
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROVA DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 
 

Antes de começar 

1) Este caderno deve conter: 

• 20 questões de Português. 

• 20 questões de Matemática. 

2) Confira se este caderno está completo. 

3) Confira se seu nome está escrito na folha 
de resposta. 

4) Verifique se você está com todo material 
de que precisa (lápis com borracha). 

5) Qualquer dúvida, levante a mão e 
pergunte ao fiscal de prova. 

Durante a prova 

• Cada questão tem cinco alternativas. 

• Apenas uma alternativa é correta. 

• Leia atentamente cada questão. 

• Escolha a alternativa que você achar 
correta em cada questão. 

• Marque a alternativa que você escolheu 
na questão. 

• Não é permitido consultar materiais. 

• Não é permitido conversar com outros 
candidatos. 

 
Tempo das provas 

Você tem 2 horas e 30 minutos para concluir 
esta prova. 

Este tempo inclui passar as alternativas 
marcadas para o cartão-resposta. 

O tempo mínimo para entregar a prova é de 
1 hora. 

Não é permitido sair com esse caderno de 
prova. 

Os celulares deverão permanecer desligados. 
 

Preenchimento da folha de resposta 
Destaque cuidadosamente a folha de 
respostas desse caderno e lembre-se: 

• preencha com muita cautela; 

• como a folha tem o seu nome, não será 
possível você receber outra; 

• você pode usar lápis para preencher; 

• não deixe questões em branco; 

• não marque mais do que uma alternativa. 
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Texto para as questões 1 e 2 
 

“O Mundo das Borboletas” mostra o nascimento, 
desenvolvimento e vida desses curiosos insetos 

Após dois meses de exibição no Museu da Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” (ESALQ/USP), chega à Estação Ciência a exposição “O Mundo das 
Borboletas” baseada no livro “Borboletas” de autoria do professor Evoneo Berti Filho e 
João Ângelo Cerignoni, técnico de laboratório, ambos do Departamento de 
Entomologia e Acarologia (LEA) da própria ESALQ. 

Com inauguração ao público no dia 5 de julho (terça-feira), a exposição traz 
diversos painéis ilustrados que explicam didaticamente o desenvolvimento das 
borboletas e mostram como elas vivem seus poucos meses de vida. Sempre levando 
em conta o ambiente e as distintas e singulares fases das borboletas, a exposição 
mostra desde o ovo, passando pela vulnerável pupa, até finalmente atingir a 
maturidade e alçar voo para seu efêmero período de vida com asas, onde buscam 
apenas se reproduzir para dar continuidade a esse fascinante ciclo. 

A exposição é indicada para iniciados e iniciantes. Crianças, alunos de 
graduação, professores e interessados por biologia em geral devem aproveitar essa 
oportunidade de entrar em contato com animal tão interessante e único.  

<http://ecienciablog.blogspot.com/2011/07/o-mundo-das-borboletas-mostra-o.html> (Acesso em 24.07.11) 
 

Questão 1 
No primeiro parágrafo do texto, é possível identificar que a exposição “O Mundo das 
Borboletas” 
(A) acontecerá dia 5 de julho. 
(B) é para iniciantes e iniciados. 
(C) pode ser apreciada por alunos da graduação. 
(D) aborda os problemas dos insetos. 
(E) aconteceu antes em outro lugar. 
 

Questão 2 
Segundo o texto, as borboletas vivem 
(A) poucos meses. 
(B) em ambientes fechados. 
(C) sempre em casal. 
(D) solitárias. 
(E) alçando voos longos. 
 

Questão 3 
Vamos prender o Saci? 

Sua missão nesse jogo é prender o Saci, um diabinho de uma perna só que 
adora fazer bagunça. Ele está sempre com um cachimbo aceso na boca e uma 
carapuça vermelha na cabeça, que é o que lhe dá força. Quem conseguir pegar a 
carapuça do Saci transforma o diabinho em seu ajudante. Quando ele vira um 
rodemoinho, a única maneira de segurá-lo é jogando uma peneira de cruzeta em cima 
dele. Depois, para aprisioná-lo, é preciso jogar uma garrafa em cima da peneira, e 
arrolhar bem forte. O Saci também tem medo de água: ele nunca cruza um riacho. Se 
colocarem ele numa ilha, pode ficar preso lá o resto da vida. 

Adaptado de: <http://www.sescsp.org.br/sesc/convivencia/curumim/mitos/saci.htm> (Acesso em 25.07.11) 
 
Neste texto, encontram-se instruções sobre como 
(A) armar uma arapuca. 
(B) roubar uma carapuça. 
(C) prender o Saci. 
(D) tornar-se ajudante do Saci. 
(E) jogar uma peneira na garrafa. 
 

http://ecienciablog.blogspot.com/2011/07/o-mundo-das-borboletas-mostra-o.html
http://ecienciablog.blogspot.com/2011/07/o-mundo-das-borboletas-mostra-o.html
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Texto para as questões 4 e 5 
Bolinha Marrom 

Composição: Hélio Ziskind  
 

Era uma vez uma bolinha marrom, que tinha uma asa comprida... 
Veio voando com o vento, girando, girando, fazendo pirueta no ar. 
Voou, voou, voou... e quando o vento parou,  
a bolinha foi descendo devagar... entrou na terra... e dormiu. 
 
Na natureza as histórias são assim... Tem histórias que precisam dormir antes de 
começar... 
 
E veio a chuva, e veio o sol, e como diz o locutor de futebol: - O tempo passa!... 
E o tempo passou ô ô... até que um dia a bolinha acordou,  
e a transformação começou: 
 
Primeiro apareceu uma pontinha, virada pra baixo, que perguntou 
o que é que eu faço? aonde eu vou? 
 
E a bolinha respondeu: vai buscar água na terra...vai vai vai...eu vou... 
 
Depois apareceu outra pontinha, virada pra cima, que perguntou 
o que é que eu faço? me ensina aonde eu vou? 
 
E a bolinha respondeu: vai buscar a luz do sol... 
mas como é que eu vou trazer?... folhas...  
chegando lá você vai ver... 
 
E veio a chuva, e veio o sol, e como diz o locutor de futebol: - O tempo passa!... 
E o tempo passou ô ô... e a bolinha marrom se transformou na árvore mais alta da 
floresta! 
 
Seus galhos formaram jardins, os bichos fizeram festa! 
A bolinha marrom se transformou ô ô ô ô ô no gigante da floresta! 
 
Um dia, um índio, que passava por aqui, que falava tupi, tupi-guarani, 
olhou...olhou...olhou... olhou e disse: 
ibá, jequi, Jequitibá. O gigante da floresta. 
 
Muito antes de Cabral chegar, e Portugal fazer a festa, 
o Jequitibá já era o Jequitibá, o Gigante da Floresta. 
O Brasil não chamava Brasil, não havia nenhuma cidade, 
e o gigante tinha mil, mil anos de idade! 
 

<http://letras.terra.com.br/helio-ziskind/387580/> (Acesso em 24.07.11) 
 

Questão 4 
A música conta a história de uma bolinha marrom. Depois de realizar uma leitura 
atenta da letra da música, pode-se inferir que bolinha marrom é 
(A) uma árvore. 
(B) uma semente. 
(C) um menino. 
(D) um animal. 
(E) uma montanha. 
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Questão 5 
A partir da letra da música, é possível acompanhar um pouco da História do Brasil, 
pois o Jequitibá nasceu, segundo o texto, 
(A) antes da chegada dos portugueses ao Brasil. 
(B) depois de o Gigante chegar à floresta. 
(C) durante as invasões holandesas no litoral. 
(D) no momento em que Cabral chegou ao Brasil. 
(E) antes de existirem índios no Brasil. 
 

Texto para as questões 6 e 7 

 
 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000093/md.0000021396.jpg>  
(Acesso em 27.07.11) 

 

Questão 6 
Este folheto faz parte de uma campanha institucional que tem por finalidade 
(A) informar sobre a qualidade da água. 
(B) estimular o consumo de água. 
(C) reduzir o consumo de copos descartáveis. 
(D) alertar para a qualidade do ar. 
(E) conciliar as pessoas no ambiente de trabalho. 
 

Questão 7 
Para se aproximar do público-alvo, esta campanha utiliza a linguagem oral, que pode 
ser identificada em 
(A) adote um copo. 
(B) como podemos ajudar? 
(C) use uma caneca própria. 
(D) olá, galera. 
(E) traga uma garrafinha de água. 
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Questão 8 

 
 

<http://3.bp.blogspot.com/-g00fE6EOVD4/TZWbtvJ3DnI/AAAAAAAAAa8/t6pRh6aPIgg/s400/charge-violenciatv.jpg> 
 (Acesso em 27.07.11) 

A legenda que melhor traduz a charge é: 
(A) Vendem-se peças eletrônicas. 
(B) Violência na mídia televisiva. 
(C) Violência nas metrópoles. 
(D) Vítimas de violência. 
(E) Vítimas de agressão doméstica. 
 

Questão 9 
Violência no Rio 

Plantão | Publicada em 29/12/2006 às 17h23m 
Por Lucas Mayall  

Meu nome é Lucas e tenho 17 anos. Na última quinta-feira, estava na Praia de 
Botafogo, à noite, saindo do cinema depois de uma sessão de "007", quando dei de 
cara com uma multidão. Ouvia-se choro e gritos de desespero. Ali estava o corpo de 
uma vendedora ambulante baleada, sangrando no chão. Ela ainda estava viva nesta 
hora, mas era óbvio que não sobreviveria.  

Fiquei pensando como iriam explicar aquela morte para a família daquela 
mulher. Ela morreu em seu local de trabalho, em uma noite de quarta-feira, vítima de 
uma bala perdida, disparada contra uma cabine policial. (...) 

Tenho certeza de que nos últimos tempos os moradores do Rio não tiveram 
semana mais tranquila do que aquela em que o Exército foi para as ruas e subiu os 
morros. Enquanto esta nossa polícia combater os bandidos como tem feito, ataques 
como esse vão se repetir.  

Estes fatores me levaram a chegar a uma certeza absoluta: vou estudar muito e 
me mudar deste país. Tenho certeza de que não estou pensando nisso sozinho. É um 
sentimento quase tão ruim quanto saber que são 21h e que amanhã, quando eu 
acordar, algum incidente, mesmo que isolado, vai ter tirado a vida de mais um 
inocente. Não quero viver colocando minha vida em risco, mesmo que isso signifique 
não viver na cidade em que nasci e que sempre amei.  

Adaptado de: <http://oglobo.globo.com/opiniao/mat/2006/12/29/287226352.asp> (Acesso em 27.07.11)  
 

Neste texto, o leitor defende a ideia de que 
(A) a polícia é bastante eficiente no combate ao crime no Rio de Janeiro. 
(B) as pessoas sempre morrem em seus lugares de trabalho. 
(C) a polícia deve ser tão eficiente quanto foi o Exército. 
(D) ele não gosta de morar no Rio de Janeiro em razão da violência. 
(E) toda noite alguém é assassinado no Rio de Janeiro. 
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Texto para as questões 10 e 11 
Boneca Barbie chega às lojas brasileiras em versão arquiteta 

A Barbie já foi bailarina, cantora, executiva de negócios, veterinária e até 
candidata à presidência. Agora, chega em julho às lojas a boneca em modelo arquiteta, 
por R$ 59,90. A nova Barbie faz parte da linha "Barbie Quero Ser", que mostra a loira 
em várias profissões. Sua primeira aparição foi em 1959, quando a Barbie virou 
modelo.  

 

 

 

 

Linha do tempo da Barbie  

 
Em todos esses anos, a boneca já assumiu mais de 130 profissões. No ano 

passado, ela virou até âncora de telejornal, inspirada na jornalista Ana Paula Padrão.  
 
<http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/936762-boneca-barbie-chega-as-lojas-brasileiras-em-versao-arquiteta.shtml> (Acesso 

em 20. 07. 11) 
 
Questão 10 
Considerando o título e o corpo do texto, pode-se afirmar que o assunto principal é 
(A) fazer uma retrospectiva das versões da boneca, desde sua aparição em 1959.  
(B) analisar a influência das versões da Barbie na educação das meninas. 
(C) criticar o preço da boneca atualmente. 
(D) apresentar o lançamento da nova versão da Barbie. 
(E) comparar as profissões desempenhadas pela Barbie antigamente e nos dias de 
hoje. 
 
Questão 11 
É comum que substantivos derivados de verbos sejam escritos com “ç”. É o caso de 
“aparição” (4a linha do texto), derivado do verbo aparecer. Dos substantivos 
selecionados a seguir, o único que NÃO segue essa regra é 
(A) noção. 
(B) absolvição. 
(C) intervenção. 
(D) recuperação. 
(E) doação. 
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Questão 12 

    Motivo  
 
Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem triste: 
sou poeta. 
Irmão das coisas fugidias, 
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 
Se desmorono ou edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 
- não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno e asa ritmada. 
E sei que um dia estarei mudo: 
- mais nada. 

 
MEIRELES, Cecília.  

<http://www.aindamelhor.com/poesia/poesias11-cecilia-meireles.php> (Acesso em 20. 07. 11) 
 

Vocabulário 
Gozo: boa sensação 
Edificar: construir 
 

No texto, apresentam-se várias antíteses ou ideias opostas. Dentre as alternativas 
abaixo, a única que NÃO representa uma dessas antíteses é 
(A) “alegre” e “triste”. 
(B) “gozo” e “tormento”. 
(C) “noites” e “dias”. 
(D) “desmorono” e “edifico”. 
(E) “mudo” e “nada”. 
 

Questão 13 

 
<http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira21.htm> (Acesso em 19.07.11) 

 

O humor da tira ocorre porque 
(A) é incomum o Cebolinha pedir ajuda ao Cascão. 
(B) Cascão nega, disfarçadamente, ajuda ao Cebolinha. 
(C) Cascão oferece uma ajuda diferente da esperada pelo Cebolinha. 
(D) ninguém pode vencer a Mônica, nem mesmo o Cascão. 
(E) Cascão não sabe como poderia ajudar o Cebolinha, então apenas mostra sua 
solidariedade. 
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Questão 14 

Japão inaugura montanha-russa mais íngreme do mundo 
Se você é do tipo que morre de medo de andar em montanha-russa, deve ficar 

bem longe da Takabisha, no parque de diversões Fuji-Q Highland, em Fujiyoshida, no 
Japão. Ela foi inaugurada na última semana e escolhida como a montanha-russa de 
aço mais íngreme do mundo pelo Guinness World Records.  

Andar nos seus trilhos nem dura muito tempo. São só 112 segundos. Mas a 
montanha-russa dá bastante frio na barriga: tem mais de 40 metros de queda livre.  

Do alto da montanha-russa, quem tiver fôlego consegue até ver o Monte Fuji. 
<http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/945731-japao-inaugura-montanha-russa-mais-ingreme-do-mundo.shtml> (Acesso em 

20.07.11) 
 

De acordo com o texto, a montanha-russa inaugurada no Japão 
(A) amedronta as pessoas, pois tem 40 metros de queda livre e foi recém inaugurada. 
(B) tem um percurso curto, se comparado a outras, mas uma queda livre de 40 metros 
de altura. 
(C) é tão alta, que dela é possível avistar o monte Fuji; foi recém inaugurada e possui 
um percurso muito curto, de apenas 40 metros. 
(D) é considerada a mais íngreme do mundo, pois tem uma queda muito alta, embora 
seu percurso dure menos de 2 minutos. 
(E) é a mais alta e perigosa montanha-russa do mundo: tem mais de 40 metros de 
queda livre e um dos maiores percursos, embora cumprido em pouco tempo, dada a 
velocidade do carrinho. 
 
Texto para as questões 15 e 16 

Testando MaxBurn 
Leia o relato de Juliana Diniz, que necessitava perder 9 kg por recomendações 
médicas. 
 

“Desde pequena vivenciei problemas com peso, o efeito sanfona sempre foi 
constante em minha vida e confesso que não me animei muito com o produto, já que 
foram tantas as decepções ao longo dos meus 27 anos que mesmo lendo a pesquisa e 
sabendo que a empresa dava de garantia a devolução do dinheiro não consegui pensar 
positivamente. 

Fiz o pedido do produto na página de MaxBurn, quando recebi a embalagem, 
comecei a tomar diariamente. 

Na primeira semana o efeito foi visível, sem mudar em nada meus hábitos 
alimentares e rotina diária, perdi 4 quilos, quase não acreditei e foi aí que comecei a 
levar a coisa a sério. 

Com 4 quilos a menos e uma disposição que há muito não sabia o que era ter, 
comecei a fazer caminhadas e mais três quilos foram embora.”  

 

<http://emagrecer-noticias.com/maxburn/?referer=googleads.g.doubleclick.net> (Acesso em 22.07.11) 
 

Questão 15 
Por meio de seu relato, Juliana Diniz busca defender a ideia de que 
(A) o produto testado por ela é uma fraude. 
(B) embora sempre tivesse duvidado da eficácia do produto, ele é muito bom, pois 
provocou efeito sanfona. 
(C) sua teoria inicial foi comprovada, visto que o produto testado tinha efeito rápido e 
duradouro. 
(D) sua teoria inicial somente não foi totalmente comprovada porque os resultados até 
superaram suas expectativas. 
(E) embora estivesse incrédula a princípio, o produto testado apresentou resultados 
que ela julga impressionantes. 
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Questão 16 
Para garantir credibilidade, o texto 
(A) inicia-se em terceira pessoa, passa para primeira e volta à terceira, como se 
comprova pelas formas verbais “necessitava”, “vivenciei” e “sabia”, respectivamente. 
(B) apresenta-se todo em primeira pessoa, como se comprova pelas formas verbais 
“animei” e “fiz”, por exemplo, além dos pronomes “minha” e “meus”.  
(C) apresenta-se todo em terceira pessoa, embora as formas verbais “necessitava” e 
“foram” sejam neutras, não esclarecendo tratar-se de primeira ou terceira pessoa. 
(D) inicia-se em terceira pessoa, apresentando Juliana Diniz, e passa para primeira 
pessoa, como se confirma pelas formas verbais “confesso” e “comecei”, entre outras. 
(E) apresenta-se alternando primeira e terceira pessoa, mas não há marcas que 
evidenciem isso, é o contexto que permite fazer tal dedução.  
 

Texto para as questões de 17 a 19 
A virgem dos lábios de mel 

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. 
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa 

da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. 
O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque 

como seu hálito perfumado. 
Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do 

Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, 
mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras 
águas. 

Um dia, ao pino do Sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava–lhe o 
corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia 
silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem os 
pássaros ameigavam o canto. (...) 

Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o 
sol não deslumbra; sua vista perturba-se. 

Diante dela e todo a contemplá–la está um guerreiro estranho, se é guerreiro e 
não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o 
mar; nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos 
cobrem–lhe o corpo. 

Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. 
Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. 

De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada; mas logo sorriu. O 
moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura 
e amor. Sofreu mais d’alma que da ferida. 

O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém a virgem 
lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que 
causara. 

A mão que rápida ferira, estancou mais rápida e compassiva o sangue que 
gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida: deu a haste ao desconhecido, 
guardando consigo a ponta farpada. 

O guerreiro falou: 
– Quebras comigo a flecha da paz? 
– Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste 

a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu? 
– Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já 

possuíram, e hoje têm os meus. 
– Bem–vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras, senhores das aldeias, e 

à cabana de Araquém, pai de Iracema. 
 ALENCAR, José de. Iracema (capítulo II)  
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Disponível em <http://www.quemtemsedevenha.com.br/virgem_labios_de_mel.htm> (Acesso em 22.07.11) 
Questão 17 
A identificação do local de nascimento de Iracema 
(A) é equivocada, pois todos sabem que Iracema não nasceu em uma serra. 
(B) é imprecisa, pois há uma referência vaga ao local de nascimento da personagem.  
(C) é clara, pois o texto explicita tratar-se de um lugar conhecido de todos. 
(D) não é precisa, pois, ora há referências vagas, ora há referências exatas ao lugar. 
(E) não pode ser feita, pois o texto não faz qualquer referência ao lugar onde a jovem 
nasceu. 
 

Questão 18 
No fragmento apresentado, relata-se o encontro entre 
(A) um índio e uma índia de tribos diferentes, o que remete às disputas entre os 
Tupiniquins e Tupinambás no Brasil. 
(B) um estrangeiro louro e uma negra, o que remete ao período da escravidão no 
Brasil.  
(C) um estrangeiro branco e uma índia mestiça, o que remete ao ciclo do café no 
Brasil. 
(D) um português e uma índia, o que remete ao período do Brasil império. 
(E) um branco estrangeiro e uma índia, o que remete ao descobrimento do Brasil. 
 

Questão 19 
Iracema atinge o homem com uma flecha, mas depois o socorre. Subentende-se pelo 
texto que ela fez isso porque 
(A) não queria acertar o homem, apenas errou o alvo. 
(B) sensibilizou-se com o sofrimento que causou a ele. 
(C) deduziu, pelo comportamento do homem, que ele não lhe faria mal, pois só estava 
por ali de passagem. 
(D) lembrou-se dos ensinamentos de sua tribo: era importante socorrer qualquer um 
que estivesse em perigo. 
(E) lembrou-se de que já o conhecia e ele não lhe faria mal algum. 
 

Questão 20 
Correção 

Como dizia 
aquele bem-te-vi que ficou míope: 
“bem te via... bem te via...” 

 José Paulo Paes 
 

O poeta construiu o humor nos versos acima por meio 
(A) da exploração do verbo contido no nome da ave. 
(B) da atribuição da fala a um pássaro. 
(C) do uso de reticências no último verso. 
(D) de uma rima inesperada (dizia com via). 
(E) da repetição da palavra “bem-te-vi”. 
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Questão 21  
O ábaco é um instrumento que permite a representação de números no sistema 
decimal. Cada coluna possui nove contas, uma para cada algarismo (o zero é 
representado pela ausência de contas). No ábaco da figura a seguir, as barras 
representam, de baixo para cima, as unidades, as dezenas, os milhares, as dezenas de 
milhar e as centenas de milhar, respectivamente. 

 
Considerando que o algarismo de cada posição é dado pela quantidade de contas no 
lado esquerdo da respectiva barra, o número representado no ábaco da figura é 
(A) 776.977. 
(B) 433.331. 
(C) 433.133. 
(D) 331.433. 
(E) 334.133. 
 
Texto para as questões 22 e 23 

Quando dispomos de diferentes resultados de uma medição (por exemplo, as 
notas dos alunos da sala em uma determinada prova), por vezes queremos uma visão 
geral dos dados, sem nos preocuparmos com cada um dos valores. Existem diversas 
maneiras de fazer isso, sendo a média aritmética simples a mais comum. Para 
calcularmos essa média, seguimos o procedimento abaixo. 

• Somamos todos os valores. 
• Dividimos o resultado pela quantidade de valores. 

Dessa forma, a média aritmética entre os números 3, 5, 11 e 13 seria calculada 
por: 

• Primeiro passo: 3 + 5 + 11 + 13 = 32 
• Valor da média: 32 ÷ 4 = 8 

 
Questão 22  
Numa prova de matemática, as notas dos alunos foram: 

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 10 
No primeiro passo do cálculo da média aritmética dessas notas, obtemos o valor 
(A) 68. 
(B) 67. 
(C) 66. 
(D) 65. 
(E) 64. 
 
Questão 23 
Ao fazer a soma das notas mostradas na questão 22, o professor se distraiu e obteve o 
valor 78. Dessa forma, o valor equivocado da média obtido por ele foi 
(A) 8. 
(B) 7. 
(C) 6. 
(D) 5. 
(E) 4. 
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Questão 24  
Ao elevarmos ao quadrado cada um dos primeiros números naturais, obtemos a 
seguinte sequência: 

0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ... 
Observando essa sequência, podemos calcular quanto devemos somar a um número 
para obter o próximo. Por exemplo, do 2o para o 3o somamos 3, ao passo que, do 5o 
para o 6o, basta somarmos 9. Dessa forma, partindo do termo que ocupa a 16a 
posição, para obtermos o 17o, basta somarmos 
(A) 29. 
(B) 31. 
(C) 33. 
(D) 35. 
(E) 37. 
 

Questão 25 
Numa gincana de caça ao tesouro, Roberto recebeu um mapa com as seguintes 
indicações: 
 

 
 
 
 
  

 
Sabendo que ele já se encontra no ponto de partida, mostrado na figura acima, que a 
seta indica a direção “à frente” e que cada divisão representa um passo, a figura onde 
está representada em preto a localização correta do tesouro é 
(A) 

 

(D) 

 
(B) 

 

(E) 

 
(C) 

 

  

Caro explorador, para encontrar o tesouro você deverá dar 3 
passos à frente, 2 à direita e 1 para trás. 
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Questão 26 
Na figura a seguir, o relógio digital indica o horário correto e o relógio de ponteiros está 
errado, mas funcionando normalmente. 

 
 

Quando o relógio digital estiver com indicação , os ponteiros estarão na 
posição 
(A) 

 

(D) 

 
(B) 

 

(E) 

 
(C) 

 

  

 

Questão 27 
Na prova de Matemática de uma sala do Ensino Fundamental, pedia-se o valor da 
seguinte expressão: 

(13 + 7 × 3) ÷ 2. 
 

Carlos se distraiu na hora da resolução e, apesar de ter acertado a regra dos 
parênteses, trocou a ordem das operações indicadas dentro deles. A diferença entre o 
valor obtido por ele e o valor correto, nessa ordem, é 
(A) 30. 
(B) 17. 
(C) 13. 
(D) 10. 
(E) 7. 
 

Questão 28 
No tratamento de piscinas, um dos produtos utilizados é o algicida, cuja função é 
eliminar as algas da água. Costuma vir em embalagens de 1 L, 2 L ou 5 L, e deve ser 
utilizado na razão de 7 mL do produto para cada metro cúbico de água na piscina. 

 

No texto, foram destacadas 3 unidades de medida, sendo 
(A) 1 delas referente a capacidade, 1 referente a massa e 1 referente a comprimento. 
(B) 1 delas referente a capacidade e 2 delas referentes a massa. 
(C) 2 delas referentes a capacidade e 1 delas referente a massa. 
(D) as 3 referentes a capacidade. 
(E) as 3 referentes a massa. 
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Texto para as questões 29 e 30 
Quatro amigos foram a um restaurante comemorar a chegada das férias. Após a 

refeição, receberam a conta reproduzida a seguir. 
 

 
 

Na hora de fazer a divisão da conta, os amigos optaram por verificar o que cada 
um consumiu, em vez de repartir o valor total entre quatro pessoas. 
 
Questão 29 
André consumiu o equivalente a R$ 24,50. Se o total fosse dividido igualmente entre 
os quatro, André pagaria outro valor. A diferença entre esses dois valores, em reais, é 
(A) 8,00. 
(B) 7,50. 
(C) 6,50. 
(D) 5,50. 
(E) 5,00. 
 
Questão 30 
Todos comeram a mesma fração das duas porções de batatas fritas pedidas, mas um 
deles, vegetariano, não consumiu nenhuma parte da picanha grelhada, que foi 
dividida igualmente entre os outros três. João, que não é vegetariano, consumiu, além 
das batatas fritas e da picanha, 1 refrigerante e 1 suco de laranja e, de sobremesa, 
pediu um sorvete. Teve de pagar, portanto, 
(A) R$ 43,50. 
(B) R$ 41,50. 
(C) R$ 39,00. 
(D) R$ 37,00. 
(E) R$ 18,50. 
 
Rascunho 
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Questão 31 
Na malha quadriculada a seguir, está representada a parede da frente de uma casa. 
Os retângulos sombreados são portas e janelas. 
   

 
 

A parede será pintada com uma tinta que consegue cobrir 5 m² de área com cada lata. 
Logo, serão necessárias  
(A) 9 latas. 
(B) 8 latas. 
(C) 7 latas. 
(D) 5 latas. 
(E) 4 latas. 
 
Questão 32 
Uma embalagem de iogurte traz as seguintes informações nutricionais, em que a 
coluna da direita representa a porcentagem dos valores diários recomendados de cada 
nutriente. 
 

 
 

Em 240g do produto, o total de carboidratos será 
(A) 34,0 g. 
(B) 30,0 g. 
(C) 26,0 g. 
(D) 22,0 g. 
(E) 18,0 g. 
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Questão 33 
Uma empresa fabrica abajures com cúpulas (parte de cima, dentro da qual fica a 
lâmpada) dos seguintes formatos. 
 

  
<http://zaniniegisolfi.blogspot.com/2009_12_01_archive.html> (Acesso em 15.07.11) 

 

Para a fabricação da cúpula, utiliza-se uma armação de metal e recobre-se a lateral 
com tecido. De modo a gastar a menor quantidade de tecido possível, este deve ser 
cortado já com a forma da lateral, sem cortes após ser colocado na armação. Dessa 
forma, os formatos dos cortes de tecido necessários para fazer uma cúpula do primeiro 
abajur e uma do segundo, respectivamente, são 
(A) 

 
 
 
 

(D) 

 

(B) 

 

(E) 

 
(C) 

 

  

 
Questão 34 
Num caixa eletrônico, além da senha numérica, o cliente deve fornecer também uma 
senha composta de 3 letras, em que cada uma pode ser A, B, C, D, E, F ou G. Na hora 
de digitar cada letra, a tela sempre exibe as seguintes teclas. 
 

 
 

Um cliente se distraiu e, enquanto digitava a senha de 3 letras, não percebeu que a 
pessoa que estava atrás conseguiu ver as teclas pressionadas. Para adivinhar tal 
senha, o bisbilhoteiro precisaria de, no máximo, 
(A) 2 tentativas. 
(B) 3 tentativas. 
(C) 6 tentativas. 
(D) 8 tentativas. 
(E) 16 tentativas. 
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Questão 35 
Fábio vai se casar e está à procura de um 
apartamento. Depois de muito procurar, 
encontrou um que se adequava ao seu 
orçamento, cuja planta se encontra 
representada ao lado. Ele quer colocar na sala, 
encostada em duas paredes e sem extrapolar a 
região indicada na figura, uma mesa quadrada 
de 2 m de lado que recebeu de herança. 
Medindo no desenho a parede destacada, 
Fábio obteve o valor de 2 cm. Utilizando a 
escala fornecida, pôde concluir que 
(A) a mesa não caberá, por excesso de 0,5 m. 
(B) a mesa não caberá, por excesso de 1 m. 
(C) a mesa caberá, mas ficará justa. 
(D) a mesa caberá, com folga de 0,5 m. 
(E) a mesa caberá, com folga de 1 m. 
 

 
 

Escala 1 : 150 
 
Questão 36 
Se duas pequenas esferas de metal idênticas forem carregadas eletricamente, 
encostadas e depois separadas, as cargas finais de cada uma serão iguais à metade da 
soma algébrica das cargas iniciais. 
Considere as configurações a seguir, em que uc significa unidade de carga. 
 

I. Cargas iniciais de +3 uc e −3 uc. 
II. Cargas inicias de +5 uc e −1 uc. 
III. Cargas iniciais de −5 uc e +1 uc. 

 

Se realizarmos o experimento descrito com cada uma das configurações, as cargas 
finais de cada esfera serão de 
(A) 0 uc em I, +2 uc em II e −2 uc em III. 
(B) 0 uc em I, −2 uc em II e +2 uc em III. 
(C) +3 uc em I, +3 uc em II e −3 uc em III. 
(D) −3 uc em I, −2 uc em II e −2 uc em III.  
(E) −3 uc em I, +2 uc em II e −2 uc em III. 
 
Questão 37 
Um engenheiro precisa acoplar um anel 
cilíndrico a um eixo, conforme a figura ao lado. 
Para que a peça final possa ser utilizada, a folga 
entre o eixo e o anel não pode ser superior a um 
décimo de milímetro. Medindo o diâmetro do 
eixo, o engenheiro obteve o valor de 5,7 cm. 
Para medir o diâmetro interno do anel, ele teve 
de usar outro instrumento, que forneceu o valor 
de 0,578 dm. O engenheiro pôde concluir que a 
folga observada é de 

 

(A) 0,7 mm, de modo que a peça não poderá ser utilizada. 
(B) 0,8 mm, de modo que a peça não poderá ser utilizada. 
(C) 0,07 mm, de modo que a peça poderá ser utilizada. 
(D) 0,08 mm, de modo que a peça poderá ser utilizada. 
(E) 0,008 mm, de modo que a peça poderá ser utilizada. 
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Questão 38 
Uma escola oferece 6 atividades extra-curriculares: vôlei, futebol, basquete, balé, 
desenho e natação. Para saber o que os 200 alunos da escola achavam delas, o diretor 
passou um questionário com uma única pergunta: “Das atividades extra-curriculares 
oferecidas pela escola, qual é sua favorita?”. Haviam 7 respostas possíveis: cada uma 
das 6 atividades e a opção “nenhuma”. Após coletar os dados, o diretor elaborou um 
gráfico de setores, exibido a seguir. 
 

 
Em cada setor do gráfico, existe a indicação da atividade e do número de alunos que a 
escolheram. Para que o grupo de alunos que preferem esportes coletivos (vôlei, futebol 
ou basquete) representasse metade do total de alunos, bastaria que x alunos que 
optaram por “natação” tivessem optado por um desses três esportes. O valor de x é 
(A) 12. 
(B) 10. 
(C) 6. 
(D) 4. 
(E) 2. 
 
Questão 39 
Para fazer a festa junina da escola, os alunos do Ensino Fundamental foram divididos 
em grandes grupos. Cada grupo tinha a missão de arrecadar dinheiro a partir de 
doações para comprar o maior número possível de prendas de um determinado tipo 
(bolas de plástico, canetas etc.). Um dos grupos conseguiu juntar R$ 211,75 e vai 
gastar todo o dinheiro comprando bolas de plástico, cada uma no valor de 27 
centavos. Conseguirão comprar, portanto, no máximo, 
(A) 786 bolas. 
(B) 785 bolas. 
(C) 784 bolas. 
(D) 783 bolas. 
(E) 782 bolas. 
 

Rascunho 
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Questão 40 
Um avião se desloca na 
direção oeste-leste. Ao longo 
do voo, ele faz algumas 
mudanças de direção, 
descritas na tabela abaixo. A 
primeira mudança está 
ilustrada na figura ao lado. 
  

    
 

Mudança de direção Descrição  
1a 21° no sentido anti-horário  
2a 33° no sentido horário  
3a 28° no sentido anti-horário  
4a 8° no sentido horário  

 

Após a 4a mudança de direção, o avião se encontra numa direção que forma, com a 
direção oeste-leste, um ângulo de medida 
(A) 90°. 
(B) 74°. 
(C) 45°. 
(D) 24°. 
(E) 8°. 
 
Rascunho 
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Gabarito – Modelo de Prova  
Projeto Alicerce 

 

Questão Gabarito Área 

1 E PORTUGUÊS 

2 A PORTUGUÊS 

3 C PORTUGUÊS 

4 B PORTUGUÊS 

5 A PORTUGUÊS 

6 C PORTUGUÊS 

7 D PORTUGUÊS 

8 B PORTUGUÊS 

9 D PORTUGUÊS 

10 D PORTUGUÊS 

11 A PORTUGUÊS 

12 E PORTUGUÊS 

13 C PORTUGUÊS 

14 D PORTUGUÊS 

15 E PORTUGUÊS 

16 D PORTUGUÊS 

17 B PORTUGUÊS 

18 E PORTUGUÊS 

19 B PORTUGUÊS 

20 A PORTUGUÊS 

21 E MATEMÁTICA 

22 D MATEMÁTICA 

23 C MATEMÁTICA 

24 B MATEMÁTICA 

25 A MATEMÁTICA 

26 C MATEMÁTICA 

27 C MATEMÁTICA 

28 C MATEMÁTICA 

29 A MATEMÁTICA 

30 B MATEMÁTICA 

31 D MATEMÁTICA 

32 A MATEMÁTICA 

33 B MATEMÁTICA 

34 D MATEMÁTICA 

35 E MATEMÁTICA 

36 A MATEMÁTICA 

37 B MATEMÁTICA 

38 E MATEMÁTICA 

39 C MATEMÁTICA 

40 E MATEMÁTICA 
 


