
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROVA DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 
 

Antes de começar 

1) Este caderno deve conter: 

x 20 questões de Português. 

x 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 

x Cada questão tem quatro alternativas. 

x Apenas uma alternativa é correta. 

x Leia atentamente cada questão. 

x Escolha a alternativa que você achar 

correta em cada questão. 

x Marque a alternativa que você escolheu 

na questão. 

x Não é permitido consultar materiais. 

x 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: 

x preencha com muita cautela; 

x como a folha tem o seu nome, não será 

possível você receber outra; 

x você pode usar lápis para preencher; 

x não deixe questões em branco; 

x não marque mais do que uma alternativa. 
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Questão 1 
Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade 

Nós somos um terrível pistoleiro. Estamos num bar de uma pequena cidade do Texas. O 
ano é 1880. Tomamos uísque a pequenos goles. Nós temos um olhar soturno. Em nosso 
passado há muitas mortes. Temos remorsos. Por isto bebemos. 

A porta se abre. Entra um mexicano chamado Alonso. Dirige-se a nós com despeito. 
Chama-nos de gringo, ri alto, faz tilintar a espora. Nós fingimos ignorá-lo. Continuamos 
bebendo nosso uísque a pequenos goles. O mexicano aproxima-se de nós. Insulta-nos. 
Esbofeteia-nos. Nosso coração se confrange. Não queríamos matar mais ninguém. Mas 
teremos de abrir uma exceção para Alonso, cão mexicano. 

Combinamos o duelo para o dia seguinte, ao nascer do sol. Alonso dá-nos mais uma 
pequena bofetada e vai-se. Ficamos pensativo, bebendo o uísque a pequenos goles. Finalmente 
atiramos uma moeda de ouro sobre o balcão e saímos. Caminhamos lentamente em direção ao 
nosso hotel. A população nos olha. Sabe que somos um terrível pistoleiro. Pobre mexicano, 
pobre Alonso. 

Entramos no hotel, subimos ao quarto, deitamo-nos vestido, de botas. Ficamos olhando 
o teto, fumando. Suspiramos. Temos remorsos. 
Já é manhã. Levantamo-nos. Colocamos o cinturão. Fazemos a inspeção de rotina em nossos 
revólveres. Descemos. 

A rua está deserta, mas por trás das cortinas corridas adivinhamos os olhos da 
população fitos em nós. O vento sopra, levantando pequenos redemoinhos de poeira. Ah, este 
vento! Este vento! Quantas vezes nos viu caminhar lentamente, de costas para o sol nascente? 
No fim da Rua Alonso nos espera. Quer mesmo morrer, este mexicano. 
Colocamo-nos frente a ele. Vê um pistoleiro de olhar soturno, o mexicano. Seu riso se apaga. 
Vê muitas mortes em nossos olhos. É o que ele vê. 

Nós vemos um mexicano. Pobre diabo. Comia o pão de milho, já não comerá. A viúva e 
os cinco filhos o enterrarão ao pé da colina. Fecharão a palhoça e seguirão para Vera Cruz. A 
filha mais velha se tornará prostituta. O filho menor ladrão. 

Temos os olhos turvos. Pobre Alonso. Não se devia nos ter dado suas bofetadas. Agora 
está aterrorizado. Seus dentes estragados chocalharam. Que coisa triste.  

Uma lágrima cai sobre o chão poeirento. É nossa. Levamos a mão ao coldre. Mas não 
sacamos. É o mexicano que saca. Vemos a arma na sua mão, ouvimos o disparo, a bala voa 
para o nosso peito, aninha-se em nosso coração. Sentimos muita dor e tombamos. 

Morremos, diante do riso de Alonso, o mexicano. 
Nós, o pistoleiro, não devíamos ter piedade. 

(Moacyr Scliar. Para gostar de ler, vol. 9. São Paulo, Ática, 1992.)  

O texto “Nós, o pistoleiro, não devíamos ter piedade” utiliza o discurso indireto livre em  
(A) Sentimos muita dor e tombamos. 
(B) Ah, este vento! Este vento! 
(C) O filho menor ladrão. 
(D) Temos remorsos. 
 
Questão 2 

- Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? 
A menina não sabia, mas inventou: 
- Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. 
O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair 

do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo feito jabuticaba. 
Mas não ficou nada preto. 

Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: 
- Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? 
A menina não sabia e... Já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando 

a mãe dela que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: 
- Artes de uma avó preta que ela tinha... 

MACHADO, Ana Maria. Menina bonita do laço de fita. 

No fragmento “A menina não sabia e...”, as reticências revelam 
(A) a indecisão da menina em inventar uma nova história ou não. 
(B) a intenção da menina de inventar uma nova história. 
(C) a dúvida da menina quanto à causa de ser pretinha. 
(D) a preocupação da menina em criar uma história mais coerente. 
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Questão 3 

 
http://designtuts.com.br/40_anuncios_criativos (acesso em 

09/07/2011) 
 

A imagem acima poderia ilustrar o seguinte 
provérbio: 
(A) Quem tem boca vai a Roma. 
(B) Quem vê cara não vê coração. 
(C) Vive mais quem vive melhor. 
(D) Você é o que você come. 
 
Questão 4 

 
http://pablomorais.blogspot.com/ (acesso em 08/07/2011) 

 
Com a intenção de aumentar o consumo de 
carne de frango, a imagem explora o humor 
por meio  
(A) da referência indireta à preservação das 
vacas. 
(B) da preocupação das vacas com a 
alimentação dos humanos. 
(C) da posição em que as vacas se 
encontram, uma em relação à outra. 
(D) da falta de sentido. 

Questão 5 
Do amoroso esquecimento 
 
Eu agora - que desfecho! 
Já nem penso mais em ti... 
Mas será que nunca deixo 
De lembrar que te esqueci? 

Mário Quintana, Espelho mágico 
 
O caráter poético do texto garante-se, entre 
outros recursos, por causa da oposição entre 
(A) a afirmação feita nos dois primeiros 
versos e a dúvida exposta nos dois últimos. 
(B) o momento presente (“agora”) e o futuro 
(“será”). 
(C) o emissor (“eu”) e o receptor (“ti”). 
(D) lembrar e esquecer. 
 
Questão 6 

A estrela 
 
Uma estrela 
namoradeira 
piscou 
só pra mim 
talvez quisesse 
que eu subisse 
ao céu 
pra gente viver 
um amor sem fim. 

CORREIA, Almir. Poemas malandrinhos. São Paulo: Atual, 1991, p. 15. 

 
           Chama-se personificação a atribuição 
de características animadas a seres 
inanimados. Considerando-se essa 
informação, pode-se dizer que a estrela 
mencionada no poema foi personificada por 
meio das ações 
I. piscar. 
II. querer. 
III. subir. 
IV. viver um grande amor. 
 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) ação(ões) 
indicada(s) em 
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) I, II e IV. 
 

  

http://designtuts.com.br/40_anuncios_criativos
http://pablomorais.blogspot.com/
http://adsoftheworld.com/
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Texto para as questões 7 e 8 
 

Mariana Massarani foi uma das primeiras ilustradoras a lançar no Brasil um livro 
infantil digital, criado para aplicativos de tablet. Um não, dois: "Chapeuzinho Vermelho" e "Os 
Três Porquinhos" (ed. Manati), que foram recontados de um jeito divertido, cheio de sons e 
animações.  

Ela conversou com a Folhinha durante a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), 
na Casa Folha. Estiveram reunidas cerca de 25 crianças da Escola Municipal Mangueira 
Parque, da cidade de Paraty (RJ). Elas fizeram perguntas sobre a obra de Mariana, que leram 
no colégio.  

A ilustradora contou que sempre gostou de desenhar. "Tentava desenhar nas paredes 
de casa, mas levava bronca. Então comecei a desenhar embaixo do sofá, num pedacinho de 
madeira que descobri ali."  

Mariana também adorava ler, mas no seu tempo não havia tantas opções. "Eu pegava 
livros da minha mãe e também a revista 'Recreio', onde saíram as primeiras histórias da 
[escritora] Ruth Rocha."  

Anos depois, Mariana passou a ilustrar vários livros da premiada autora. Agora, por 
exemplo, cria desenhos para uma reedição da obra "Marcelo, Marmelo, Martelo".  

Mariana diz que não gosta de história séria, prefere "as malucas". Busca inspiração em 
livros, filmes, viagens "Depois boto tudo no liquidificador e sai um livro", brinca a artista.  

Tem ingrediente que não falta nessa mistura. "Sempre coloco nos meus livros planta 
carnívora, roupa de Batman, passagem secreta porque são coisas que eu adoro." Em "Os Três 
Porquinhos", por exemplo, ela trocou a lareira por uma passagem secreta, já que as casas no 
Brasil não costumam ter chaminés.  

http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/939845-para-ilustradora-criar-livro-digital-e-chegar-em-novo-planeta.shtml (acesso em 07/07/2011) 

 
Questão 7 
A ilustradora Mariana Massarani foi entrevistada pelo caderno infantil de um jornal porque 
(A) escreveu livros de destaque para o público infantil. 
(B) poderia compartilhar com as crianças como é o trabalho de uma ilustradora. 
(C) colaborou com as primeiras publicações digitais de histórias infantis. 
(D) ganhou prêmios ilustrando livros da autora Ruth Rocha. 
 
Questão 8 
Mariana Massarani diz preferir histórias “malucas”, ou seja, 
(A) sem sentido. 
(B) com muita mistura. 
(C) cujos personagens sejam sempre plantas. 
(D) que se baseiem em outros livros. 
 
Questão 9 

“Nós não lidamos com pregos, martelos, chaves de fenda e parafusos, nós lidamos com 
gente em fase de formação. Os alunos, em nossas aulas, observam nossas atitudes e as 
copiam. O professor, sendo uma autoridade constituída pela escola e aceita pelas famílias, é o 
representante legítimo para continuar o processo de educação que as famílias não conseguem 
abarcar numa sociedade em transformações e acelerações.” 

http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/30/entre-ser-educador-e-populista-o-educador-e-quem-219506-1.asp 
(acesso em 13/07/2011) 

 
O autor utilizou-se do pronome oblíquo “as”, no segundo período do texto, a fim de retomar a 
palavra 
(A) “aulas”. 
(B) “atitudes”. 
(C) “chaves”. 
(D) “gente”. 
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Questão 10 
Estudo afirma que estar no topo da sociedade eleva estresse 

 

Estar no topo da sociedade aumenta o estresse hormonal e acarreta um custo 
psicológico maior do que se pensava até agora, segundo estudo realizado em um grupo de 
babuínos selvagens pela Universidade de Princeton publicado na revista "Science". 

Trabalhos anteriores afirmaram que as vantagens de estar no alto da hierarquia social, 
como maior acesso a alimentos e relações amorosas, superavam os inconvenientes, por isso 
consideravam que os chamados "machos alfa" sofriam menos estresse que pessoas de outra 
categoria. 

No entanto, um ecologista de Princeton e sua equipe rebateram esta teoria através do 
estudo de 125 babuínos selvagens, animais geneticamente próximos ao homem que também 
vivem em sociedades complexas. 

Segundo a pesquisa, o estresse sofrido pelos macacos de maior categoria acontece 
devido à energia utilizada para manter sua posição. 

"Uma conclusão importante de nosso estudo é que para alguns animais, e 
possivelmente também para os humanos, ocupar a posição mais alta em uma sociedade 
implica custos e benefícios únicos, que podem persistir tanto quando a ordem social se 
mantém estável como quando experimenta mudanças", explicou o diretor da pesquisa, 
Laurence Gesquiere.(...) 

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/943639-estudo-afirma-que-estar-no-topo-da-sociedade-eleva-estresse-hormonal.shtml, 
acesso: 18/07/2011) 

Antes, acreditava-se que havia vantagens em estar no alto da hierarquia social, no entanto, 
novos estudos revelaram que estar no topo da sociedade gera estresse. Esses estudos foram 
realizados 
(A) em laboratórios da Grã-Bretanha. 
(B) com atividades de observação de campo. 
(C) por meio de experimentos com enzimas. 
(D) através do estudo de babuínos selvagens. 
 
Questão 11 

O cartaz da campanha de vacinação contra a 
paralisia infantil apresenta algumas 
características comuns a esse tipo de texto, tais 
como 
 

I. apresentação de informação objetiva, 
direta. 

II. associação entre texto verbal e imagem. 
III. uso exclusivo de linguagem denotativa, 

informativa. 
IV. diálogo com o leitor. 

 
Encontram-se no texto as características 
apontadas apenas em 
(A) I, II e IV. 
(B) I e II. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) II e III. 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/943639-estudo-afirma-que-estar-no-topo-da-sociedade-eleva-estresse-hormonal.shtml


Prova de seleção 
 

Matemática 

 

Modelo N1 - Reprodução Proibida 6 Elaborado pela Companhia Brasileira de Avaliações Educacionais 

Texto para as questões 12 e 13. 
Bruna Vieira sofreu bullying, superou e hoje é uma blogueira superfamosa! 
“Sempre fui muito tímida. Tinha medo de fazer novas amizades e acho que isso surgiu 

com as brincadeiras dos colegas de classe. Quando era menor, usava óculos, era estrábica, 
gordinha e bem desajeitada. Logo surgiram os apelidos de mau gosto. Para me refugiar de 
tudo isso, comecei a me interessar muito por fotografia, internet e leitura. Eu tinha quase 2 
mil fotos no Orkut, vários textos escritos e um blog recém-criado, chamado B-maybe. 

No 1º ano do colegial, mudei de escola. No dia do trote, uma garota do 2º ano tirou uma 
foto minha e colocou no Orkut, sem autorização. E o pior, com a legenda ‘Sorry caloura, 
aqui não tem photoshop!’. Isso me deixou muito triste, principalmente porque os outros 
alunos da escola acharam a ‘brincadeira’ engraçada e comentaram coisas horríveis a meu 
respeito. Embora eu tenha sentido muita vontade de desistir, resolvi seguir em frente e 
não deixar que isso abalasse minha felicidade: afinal, eu havia passado em 2º lugar em um 
dos concursos mais disputados da região.(...) 

Hoje, três anos depois, percebo o quanto tudo isso mudou minha vida. Com a ajuda da 
minha mãe, dos meus novos amigos e das minhas leitoras, consegui superar tudo aquilo. Não 
guardo mágoas, pois foi graças a tudo que aconteceu que me tornei o que sou hoje. 
Aprendi a dar importância às coisas certas, e a simplesmente não me importar com o que 
pensam ou dizem a meu respeito (na internet ou fora dela).(...) 

ps: Tirei os óculos e uso lentes, emagreci e não sou mais tão tímida. Nada como o 
tempo” 

(Disponível em: http://capricho.abril.com.br/blogs/diganaoaobullying/ - acesso:17/07/2011) 

Questão 12 
Este texto é considerado um depoimento, pois está em 
(A) primeira pessoa e descreve uma experiência. 
(B) primeira pessoa e convence sobre algo. 
(C) terceira pessoa e descreve um ambiente. 
(D) terceira pessoa e argumenta sobre um problema. 
 
Questão 13 
Neste texto, a expressão final poderia ser complementada, mantendo a ideia defendida no 
depoimento, pela seguinte conclusão: “Nada como o tempo”... para 
(A) modificar nossos sonhos. 
(B) compartilhar experiências. 
(C) nutrir esperanças. 
(D) superar determinadas situações. 
 
Questão 14 

Lixo no espaço 
Espalhados em volta da Terra, pequenos objetos podem fazer um grande estrago  
Ferramentas, pedaços ou lascas de tinta de satélites, naves e foguetes. Dá para 

acreditar que existem cerca de 370 mil objetos como esses passeando pelo espaço em volta da 
Terra? Esses pedacinhos de material que ficam em órbita ao redor do planeta são chamados 
de lixo espacial. Eles faziam parte de objetos que foram enviados ao espaço por um motivo 
específico, mas, com o passar do tempo, tornaram-se inúteis – ou seja, viraram lixo. 

Uma dificuldade é que os cientistas ainda não sabem como tirar toda essa sujeira do 
espaço, e ainda não há regras ou leis para melhorar essa situação. “A saída é prestar mais 
atenção a isso e ter certeza de que o material lançado no espaço não vai gerar lixo”, alerta 
Eder. “Precisamos cuidar do meio ambiente espacial também.”  

Quem estiver com os pés firmes no chão, pelo menos, pode ficar tranquilo: a chance de 
ser atingido por lixo espacial em plena superfície terrestre é mínima. Isso porque, se os objetos 
saem de órbita e vêm em direção à Terra, a maioria é destruída quando entra em contato com 
a atmosfera. Ainda bem... 

(Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/julho/tem-lixo-no-espaco, acesso: 15/07/2011) 
 

O texto termina com a opinião: “Ainda bem” que remete a 
(A) reveladora limpeza da atmosfera. 
(B) impossibilidade de ser atingido por lixo espacial. 
(C) possibilidade de uma guerra espacial. 
(D) necessidade de cuidar do lixo em qualquer situação.  

http://capricho.abril.com.br/blogs/diganaoaobullying/bruna-vieira-sofreu-bullying-superou-e-hoje-e-uma-blogueira-superfamosa/
http://capricho.abril.com.br/blogs/diganaoaobullying/
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/julho/tem-lixo-no-espaco
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Questão 15 
Depois de muita e boa chuva, Célia voltava de Belo Horizonte para sua casa no interior 

do Estado. Era bom viajar de ônibus, vendo, parecia-lhe que pela primeira vez, o verde 
rebrotando com força. Ouviu um passageiro falando pra ninguém: que cheiro de mato! Sol 
farto e os moradores desses conjuntos habitacionais de caixa de papelão e zinco, que brotam 
como grama à margem das rodovias, aproveitavam pra esquentar o couro rodeados de criança 
e cachorro.  

(trecho de Rodando, de Adélia Prado, extraído do livro "Filandras", Editora Record - Rio de Janeiro, 2001, pág. 119. Disponível 
em: http://www.releituras.com/aprado_rodando.asp, acesso em 17/07/2011) 

 

A figura de linguagem “conjuntos habitacionais de caixa de papelão e zinco” remete a 
(A) edifícios. 
(B) casas. 
(C) favelas. 
(D) condomínio. 
 
Questão 16 

Ai, que bom não ser tão importante... 
Tem uma época da vida em que a gente acha que tudo o que acontece é por nossa 

causa. É uma espécie de cegueira juvenil absolutamente narcisista que nos faz pensar que se 
ele está com a cara amarrada, é por causa da gente, claro. Se o nosso chefe falou rapidinho 
sobre um assunto, claro, a culpa é nossa... 

Passar pela cabeça que as pessoas têm outros problemas é uma coisa que em certa 
época da vida absolutamente não existe. 

Lembro dos meus surtos de adolescente. Quando eu encanava muito com a roupa que 
estava vestindo (ou o cabelo, ou o sapato, ou a minha própria pessoa em si) a minha mãe 
dizia: “as pessoas não prestam tanta atenção assim em você, Nina”. Estava certa. Lembro que 
na mesma época um amigo tinha medo de entrar em um bar para comprar (o que mesmo? 
Acho que cachaça) porque pensava que todo o bar iria parar e falar: “olha só aquele garoto de 
cabelo espetado”. 

Não, ninguém repara assim na gente.  
Sim, as pessoas têm mil problemas que não têm absolutamente nada a ver com a gente. 
E nós mesmos temos problemas que não têm a ver com ninguém nem com nada. 
Ok. Estou falando o óbvio. O óbvio ululante. Mas é que acabo de receber uma foto 

minha com 16 anos. Bateu uma melancolia e um alívio enorme por ser adulta. É a vida.Ou 
melhor. A roda viva. 

(Nina Lemos, disponível em: http://02neuronio.blog.uol.com.br/arch2008-02-17_2008-02-23.html, acesso 17/07/2011) 
 

Muitos textos escritos reproduzem a linguagem oral com o propósito de aproximar o texto ao 
público, alcançando uma linguagem mais íntima. O texto em análise utiliza esse recurso em 
alguns momentos como em 
(A) Estou falando o óbvio. 
(B) não têm a ver com ninguém. 
(C) Quando eu encanava muito. 
(D) ninguém repara assim. 
 
Questão 17 

Quando o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo 
fica no plural. Se houver 1ª pessoa, (eu, nós), ela prevalece sobre todas as outras; se houver 2ª 
pessoa (tu, vós), o verbo pode ficar na 2ª ou na 3ª pessoa do plural:  

Seremos três no jantar: eu, tu e mamãe. 
Sereis apenas dois no jantar: tu e mamãe. 
Serão apenas dois no jantar: tu e mamãe. 

CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática – texto, reflexão e uso. 2ª edição. São Paulo: Atual, 2004. 

 
De acordo com a regra de concordância verbal explicitada no texto e respectivos exemplos, a 
única alternativa correta em relação à concordância é 
(A) Foram à reunião eu, dois colegas e o vice-presidente da empresa. 
(B) Comentarão a partida tu e teus companheiros. 
(C) Sereis felizes sua família e amigos. 
(D) Combinareis a viagem tu e eu. 

http://www.releituras.com/aprado_rodando.asp
http://02neuronio.blog.uol.com.br/arch2008-02-17_2008-02-23.html
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Questão 18 

A adoração dos fãs da série Harry 
Potter se estende ao intérprete do vilão Draco 
Malfoy. Tom Felton veio ao Brasil para 
divulgar o último filme da saga. “Malfoy é um 
grande personagem e tive muita sorte em ter 
tido o prazer de fazê-lo. Estou muito 
orgulhoso do trabalho que fizemos nesses 10 
anos. Espero fazer alguns outros personagens 
memoráveis, mas sei que as crianças sempre 
terão medo de mim”, declarou o ator. 

Com um sorriso simpático e um pedido 
de desculpas por não falar português, o ator 
Tom Felton quebra instantaneamente a 
imagem antipática de seu personagem, o vilão Draco Malfoy, cultivada ao longo dos últimos 
10 anos, nos oito filmes da série Harry Potter. Com a estreia do último longa da saga, nesta 
sexta-feira, ele se despede do personagem que o fez conviver com a fama desde muito cedo.  

Disponível em 
http://news.google.com.br/news/story?hl=pt&q=harry+potter&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=571&wrapid=tlif13110129

0004611&um=1&ie=UTF-
8&ncl=dt1SYFnFAHTZDNMA9kXiceWOxfo0M&ei=NngkTuqrL8j10gHPmeneAw&sa=X&oi=news_result&ct=more-

results&resnum=5&ved=0CFAQqgIwBA (acesso em 18. 07. 11). 

 
O texto apresenta dois pronomes oblíquos, em “tive muita sorte em ter tido o prazer de fazê-lo” 
e “ele se despede do personagem que o fez conviver com a fama desde muito cedo”. Tais 
pronomes referem-se 
(A) ao mesmo termo: “filme”. 
(B) a termos diferentes: o primeiro recupera “filme” e o segundo, “personagem”. 
(C) ao mesmo termo: “personagem”. 
(D) a termos diferentes: o primeiro recupera “vilão Draco Malfoy e o segundo, “Tom Felton”. 
 
Questão 19 

“Carb Up nova fórmula contém vitamina C e vitaminas do complexo B, que atuam como 
co-fator do metabolismo energético, além de minerais importantes para serem suplementados 
durante o exercício devido à perda pela transpiração, e nossa exclusiva fórmula PREBIOTIC 
composta por frutooligossacarídeos (FOS) e inulina, fibras que reconstituem a flora intestinal 
contribuindo para uma melhor absorção dos nutrientes.” 

(Texto informativo presente na embalagem de um repositor energético.) 
 

No texto são empregados diversos termos técnicos de conhecimento exclusivo daqueles que 
têm envolvimento com a área nutricional. O termo “suplementados”, embora seja muito 
empregado nesse universo, no contexto em que se insere pode ser entendido como 
(A) repostos. 
(B) substituídos. 
(C) acrescentados. 
(D) utilizados. 
 
Questão 20 

Leia a piada a seguir. 
 

Na sala de aula a professora disse para o Juquinha: - Se eu digo "eu era bonita", é 
passado. E se eu digo "eu sou bonita", é o que Juquinha? - É mentira, professora! 
 
O humor da piada decorre do fato de que Juquinha analisou o sentido da frase dita pela 
professora, enquanto ela se referia 
(A) ao modo verbal. 
(B) ao tempo verbal. 
(C) às pessoas da conjugação. 
(D) à concordância verbal.  

http://news.google.com.br/news/story?hl=pt&q=harry+potter&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=571&wrapid=tlif131101290004611&um=1&ie=UTF-8&ncl=dt1SYFnFAHTZDNMA9kXiceWOxfo0M&ei=NngkTuqrL8j10gHPmeneAw&sa=X&oi=news_result&ct=more-results&resnum=5&ved=0CFAQqgIwBA
http://news.google.com.br/news/story?hl=pt&q=harry+potter&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=571&wrapid=tlif131101290004611&um=1&ie=UTF-8&ncl=dt1SYFnFAHTZDNMA9kXiceWOxfo0M&ei=NngkTuqrL8j10gHPmeneAw&sa=X&oi=news_result&ct=more-results&resnum=5&ved=0CFAQqgIwBA
http://news.google.com.br/news/story?hl=pt&q=harry+potter&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=571&wrapid=tlif131101290004611&um=1&ie=UTF-8&ncl=dt1SYFnFAHTZDNMA9kXiceWOxfo0M&ei=NngkTuqrL8j10gHPmeneAw&sa=X&oi=news_result&ct=more-results&resnum=5&ved=0CFAQqgIwBA
http://news.google.com.br/news/story?hl=pt&q=harry+potter&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1024&bih=571&wrapid=tlif131101290004611&um=1&ie=UTF-8&ncl=dt1SYFnFAHTZDNMA9kXiceWOxfo0M&ei=NngkTuqrL8j10gHPmeneAw&sa=X&oi=news_result&ct=more-results&resnum=5&ved=0CFAQqgIwBA
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Questão 21 
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) 

 

(C) 

 
(B) 

 

(D) 

 
 
Questão 22 
O tempo nem sempre foi medido da maneira atual. Antes da invenção dos relógios, os povos 
dependiam de fenômenos que se repetiam periodicamente na natureza para criar unidades de 
tempo. Dentre tais fenômenos, podemos citar as estações, as luas cheias e o crescimento de 
plantações. Suponha que uma dessas unidades de tempo fosse denominada lua, equivalente a 
7 dos nossos dias atuais. Se a unidade mês for equivalente a 30 dias, em 14 meses terão se 
passado 
(A) 60 luas. 
(B) 50 luas. 
(C) 40 luas. 
(D) 30 luas. 
 
Questão 23 

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, G ou H. 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) 16 tentativas. 
(B) 8 tentativas. 
(C) 6 tentativas. 
(D) 3 tentativas. 
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Questão 24 
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. 
 
Questão 25 

Observe o triângulo BCE a seguir e uma composição feita a partir de cópias desse 
triângulo. Nessa composição, foram unidos 6 desses triângulos pelo vértice E, possibilitando 
recobrir completamente a região em torno desse ponto. 

 
Observe ainda que o mesmo poderia ser feito utilizando 8 triângulos em torno do vértice 

B, mas isso não seria possível utilizando o vértice C. 
Considere agora o quadrilátero ABEC desenhado a seguir. 

 
Se quisermos juntar uma quantidade inteira desses quadriláteros em torno de um de seus 
vértices, sem os sobrepor, como no exemplo do triângulo, conseguiríamos recobrir a região 
completamente 
(A) apenas em torno de um dos seus vértices. 
(B) apenas em torno de dois dos seus vértices. 
(C) apenas em torno de três dos seus vértices. 
(D) em torno dos seus quatro vértices. 
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Questão 26 
       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 caberá, com folga de 1 m. 
(B) a mesa caberá, com folga de 0,5 m. 
(C) a mesa caberá, mas ficará justa. 
(D) a mesa não caberá, por excesso de 1 m. 
 

 
 

Escala 1 : 150 
 
Questão 27 

O matemático hindu Bhaskara escreveu um célebre livro chamado Lilavati. Nesse livro 
aparece o seguinte problema. 
 

“A quinta parte de um enxame de abelhas pousou numa flor de Kadamba, a terça parte 
numa flor de Silinda, o triplo da diferença entre estes dois números, voa sobre uma flor de 
Krutaja. E uma abelha sozinha, no ar, atraída pelo perfume de um Jasmim e de um 
Pandanus. 

Diz-me, bela menina, qual é o número das abelhas?” 
 

Se chamarmos de B o número de abelhas, a expressão que representa a quantidade delas que 
voa sobre uma flor de Krutaja é 

(A) 
B

 
 B

 
 

(B) 3 � 
 

 
  

 
 

(C) 3 �  B
 
 B

 
  

(D) 3 �   
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Questão 28 
Para muitas pessoas, a bandeira do Brasil é bonita pela superposição de formas 

geométricas clássicas. Observe-as na figura a seguir. 
 

 
 

Ambos os quadriláteros presentes na bandeira são 
 

(A) retângulos. 
(B) losangos. 
(C) paralelogramos. 
(D) quadrados. 
 
Questão 29 
No treino da Fórmula 1 para o GP da Inglaterra de 2011, o australiano Mark Webber 
conquistou a pole position, ou seja, o direito de largar em primeiro lugar no dia da corrida. Em 
segundo lugar ficou o alemão Sebastian Vettel, 32 milésimos de segundo mais lento do que o 
primeiro colocado. O número destacado no texto pode ser representado por 

(A) 
  

    
 ou 0,0032. 

(B) 
  

    
 ou 0,032. 

(C) 
  

    
 ou 0,32. 

(D) 
 ,  

     
ou 0,00032. 

 
Questão 30 

Quando preenchemos um cheque, o valor pago deve vir expresso tanto com algarismos 
quanto por extenso. Na figura abaixo, o valor ainda não foi expresso por extenso. 
 

 
 

Para que o cheque fique corretamente preenchido, devemos escrever o valor de 
(A) setenta e um mil reais e setenta e um centavos.  
(B) setenta mil e setenta e um reais e setenta e um centavos. 
(C) setenta e um mil e setenta e um reais e setenta e um centavos. 
(D) setenta e um mil e setenta e um reais. 
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Texto para as questões 31 e 32 
 

A notícia abaixo foi extraída da Agência de Notícias Jornal Floripa. 
 

Celulares e eletrônicos são principais distrações no trânsito 
Distrações no trânsito, principalmente com celulares e outros aparelhos eletrônicos, 

estão associadas a um aumento de 25% nos acidentes nos Estados Unidos, de acordo com 
um relatório divulgado na quinta-feira (7).  

O estudo da associação de segurança no trânsito GHSA (Governors Highway Safety 
Association) avaliou mais de 350 publicações científicas com data posterior ao ano 2000.  

Ele mostrou que motoristas dirigem distraídos em até metade do tempo e que 
incidentes causados por distrações têm resultados que variam de danos pequenos a acidentes 
fatais. O uso de celulares aumenta o risco de batidas, mas não mais que o envio de 
mensagens de texto. (...) 

Dados do órgão de trânsito norte-americano NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration) mostram que, apenas em 2009, quase 5.500 fatalidades e cerca de 500 mil 
lesões resultaram de acidentes envolvendo motoristas distraídos.  

Mortes relacionadas a distração no trânsito representaram 16% das fatalidades em 
2009, aumento de 10% em relação a 2005.  

<http://www.jornalfloripa.com.br/tecnologia/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=1325> (Acesso em 13.07.11) 
 

Questão 31 
Considere os termos 25%, metade e 16%, destacados no texto. Cada um deles pode ser 
associado a um número diferente. Assinale a alternativa onde essa associação está feita de 
maneira correta. 

(A) 25% l 
 

 
 ; metade l 

 

 
 ; 16% l 0,16. 

(B) 25% l 
 

 
 ; metade l 

 

 
 ; 16% l 

 

  
. 

(C) 25% l 
 

  
 ; metade l 

 

 
 ; 16% l 0,16. 

(D) 25% l 
 

  
 ; metade l 2 ; 16% l 0,16. 

 
Questão 32 

O número de publicações científicas avaliadas pela GHSA com data posterior a 2000 está 
corretamente escrito, na forma polinomial, na alternativa: 
(A) 5 u 102 + 3 u 101. 
(B) 5 u 101 + 3 u 100. 
(C) 35 u 102. 
(D) 3 u 102 + 5 u 101. 
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Questão 33 
Apesar de a unidade de comprimento, oficialmente adotada no Brasil, ser o metro, 

tradicionalmente utiliza-se a polegada para medir o diâmetro de canos. Um encanador precisa 
fazer uma tubulação conforme o esquema a seguir. 

 
O cano intermediário ainda não tem diâmetro definido, mas os outros dois são de 1/4 de 
polegada e 1/8 de polegada. Supondo que a espessura do material não seja importante, uma 
possibilidade de diâmetro para o cano intermediário é 
(A) 1,00 polegada. 
(B) 0,50 polegada. 
(C) 0,26 polegada. 
(D) 0,20 polegada. 
 
Questão 34 

No sistema de numeração hindu antigo, precursor do nosso atual, os algarismos de 0 a 
9 têm os seguintes nomes. 
 

        eka dvi tri catur pañca sat sapta asta nava 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Porém, a leitura de um número era feita a partir da unidade, ao contrário do que 
fazemos atualmente. Por exemplo, o número 103, na notação hindu, seria: 
 

tri         eka 
 

Considere o número: 
pañca catur eka         sapta sapta 

 

Na nossa notação posicional decimal, os algarismos “catur” e “       ” representam nesse 
número, respectivamente, as quantidades de 
(A) dezenas e milhares. 
(B) centenas e dezenas. 
(C) dezenas e centenas. 
(D) dezenas de milhar e centenas. 
 
Questão 35 

Ao multiplicarmos cada um dos primeiros números naturais por ele mesmo, obtemos a 
seguinte sequência: 

0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ... 
A partir dessa 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  somarmos 9. 
Dessa forma, partindo do termo que ocupa a 16a posição, para obtermos o 17o basta somar 
(A) 29. 
(B) 31. 
(C) 33. 
(D) 35. 
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Questão 36 
Uma herança será dividida entre dois filhos, de modo que a razão entre o valor recebido por 
cada um seja igual à razão entre as idades deles, respectivamente 18 anos e 24 anos. Dessa 
forma, o mais novo receberá uma fração da herança equivalente a 

(A)
 

 

 
. 

(B)
 

 

 
. 

(C) 
 

 
. 

(D)
 

 

 
. 

 
Texto para as questões 37 e 38 

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 37 
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) 5,50. 
(B) 6,50. 
(C) 7,50. 
(D) 8,00. 
 
Questão 38 
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$ 18,50. 
(B) R$ 37,00. 
(C) R$ 39,00. 
(D) R$ 41,50. 
 
Questão 39 
O prédio de Cláudio, com 10 andares, tem a mesma altura de uma árvore, que fica na 
pracinha logo em frente. Curioso para determinar a altura dessa árvore, ele observou que a 
razão entre sua própria altura e a altura de cada andar do prédio é aproximadamente 1/3. 
Como Cláudio tem 1,5 m de altura, ele pôde concluir que a árvore mede, aproximadamente,  
(A) 15 m. 
(B) 30 m. 
(C) 45 m. 
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(D) 60 m. 
Questão 40 

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) 

 

(C) 

 
(B) 

 

(D) 

 
 
 

Caro explorador, para encontrar o tesouro você deverá dar 3 
passos à frente, 2 à direita e 1 para trás. 



GABARITO MODELO DE PROVA – BOLSA TALENTO 
 

Questão Gabarito 
1 B 
2 B 
3 D 
4 A 
5 A 
6 D 
7 C 
8 B 
9 B 

10 D 
11 A 
12 A 
13 D 
14 B 
15 C 
16 C 
17 B 
18 D 
19 A 
20 B 
21 A 
22 A 
23 B 
24 D 
25 C 
26 A 
27 C 
28 C 
29 B 
30 C 
31 A 
32 D 
33 D 
34 A 
35 B 
36 A 
37 D 
38 D 
39 C 
40 A 

 


