
Prova elaborada por:

Testes seus conhecimentos e prepare-se para as provas do ISMART Seleção

Bolsa Talento  

Nesse caderno, há 10 questões de LÍNGUA PORTUGUESA que compuseram a Prova ISMART 
Seleção – Bolsa Talento em 2018.  

Para resolver essas questões, é importante:  

• Ler atentamente cada questão.

- Cada questão tem quatro alternativas.

- Apenas uma alternativa é correta.

• Ao final, conferir as suas respostas comparando com o gabarito que está disponível junto a esse 
caderno. 

Bons Estudos!
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QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

Sabemos que a realidade do Brasil (e do mundo) é altamente racista e invade todas as esferas: culturais, 
econômicas e sociais. Um dos resultados disso são os estereótipos e rótulos fixados sobre o que é ser 
negro. Ainda hoje, profissionais da saúde acreditam, por exemplo, que mulheres negras devem receber 
menos anestesia, pois, em teoria (!!) conseguem suportar mais as dores do que mulheres brancas. Há 
também uma concepção geral de que negros e negras suportam com maior facilidade também realizar 
trabalhos mais pesados, mais braçais. E isso não é por acaso.

Fonte: LIMA, Amanda; RÉGIA, Vicky. O racismo e a saúde mental. Capitolina (23/12/2017). Disponível em: <http://www.revistacapitolina.com.
br/17058/>. Acesso em: 23 maio 2018. (Adaptado)

As autoras do texto empregam exclamações para, implicitamente, expor a opinião de que

a ideia é absurda.

o conceito é falso.

a visão é coerente.

a noção é artificial.

Pela primeira vez, abelhas entram para a lista de espécies em extinção

Eventual fim das abelhas não nos deixaria só sem mel: dois terços do que comemos dependem do 
trabalho delas como polinizadoras

Já faz tempo que as abelhas estão, lentamente, sumindo. O mundo está preocupado com o que pode 
acontecer se as pequenas polinizadoras forem varridas da Terra – tanto que até apareceram algumas 
soluções pouco ortodoxas, como uma abelha-robô. E, pelo jeito, é melhor corrermos, porque esses insetos 
acabam de ser colocados na lista de espécies em extinção pelo US Fish and Wildlife Service (FWS) – o 
Ibama dos EUA.

Sem abelhas, não vai faltar só mel. É que elas funcionam como se fossem órgãos sexuais de plantas. Uma 
parte considerável do Reino Vegetal conta com abelhas para espalhar seu pólen. Sem abelhas, você 
castra essas plantas. E elas deixam de existir também, o que é um péssimo negócio, mesmo para quem 
tem alergia a abelhas: pelo menos dois terços da nossa comida vem direta ou indiretamente de vegetais 
que precisam de abelhas para se reproduzir. [...]

Fonte: D'ANGELO, Helô. Pela primeira vez, abelhas entram para a lista de espécies em extinção. Superinteressante (31/10/2016)Disponível em: 
http://super.abril.com.br/ciencia/pela-primeira-vez-abelhas-entram-para-a-lista-de-especies-em-extincao/. Acesso em: 10 mai. 2018.

Os pronomes pessoais são empregados para retomar palavras, sem precisar repeti-las, ao desenvolver o 
tema no texto. Ao se analisarem as duas ocorrências do pronome “elas” no segundo parágrafo do texto, 
verifica-se que

ambas retomam a mesma palavra “abelhas”.

a primeira retoma “abelhas”, mas a segunda, “plantas”.

ambas retomam a mesma palavra “plantas”.

a primeira ocorrência retoma a segunda.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03
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QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

 Observe a seguinte manchete de uma revista: 

Por que temos que acordar cedo para ir para a escola?

Fonte: Capa. Mundo Estranho (20/04/18). Disponível em: <https://mundoestranho.abril.com.br/>. Acesso em: 12 maio 2018.

A fim de atrair a atenção do público, a manchete  explorou

neutralidade no questionamento.

identificação com o público.

exposição de informação científica.

emoções do público.

Para desenvolver o assunto, evitando repetições, o termo “abelhas”, presente na primeira frase do texto, 
foi retomado, na sequência, por

“algumas soluções”

“soluções pouco ortodoxas” 

“esses insetos"

“lista de espécies”

Por meio de sufixação, o substantivo “lua” pode dar origem à palavra 

lunático.

aluado.

enluarado.

iluminado.

QUESTÃO 06

De acordo com o novo acordo ortográfico, “usa-se o hífen nas palavras compostas que não apresentam 
elementos de ligação”. 

Está de acordo com essa regra a grafia de

micro-ondas.

anti-inflamatório.

dia-a-dia.

guarda-chuva.
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QUESTÃO 07

TEXTO I

Menor suspeito de morte na Lagoa deixou a escola aos 14 anos, só viu o pai duas vezes e era 
negligenciado pela mãe

Há quase cinco anos, em 20 de junho de 2010, X. , de 16 anos, foi apreendido pela primeira vez, acusado 
de ter roubado celular e dinheiro de um pedestre na Lagoa, Zona Sul do Rio. Era o início de idas e vindas 
por delegacias — em especial a 14ª DP (Leblon) — e unidades para menores infratores. Nesta quinta-feira, 
o rapaz foi mais uma vez apreendido, desta vez suspeito da morte do médico Jaime Gold, de 56 anos, 
também na Lagoa. Ele foi capturado em sua casa, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

Desde 2010, foram 15 passagens na polícia — por crimes como roubo, furto, desacato e tráfico — e nove 
no Departamento de Ações Socioeducativas (Degase). Por outras três vezes, X. passou pela 14ª DP, mas 
como vítima. Perambulando pelas ruas do Leblon à noite, foi levado para a delegacia, onde os policiais 
registraram as ocorrências como abandono material (duas vezes) e abandono de incapaz. Num dos 
registros, de 25 de outubro de 2010, os policiais afirmam que X. e outro menor estavam passando fome, 
sem dinheiro para voltar para casa.

[...]

Fonte: Heringer, Carolina e Nunes, Marcos. Menor suspeito de morte na Lagoa deixou a escola aos 14 anos, só viu o pai duas vezes e era 
negligenciado pela mãe. Extra (22/05/2015). Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/menor-suspeito-de-morte-na-lagoa-

deixou-escola-aos-14-anos-so-viu-pai-duas-vezes-era-negligenciado-pela-mae-16230681.html>. Acesso em: 14 maio 2018.

TEXTO II

Suspeito tem 16 anos e 15 crimes

Jovem de 16 anos suspeito de matar médico tem 15 passagens na polícia por roubo

A polícia apreendeu ontem um adolescente de 16 anos suspeito de ter assassinado o cardiologista Jaime 
Gold, de 57 anos, na Lagoa. Ele tem 15 passagens pela polícia, sendo 13 por furto ou roubo na Zona Sul, 
muitos com uso de faca. Apesar da folha corrida, o jovem nunca passou por uma internação. O crime 
reacendeu o debate sobre a redução da maioridade penal, cujo projeto tramita no Congresso. Em 17 
de agosto de 2010, a catadora de lixo X., junto com outros pais, foi chamada à 14ª DP (Leblon), acusada 
de abandono de incapaz. Seu filho, de apenas 12 anos, havia sido apreendido pela PM com outros dois 
adolescentes, correndo em atitude suspeita pela Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon. Na delegacia, ela 
contou que tinha sido abandonada pelo marido e que trabalhava o dia inteiro como catadora no conjunto 
de favelas de Manguinhos, para sustentar os três filhos. Além disso, só tinha o Bolsa-Família. Confessou 
ao delegado que, um ano antes, em 2009, o filho chegara em casa com dinheiro roubado, que usara para 
comprar balas e refrigerantes. Cinco anos depois de muitas idas e vindas a delegacias e instituições de 
ressocialização, a mãe retornou ontem à Divisão de Homicídios (DH) para tomar conhecimento de uma 
nova denúncia: o jovem é o principal suspeito do assassinato do cardiologista Jaime Gold, de 57 anos, 
esfaqueado terça-feira à noite quando pedalava na Lagoa.

[...]

Fonte: BOTTARI, Elenilce. Suspeito tem 16 anos e 15 crimes. O Globo (22/05/2015). Disponível em: <http://oglobodigital.oglobo.globo.com/
epaper/viewer.aspx> Acesso em: 14 maio 2018.

As duas reportagens trazem abordagens diferentes para o mesmo fato. A diferença entre elas se dá, 
principalmente, no(a)

tratamento dado ao jovem, que também é apresentado como vítima na primeira reportagem. 

ênfase que a primeira reportagem dá à crueldade dos atos criminosos praticados pelo jovem. 

defesa de uma penalização mais rigorosa do criminoso menor de idade que a segunda reportagem faz.

enfoque que a segunda reportagem dá aos crimes praticados pela mãe do jovem acusado.

A)

B)

C)

D)
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A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

Observe a tira:

Fonte: BECK, Alexandre. Armandinho. Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/11>. Acesso em: 14 maio 2018.

Um período deve apresentar informações coerentemente relacionadas. Da forma como são apresentadas, 
as informações nos dois primeiros quadrinhos, em relação à indicação do último quadrinho, expressam 
claramente a ideia de

explicação.

conclusão.

causa.

finalidade.

Um menino aprende a ler 

Minha mãe sentava-se a coser e retinha-me de livro na mão, ao lado dela, ao pé da máquina de costura. O 
livro tinha numa página a figura de um bicho carcunda ao lado da qual, em letras graúdas, destacava-se 
esta palavra: ESTÔMAGO. Depois de soletrar "es-to-ma-go", pronunciei "estomágo". Eu havia pronunciado 
bem as duas primeiras palavras que li, camelo e dromedário. Mas estômago, pronunciei estomágo. Minha 
mãe, bonita como só pode ser mãe jovem para filho pequeno, o rosto alvíssimo, os cabelos enrolados 
no pescoço, parou a costura e me fitou de fazer medo: "Gilberto!". Estremeci. "Estomágo? Leia de novo, 
soletre". Soletrei, repeti: "Estomágo". Foi o diabo. 

Jamais tinha ouvido, ao que me lembrasse então, a palavra estômago. A cozinheira, o estribeiro, os 
criados, Bernarda, diziam "estambo". "Estou com uma dor na boca do estambo...", "Meu estambo está 
tinindo...". Meus pais teriam pronunciado direito na minha presença, mas eu não me lembrava. E criança, 
como o povo, sempre que pode repele proparoxítono. 

Fonte: AMADO, Gilberto. História da minha infância. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958, pp. 42-43.

No texto, todas as informações devem estar bem articuladas, de forma a garantir a coerência da mensagem 
transmitida. Assim, no período “Eu havia pronunciado bem as duas primeiras palavras que li, camelo e 
dromedário.”, o termo em destaque aponta para a palavra

"duas".

"primeiras".

"palavras".

"camelo e dromedário".
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QUESTÃO 10

TEXTO I

Responsável por ataque em Paris estava no radar da polícia por radicalismo

O homem responsável pelo ataque a faca no centro de Paris ontem estava no radar da polícia por suspeita 
de radicalismo e não tinha histórico de prisões ou atividades criminais, de acordo com autoridades 
francesas. Nascido em 1997, na Chechênia, o agressor matou um homem de 29 anos e feriu outras quatro 
pessoas numa área turística da capital francesa antes de ser morto por policiais.

Os pais do agressor foram detidos para questionamentos e a polícia quer determinar se ele teve alguma 
ajuda no ataque. A embaixada da Rússia na França disse que já solicitou mais informações sobre o autor 
do ataque às autoridades francesas.

Testemunhas relataram terem ouvido o homem gritar “Allahu akbar” (“Deus é grande”, em árabe) durante 
o ataque. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque e disse que ele foi conduzido por um de seus 
“soldados”, mas não deu provas ou detalhes sobre a identidade do agressor.

Fonte: Estadão Conteúdo. Responsável por ataque em Paris estava no radar da polícia por radicalismo. Jovem Pan online (13/05/2018). 
Disponível em: <http://jovempan.uol.com.br/noticias/mundo/responsavel-por-ataque-em-paris-estava-no-radar-da-policia-por-radicalismo.html>. 

Acesso em: 14 mai. 2018.

TEXTO II

Autor de ataque a faca em Paris estava em lista de pessoas perigosas

Estado Islâmico reivindicou autoria de atentado, que deixou um morto e quatro feridos

O homem que matou uma pessoa e feriu outras quatro a facadas no sábado (12), em Paris, era um 
francês de 21 anos nascido na Chechênia e estava fichado pelos serviços de inteligência da França como 
"radicalizado". As informações foram reveladas neste domingo (13) por fontes ligadas à investigação.

O agressor não tinha antecedentes judiciais, mas constava no arquivo "S" dos serviços de Inteligência, o 
qual armazena informações de mais de 10 mil pessoas perigosas.

Esse arquivo inclui islamistas radicais, gente suscetível a ter contatos com movimentos terroristas, 
"hooligans" do futebol ou membros de grupos de extrema esquerda e extrema direita.

Fonte:  AFP. Autor de ataque a faca em Paris estava em lista de pessoas perigosas. Gaúcha ZH (13/05/2018). Disponível em: <https://gauchazh.
clicrbs.com.br/mundo/noticia/2018/05/autor-de-ataque-a-faca-em-paris-estava-em-lista-de-pessoas-perigosas-cjh4r87xm00uj01mlplht7s2i.html>. 

Acesso em: 14 maio 2018.

As duas notícias trazem informações sobre o autor do ataque a faca em Paris. Entretanto, ao se comparar 
o tratamento do fato noticiado em cada texto, verifica-se que

o primeiro apresenta testemunhos que sugerem direta associação com o Estado Islâmico, enquanto 
o segundo simula neutralidade.

os termos “responsável” e “autor”, nas respectivas manchetes, não apresentam a mesma carga de 
sentido, sendo apenas o primeiro termo pejorativo.

o primeiro apresenta detalhes mais relevantes dos fatos que o segundo, como a informação sobre 
uma solicitação feita pela Embaixada da Rússia na França.

embora ambos informem a reivindicação do ataque pelo Estado Islâmico, apenas o segundo associa 
o homem a “islamistas radicais".

A)

B)

C)

D)
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Bolsa Talento 
Língua Portuguesa

1 A

2 B

3 C

4 B

5 A

6 D

7 A

8 D

9 C

10 A
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Testes seus conhecimentos e prepare-se para as provas do ISMART Seleção

Bolsa Talento  

Nesse caderno, há 10 questões de MATEMÁTICA que compuseram a Prova ISMART Seleção – 
Bolsa Talento em 2018.  

Para resolver essas questões, é importante:  

• Ler atentamente cada questão.

- Cada questão tem quatro alternativas.

- Apenas uma alternativa é correta.

• Ao final, conferir as suas respostas comparando com o gabarito que está disponível junto a esse 
caderno. 

Bons Estudos!
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Com o padrão abaixo, composto de dois polígonos regulares de 12 lados e um triângulo equilátero, será 
construído um ladrilhamento.

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

Já que não há sobreposições nem espaços em branco no ladrilhamento, conclui-se que o ângulo interno 
do polígono de 12 lados mede

90º.

120º.

150º.

165º.

Um programa de televisão vai distribuir um prêmio de R$ 190 000,00 entre três jogadores. De acordo 
com o regulamento do programa, o prêmio é dividido da seguinte forma: o segundo colocado recebe o 
quádruplo do que recebe o terceiro colocado; o primeiro colocado recebe R$ 100 000,00 a mais que o 
segundo colocado.

O primeiro colocado no jogo desse programa receberá

R$ 30 000,00.

R$ 100 000,00.

R$ 140 000,00.

R$ 160 000,00.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

Na figura, as retas s e t são paralelas e as retas r, s e v se encontram no ponto P.

Se α + θ = 120°, qual a medida do ângulo β?

55º

60º

65º

70º

Dois importantes pensadores da antiguidade foram Pitágoras e Arquimedes. Sabe-se que Pitágoras 
nasceu no ano provável de 570 a.C e, Arquimedes, no ano de 287 a.C.

 A diferença entre as datas de nascimento dos dois pensadores é de

283 anos.

857 anos.

-283 anos.

-857 anos.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

Um determinado tipo de aplicação financeira utiliza a seguinte fórmula para calcular os juros recebidos 
por um depósito inicial d: 

, em que m é o número de meses  transcorridos da aplicação. Um determinado cliente fez um depósito 
inicial de R$ 500,00 nessa aplicação e deixou o dinheiro aplicado por 5 meses. 

Dessa forma, os juros recebidos por esse cliente, reescrevendo a fórmula na forma de potência, serão de

j=500*(1,08)12/5-500.

j=500*(1,08)5/12-500.

j=500*(1,08)12*5-500.

j=500*(1,08)12-5-500.

A)

B)

C)

D)

Para calcular a média de suas notas em matemática na escola, Rodrigo precisa considerar a fórmula

m= 0,2t + 0,3i + 0,5f  ,em que t, i e f representam as notas que ele obteve, respectivamente, no trabalho, 
na prova intermediária e na prova final do bimestre. 

Se Rodrigo obteve nota 10 no trabalho, nota 5 na prova intermediária e 6 na prova final, sua média m ficou 
igual a

5,0.

5,5.

6,0.

6,5.

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

Repetindo a palavra ISMART ao lado dela mesma indefinidamente obtemos a seguinte sequência de 
letras: ISMARTISMARTISMARTISMARTISMART...

A 2019ª letra dessa sequência é a letra

I.

S.

M.

A.
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

João e José têm suas casas em dois terrenos de esquina, vizinhos a uma área compartilhada, conforme 
mostra a figura abaixo, feita proporcionalmente às dimensões das propriedades.

Eles obtiveram uma autorização da prefeitura para dividirem a área compartilhada entre os dois, segundo 
o critério que acordarem entre si.

José sugeriu traçarem a bissetriz do ângulo destacado na figura como linha divisória. Considerando que 
eles gostariam de dividir igualmente a área compartilhada, a proposta de José é

adequada, pois cada um ficaria com exatamente metade da área compartilhada.

inadequada, pois favoreceria José, que receberia uma área maior do que a de João.

inadequada, pois favoreceria João, que receberia uma área maior do que a de José.

inadequada, pois seria impossível determinar as áreas de cada um dessa forma.

A)

B)

C)

D)

A)

B)

C)

D)

Para a realização de um passeio da escola, foram providenciados 3 ônibus de 25 lugares cada um, que 
seriam totalmente ocupados pelas turmas de alunos do 7º ano que participariam da excursão. A empresa 
de transportes, no entanto, teve um problema com os veículos e informou que só poderia mandar vans 
com 15 lugares cada uma. 

Para acomodar a mesma quantidade de alunos que poderiam ir nos ônibus seriam suficientes

5 vans.

6 vans.

7 vans.

8 vans.
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QUESTÃO 10

Sofia tirou uma foto com seu celular na posição retrato (vertical), conforme ilustra a figura. Mas o aparelho 
armazenou a imagem rotacionada, como se ela tivesse sido tirada na posição paisagem (horizontal).

A figura que melhor representa o que Sofia enxerga em sua tela quando abre a imagem para visualizá-la é

A) B) C) D)
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Gabarito

Bolsa Talento 
Matemática

1 C

2 C

3 B

4 A

5 B

6 D

7 C

8 C

9 A

10 C


