco.
d) Chegando os participantes, começaria a
reunião.
e) Todos chegaram cedo e eu, muito atrasado.
Leia, com atenção, o texto que segue e
responda às questões 15 e 16.
Texto 4
“[...] Um dos símbolos da culinária francesa, os
crepes são muito populares em toda a Europa e
de lá, se popularizaram no resto do mundo [...]
Nos Estados Unidos, o crepe é conhecido como
pancake; já os russos chamam a iguaria de
blinis, os judeus de blintzes e os italianos de
crespelles ou frittatines [...] Graças ao seu
baixo teor de gordura, pode ser considerado
uma refeição saudável e ao mesmo tempo pode
ser servido como lanche [...]”
Saúde & beleza. Ed. Prime. nº39, ano 06,
2011, p. 20.

14) Com base nas informações apresentadas no
fragmento do texto 4, é correto afirmar
que:
a) nos países citados no texto acima, o crepe é
uma refeição.
b) o crepe é consumido também em, pelo
menos, um país do Ocidente.
c) na Rússia, o crepe é intitulado iguaria.
d) os judeus têm o hábito de comer crepe no
lanche.
e) os franceses gostam de almoçar crepe por
este conter poucas calorias.
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15) Ainda no texto 4, aparece a expressão
grifada “Um dos símbolos da culinária
francesa[...]” que, segundo a Gramática
Normativa, funciona sintaticamente como:
a) aposto resumido.
b) locução adverbial.
c) aposto explicativo.
d) locução conjuntiva
e) locução adjetiva.
Leia o enunciado abaixo:
“Orador – sujeito que, quando abre a boca, faz
todo mundo fechar os olhos”.
Leon Eliachar

16) A figura de linguagem que contribui
significativamente
para
intensificar
a
expressividade no enunciado acima é
a) prosopopeia.
b) zeugma.
c) anáfora.
d) comparação.
e) antítese.

17) Assinale a alternativa em que TODAS as
palavras foram grafadas corretamente:
a) Ele não esitou em marcar consulta com o
hurologista.
b) O mundo hostil está repleto de pessoas
hediondas.
c) Ontem discutimos sobre os erbívoros
durante a aula de biologia.
d) O úmus pode estar bastante húmido por
causa das chuvas.
e) A élice do elicóptero apresentava avarias
____________________________________

Leia o texto que segue e responda à questão 18.
“ Muitos moradores já viram o morcego e
tentaram matá-lo. Ele escapa, e se diria que
não teme represálias, pois voltou pela terceira
vez [...]”.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e
prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1988. p. 1229.

18)
Qual das opções abaixo, as palavras acima
grifadas podem ser substituídas, sem que altere o
sentido da frase?

a) indivíduos, contra-ataque, entretanto;
b) habitantes, vingança, embora;
c) residentes, revanche, porque;
d) pessoas, selvagerias, todavia;
e) indivíduos, brutalidades, contudo.

Leia e responda à questão 19.

[...] Pela janela, o herói vê a mocinha em perigo,
mas como o leitor, não pode socorrê-la. Essa
angústia de não saber qual será o desfecho, de
não conseguir prevê-lo, é o suspense [...]”
KANASHIRO, Á. Regina. Projeto Araribá:
Português: Ensino Fundamental. 3ª.ed. São Paulo:
Moderna, 2010

19) Sobre a posição dos pronomes oblíquos
destacados, é correto afirmar que
a) obedece à variedade coloquial e é denominada
ênclise.
b) obedece à variedade padrão e é denominada
próclise.
c) obedece à variedade padrão e é denominada
ênclise.
d) obedece à variedade coloquial e é denominada
próclise.
e) obedece à variedade padrão e é denominada
mesóclise.
_________________________________
Leia o período que segue e responda à questão
20.
“Os animais de estimação, hoje, são membros
importantes da família: cuidamos deles, damos
presentes, os enchemos de mimos. [...]”
ZAMBELLO, Juliana. Praticamente uma pessoa.
Vida simples. São Paulo: Abril, 1º jun. 2013.

20) É correto afirmar que o enunciado acima é
composto por:

a) três orações subordinadas;
b) três orações coordenadas e uma oração
subordinada;
c) quatro orações subordinada.
d) duas orações coordenadas e duas orações
subordinadas;
e) quatro orações coordenadas;
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA
21 O
valor
da
expressão
√√7 + √3 . √√7 − √3 é igual a:
a) 3√7
b) 7
c) 2
d) √21
e) 7√3
22) Na cidade de Geometrópolis, a conta de
energia sofreu dois aumentos sucessivos
em dois meses consecutivos: o primeiro
aumento de 3,6% e o segundo de 7,5%.
Pode-se concluir então que o aumento
percentual acumulado nesses dois meses
corresponde a:
a) 11,23%
b) 11,42%
c) 11,33%
d) 11,37%
e) 11,10%

23) Racionalizando

a

expressão

desse curral para que a quantidade de
bois seja 2% do total de animais?
a)
b)
c)
d)
e)

26) Em uma pesquisa com 430 alunos para
verificar quantos deles falam Inglês ou
Espanhol, o resultado foi o seguinte.
 60 não falam nenhum desses idiomas;
 270 falam Inglês;
 180 falam Espanhol
O número de alunos entrevistados que falam
Inglês e Espanhol é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

2+√2
,
√2+1

encontramos:
a) 2
b)
c)
d)
e)
24)

√2 − 4
3√2
2 + 3√2
√2

Sabe-se que 𝑎3𝑥 − 𝑎−3𝑥 = 7 e 𝑎 ≠ 0. Pode-se
afirmar que o valor da expressão 𝑎6𝑥 + 𝑎−6𝑥
é igual a:
a) 49
b) 51
c) 47

d)

7
6

e) −

49
2

25) Em um curral há 100 animais. Sabendo-se
que 99% destes são vacas e o restante,
bois. Quantas vacas devem ser retiradas

50
2
1
49
98

a)
b)
c)
d)
e)

120
70
80
140
100

27) O conjunto solução, em ℝ, da inequação
1
+ 𝑥 ≥ −2 é?
𝑥
{ 𝑥  𝑅/ 𝑥 = −1 𝑜𝑢 𝑥 > 0}
{ 𝑥  𝑅/𝑥 < −1 𝑜𝑢 𝑥 > 0}
{ 𝑥  𝑅/𝑥 = −1 𝑜𝑢 𝑥 ≥ 0}
{𝑥  𝑅/ 𝑥 = −1 𝑜𝑢 𝑥 < 0}
{𝑥  𝑅/ 𝑥 = 1 𝑜𝑢 𝑥 > 0}

28) Qual o valor do produto das raízes da equação
||2𝑥 − 5| − 7| = 4 ?
a) – 72
b) – 90
c) – 88
d) – 96
e) – 60
29) Seja 𝑥 o número de peças produzidas e
vendidas por uma certa empresa.
Sabendo-se que o lucro dessa empresa é
dado pela função 𝐿: ℕ → 𝑄, sendo:
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𝑥2
𝐿(𝑥) = −
+ 5𝑥 − 40
10
Essa empresa terá lucro positivo não nulo
desde que se tenha:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Duas raízes iguais a 1.
−1 e 1.
Duas raízes iguais a 2.
−1 e 2
Duas raízes iguais a – 1 .
33) Seja o triângulo equilátero ABC inscrito
em uma circunferência de raio 6 dm e
centro em O. Qual a medida da altura do
triângulo ABC?

10 < 𝑥 < 40
20 < 𝑥 < 50
0 < 𝑥 < 50
𝑥 > 10
𝑥 = 25

A

30) A respeito da equação 4𝑥 − 5.2𝑥 + 6 = 0,
pode-se afirmar que a soma de suas raízes
é igual a:
a) log 2 18
b) log 2 3
c) log 2 12
d) log 2 6
e) log 2 32
31) Seja o retângulo MNOP inscrito no
triângulo ABC seguinte. Sabendo-se que
𝐴𝐶 = 20𝑚, 𝐵𝐶 = 15𝑚 e 𝐴𝐵 = 25𝑚, qual
é a área máxima do retângulo MNOP?

O
C

a)
b)
c)
d)
e)

B

3√6 𝑚
9m
3√3
12 𝑚
6√2 𝑚
34) Seja o retângulo ABCD seguinte, de
comprimento 3x e largura 2x.

C
C

D
M

A
a)
b)
c)
d)
e)

P

2x

N

O

B

80 𝑚2
90 𝑚2
75 𝑚2
60 𝑚2
120 𝑚2

A

B

̂ 𝐵). cos(𝐶𝐷
̂ 𝐵) é igual
Pode-se afirmar que 𝑠𝑒𝑛(𝐶𝐷
a:
a) 3
b)
c)
d)
e)

32) Sabendo
que as raízes da
equação
𝑥² + 𝑝. 𝑥 + 𝑞 = 0 são 1 e −2 , então, as
raízes da equação 𝑥² + 𝑞. 𝑥 + 𝑝 = 0 são:

3x

6
13
√10
3
√3
10
3
10

35) O conjunto solução da equação
log (9𝑥 − 1) − log (2𝑥 + 7) = log 2 é :
a) S = { 3 }
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b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

S
S
S
S

=
=
=
=

{
{
{
{

4}
5}
1}
2}

36) Seja g uma função real definida em 𝑔: ℝ →
ℝ, sendo ℝ o conjunto dos números reais,
tal
que
𝑔(𝑥 − 2) = 5𝑥.
Nestas
condições, pede-se determinar 𝑔(𝑥 + 1)
igual a:
𝑥+1
5𝑥 + 1
5𝑥 + 15
5𝑥 + 3
𝑥−2

a)
b)
c)
d)
e)

automóvel que custa R$ 32000,00 nessa
revendedora terá entrada mínima de:
R$ 9600,00
R$ 8400,00
R$ 10800,00
R$ 9400,00
R$ 11 600,00

40) No triângulo ABC seguinte, ̅̅̅̅̅
𝑀𝑁 é paralelo
̅̅̅̅ , sendo as medidas dos segmentos
a 𝐵𝐶
em centímetros.
A

K

37) Nas figuras seguintes estão indicadas as
medidas de um retângulo e de um
quadrado, em centímetros.
2𝑥 + 22

K+4
B

Se essas figuras têm a mesma área, então
cada uma delas mede, em decímetros
quadrados:
0,256 dm2
25,6 dm2
256 dm2
2560dm2
2,56 dm2
38) Dada a função 𝑓(𝑥) = log (

a)
b)
c)
d)
e)

N

4

2𝑥 + 6

8

a)
b)
c)
d)
e)

M

2

4𝑥+8
6𝑥

C

A medida do segmento ̅̅̅̅
𝐴𝐵 é igual a
a) 6cm
b) 12cm
c) 5cm
d) 7cm
e) 3cm

), o valor

de x para que se tenha 𝑓(𝑥) = 0 é igual
a:
7
5
6
8
4

39) Uma revendedora de automotivos cobra
30%
de
entrada
mínima
para
financiamento de seus veículos. Um
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