
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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Texto para as questões 1 e 2. 
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 1 
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 2 
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 3 

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 4 
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 5 

Adaptado - Muito além de uma minissaia 
 

Por trás da minissaia de Geisy Arruda existe o surgimento de um novo poder no país, 
com especial intensidade nas regiões metropolitanas. Talvez isso explique parte da 
repercussão do escândalo: as classes C e D serão, muito em breve, maioria nas universidades. 
A estudante apareceu no noticiário cotada para posar na revista "Playboy", participar de um 
anúncio de lingerie e ser a estrela principal de um filme erótico. 

Os debates envolvem os mais variados temas: violência, machismo e intolerância, 
indicadores universitários, pedagogia. E, claro, moda: inspirou um curso de história da moda 
na sofisticada Casa do Saber. Mas o que me chama atenção é o contexto em que surge Geisy: 
o do crescimento veloz das matrículas dos mais pobres no ensino superior. É mais veloz do 
que se imagina. 

Com base em questionários socioeconômicos dos testes públicos, uma consultoria 
especializada em ensino superior (Hoper) estima que, em 2012, haverá mais alunos das 
classes C e D do que A e B nas universidades brasileiras. De 2004 a 2008, a classe C produziu 
mais de 343 mil universitários -um crescimento no período de 84%. Na classe D, a evolução 
foi de mais de 333 mil, o que significa 52%. Estamos falando aqui de 676 mil brasileiros, com 
altas expectativas. 

"Para a maioria deles, a faculdade é uma espécie de porta da esperança. Muitos são os 
primeiros a entrar no ensino superior em toda a família", afirma Ryon Braga, diretor da Hoper, 
que realiza frequentes pesquisas qualitativas para entender o que pensa e sente esses 
brasileiros. São indivíduos que, em geral, vêm das escolas públicas, têm ainda maiores 
carências educacionais e baixo repertório cultural. Mas têm a força dos sobreviventes. 
Somem-se o aumento de renda da classe C, a queda no valor das mensalidades e programas 
como o ProUni para se entender essa mudança na paisagem humana. O mercado está cada 
vez mais de olho nesses movimentos. Formado em administração, Caio Romano criou uma 
empresa de marketing (Mundo Universitário) para fazer a ponte entre as empresas e os campi. 
Ele percebe que, nos últimos anos, as empresas se mostram muito interessadas -algumas até 
de mais- em exibir seus produtos em uma escola povoada por estudantes da classe C e D. "É 
alguém que, em breve, será em maior número e terá mais dinheiro do bolso", afirma Caio. Por 
isso, mais publicitários tentam entender e focar seus projetos nesse público. "Um 
universitário, por mais pobre que seja, aumenta seu padrão de consumo ao tomar contato 
com mais informações."(...) 

Carregado de expectativas, esse pessoal vai fazer cada vez mais barulho. Tanto quanto 
Geisy com sua minissaia. 

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/colunas/gd161109.htm, acesso: 18/07/2011) 

 
O artigo de Gilberto Dimenstein defende a ideia de que 
(A) a faculdade é uma espécie de porta da esperança. 
(B) esse pessoal vai fazer cada vez mais barulho. 
(C) surgiu um novo poder no país, o das classes C e D. 
(D) as empresas devem unir-se às universidades. 
  

http://www.releituras.com/aprado_rodando.asp
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Texto para as questões 6 a 8 
Âncora da Globo diz “Aham, senta lá, Claudia” para o 

goleiro Marcos 
A jornalista Mariana Godoy é conhecida pela sua 

participação no twitter, e durante a apresentação do 
telejornal na última segunda-feira (20), a âncora do SPTV 
soltou uma das gírias frequentes do microbloging no ar. 

O comentarista de esporte Cléber Machado 
comentava a rodada do final de semana do futebol quando 
exibiu a goleada do Palmeiras sobre o Avaí por 5 a 0. Ele 
explicava que o goleiro Marcos desistiu de bater um pênalti 
após um gesto negativo do técnico Luiz Felipe Scolari.  
Mariana, então, descreveu o gesto de Felipão dizendo: “Não, 
não. Humilhação não. Senta lá”. Enquanto Cléber Machado continuava comentando a cena, 
Mariana disse: “Aham, senta lá, Cláudia”. 

A gíria surgiu após internautas divulgarem um vídeo em que a apresentadora Xuxa 
tenta impedir que uma menina atrapalhe a realização de uma brincadeira em seu programa. 
Para afastar a menina, a apresentadora fala: “Aham, senta lá, Cláudia”. 

Disponível em http://ibahia.com/impressao/noticia/ancora-da-globo-diz-aham-senta-la-claudia-para-o-goleiro-marcos/ (acesso em 18. 07. 11). 
 

Questão 6 
De acordo com o texto, a apresentadora do telejornal SPTV utilizou no ar a gíria 
(A) “humilhação não”, porque é simpática ao técnico Luiz Felipe Scolari. 
(B) “Senta lá”, porque é acessível ao público que assiste ao programa. 
(C) “Aham, senta lá, Cláudia”, porque é acessível ao público que assiste ao programa. 
(D) “Aham, senta lá, Cláudia”, porque tem o costume de participar do Twiter. 
 
Questão 7 
O assunto principal do texto é 
(A) a apresentadora Mariana Godoy ter usado uma gíria no SPTV.  
(B) a origem da gíria utilizada pela apresentadora do SPTV. 
(C) a jornalista Mariana Godoy ter desrespeitado o repórter Cléber Machado. 
(D) a repercussão das gírias que a jornalista Mariana Godoy utiliza. 
 
Questão 8 
De acordo com o texto, a gíria originou-se 
(A) da imaginação da apresentadora Xuxa. 
(B) espontaneamente, no momento em que Mariana Godoy lembrou-se de uma frase de Xuxa. 
(C) da repercussão de uma frase proferida pela apresentadora Xuxa. 
(D) do uso frequente de uma apropriação de uma frase da apresentadora Xuxa. 
 
Questão 9 

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://ibahia.com/impressao/noticia/ancora-da-globo-diz-aham-senta-la-claudia-para-o-goleiro-marcos/
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Questão 10 
Traduzir-se 

Uma parte de mim 
é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo.  
 
Uma parte de mim 
é multidão: 
outra parte estranheza 
e solidão.  
 
Uma parte de mim 
pesa, pondera: 
outra parte 
delira.  
 
Uma parte de mim 
almoça e janta: 
outra parte 
se espanta.  

Uma parte de mim 
é permanente: 
outra parte 
se sabe de repente.  
 
Uma parte de mim 
é só vertigem: 
outra parte, 
linguagem.  
 
Traduzir uma parte 
na outra parte 
— que é uma questão 
de vida ou morte — 
será arte? 
 
 

GULLAR, Ferreira. Na vertigem do dia. Disponível em http://www.revista.agulha.nom.br/gula.html#traduzir (acesso em 18. 07. 11). 
 

No poema, o eu lírico se define por meio de antíteses, ou seja, por meio de imagens que se 
opõem. O único par de imagens que NÃO constitui uma antítese no poema é 
(A) “todo mundo” e “ninguém”. 
(B) “multidão” e “solidão”. 
(C) “pondera” e “delira”. 
(D) “janta” e “se espanta”. 
 
Questão 11 

 
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 12 

 
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. 
 

http://www.revista.agulha.nom.br/gula.html#traduzir
http://designtuts.com.br/40_anuncios_criativos
http://pablomorais.blogspot.com/
http://adsoftheworld.com/
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Questão 13 

 
(http://omeninomaluquinho.educacional.com.br/PaginaTirinha/default.asp - acesso em 07/-7/2011) 

O fato de Maluquinho ter perdido a estreia de um filme decepciona-o, porque 
(A) ele chegou atrasado. 
(B) teve que ouvir os comentários sobre o filme antes de assisti-lo. 
(C) não teria comentários a fazer nas conversas com os amigos. 
(D) não foi esperado pelos amigos. 
 
Questão 14 

 
http://depositodocalvin.blogspot.com/ (acesso em 09/07/2011) 

O fragmento entre aspas, no terceiro quadrinho, representa o discurso 
(A) de Calvin apenas. 
(B) feito pelo pai de Calvin. 
(C) que Calvin imagina que o pai poderá fazer. 
(D) feito por qualquer pai cujo filho já cresceu. 
 
Questão 15 

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://omeninomaluquinho.educacional.com.br/PaginaTirinha/default.asp
http://depositodocalvin.blogspot.com/
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Texto para as questões 16 e 17 
Sonho de Lesma 

Ela nasceu lesma, vivia no meio de lesmas, mas não estava satisfeita com sua condição. 
Não passamos de criaturas desprezadas, queixava-se. Só somos conhecidas por nossa 
lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gosma que marca 
a nossa passagem pelos pavimentos. 

A esta frustração correspondia um sonho: a lesma queria ser como aquele parente 
distante, o escargot. O simples nome já a deixava fascinada: um termo francês, elegante, 
sofisticado, um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Mas, 
lembravam as outras lesmas, os escargots são comidos, enquanto nós, pelo menos temos a 
chance de sobreviver. Este argumento não convencia a insatisfeita lesma (...). 

Assim pensando, resolveu sacrificar a vida por seu ideal. Para isso, traçou um plano: 
tinha de dar um jeito de acabar numa cozinha refinada. O que não seria tão difícil. Perto dali 
havia uma horta onde eram cultivadas alfaces (...) destinadas a gourmets. Uma dessas alfaces, 
raciocinou a lesma, me levará ao destino que almejo. Foi até a horta, (...) e ocultou-se no 
vegetal. Que, de fato, foi colhido naquele mesmo dia e levado para ser consumido.  

Infelizmente, porém, a alface não fazia parte de um prato francês, mas sim de um 
popular e globalizado lanche. Quando a consumidora foi comê-lo, constatou horrorizada, a 
presença da lesma. Chamado, o gerente a princípio negou a evidência: disse que aquilo era 
um vestígio de óleo queimado. O que deixou a lesma indignada: eu não sou óleo queimado, 
bradava, eu sou uma criatura, e uma criatura com um sonho, respeitem meu sonho ou será 
que, para vocês, nada mais é sagrado, só o direito do consumidor? 

Ninguém a ouviu, claro. Foi ignominiosamente jogada no lixo, junto com suas ilusões 
de grandeza. E assim descobriu que, quem nasceu para lesma nunca chega a escargot, 
mesmo viajando de carona em certas alfaces, principalmente viajando de carona em certas 
alfaces.  

Moacir Scliar 

Questão 16 
Leia o seguinte comentário sobre a obra de Moacir Scliar, autor da crônica “Sonho de 

lesma”: 
Os temas dominantes de sua obra são a realidade social da classe média urbana no 

Brasil e o judaísmo. As descrições da classe média feitas por Scliar são, frequentemente, 
inventadas a partir de um ângulo suprarreal [que não condiz com a realidade objetiva].  

http://almanaque.folha.uol.com.br/moacyrscliar.htm: (acesso em 09/07/2011) 

A crônica exemplifica a afirmação feita, no último período, sobre a obra de Moacir Scliar, 
porque 
(A) aborda, por meio da imagem da lesma, a frustração enfrentada por muitos que sonham 
com grandezas. 
(B) apresenta de modo explícito a crítica ao padrão de vida da classe média, cujo único 
propósito é consumir. 
(C) retrata uma situação cotidiana para sugerir sua opinião sobre a noção de felicidade da 
classe média. 
(D) recria por meio das imagens da lesma do escargot a noção de mobilidade social na qual 
acredita a classe média. 
 
Questão 17 
Assinale a alternativa em que se apresenta uma fala ou pensamento da lesma por meio de 
discurso direto: 
(A) “mas não estava satisfeita com sua condição.” 
(B) “Só somos conhecidas por nossa lentidão.” 
(C) “Assim pensando, resolveu sacrificar a vida por seu ideal.” 
(D) “assim descobriu que, quem nasceu para lesma nunca chega a escargot” 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://almanaque.folha.uol.com.br/moacyrscliar.htm
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Questão 18 
 Uma empresa de eletroeletrônicos baseou sua publicidade na seguinte chamada: 

A crítica adorou. Mas pode assistir que é bom. 
Nela, fica implícita a opinião de que 
(A) a crítica nunca elogia produções culturais. 
(B) o público é indiferente às avaliações que os críticos fazem sobre filmes e apresentações 
artísticas. 
(C) o gosto do público costuma ser contrário ao gosto dos críticos de arte. 
(D) o público procura seguir as recomendações feitas pelos críticos literários. 
 
Questão 19 

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 20 

“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”. 
 
 
  

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/943639-estudo-afirma-que-estar-no-topo-da-sociedade-eleva-estresse-hormonal.shtml
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Texto para as questões de 21 a 23 
 

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 21 
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 22 

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. 
 
Questão 23  
No ano 2000, o número de acidentes de carro nos Estados Unidos foi de cerca de 6 milhões. 
Supondo que o aumento mencionado no primeiro parágrafo do texto seja referente ao período 
de 2000 a 2010, em 2010 a quantidade de acidentes foi de, aproximadamente, 
(A) 1 milhão e meio. 
(B) 3 milhões. 
(C) 7 milhões e meio. 
(D) 9 milhões. 
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Texto para as questões 24 e 25 
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 24 
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 25 
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 26 
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. 
(D) 60 m. 
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Questão 27 
Uma sequência numérica muito famosa é a de Fibonacci. Nela, os dois primeiros 

números são iguais a 1 e, a partir do 3o, somamos os dois anteriores. Observe os 10 primeiros 
números dessa sequência. 
 

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 
   

 Agora, observe o que acontece quando dividimos um número da sequência pelo seu 
antecessor (alguns valores são aproximados). 
 

1 ÷ 1 2 ÷ 1 3 ÷ 2 5 ÷ 3 8 ÷ 5 13 ÷ 8 21 ÷ 13 34 ÷ 21 55 ÷ 34 
1,0000 2,0000 1,5000 1,6667 1,6000 1,6250 1,6154 1,6190 1,6176 

 

Quanto mais avançamos na sequência, mais essas razões se aproximam de um número 
chamado número de ouro, cujo valor aproximado é 1,61804. A diferença entre esse valor e o 
valor apresentado na tabela acima mais próximo do número de ouro é 
(A) inferior a 0,001 e superior a 0,0005. 
(B) inferior a 0,005 e superior a 0,0004. 
(C) inferior a 0,004 e superior a 0,0005. 
(D) superior a 0,005. 
 
Questão 28 

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. 
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Questão 29 
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) as 3 referentes a massa. 
(B) as 3 referentes a capacidade. 
(C) 2 delas referentes a capacidade e 1 delas referente a massa. 
(D) 1 delas referente a capacidade e 2 delas referentes a massa. 
 
 

Questão 30 
Uma pessoa foi ao supermercado e suas compras totalizaram R$ 37,50. O cliente entregou 

uma nota de R$ 50,00, mas o caixa alegou não ter troco. As únicas cédulas disponíveis para 
fazer o troco eram: 

x 1 de R$ 20,00; 
x 1 de R$ 10,00; 
x 1 de R$ 5,00; 
x 1 de R$ 2,00. 

Considerando isso, o caixa perguntou se o cliente tinha um determinado valor para dar a 
mais, de modo que o troco pudesse ser feito com as cédulas disponíveis. Dentre os valores a 
seguir, o único que não possibilita que isso seja feito é 
(A) R$ 12,50. 
(B) R$ 7,50. 
(C) R$ 4,50. 
(D) R$ 0,50. 
 
Questão 31 

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 32 

No Brasil, costuma-se medir a temperatura utilizando-se a escala Celsius (símbolo °C), 
ao passo que, nos Estados Unidos, é mais comum o uso da escala Fahrenheit (símbolo °F). 
Para fazer a conversão entre elas, utiliza-se a equação a seguir, em que C indica o valor na 
escala Celsius e F o valor correspondente na escala Fahrenheit. 
 

32
5 9
C F �
  

 

Ao fazer uma viagem do Rio de Janeiro para Nova York, um passageiro observou, logo antes 
do pouso, que a temperatura indicada dentro do avião era de 15°C. Fazendo a conversão, pôde 
concluir que a temperatura era de 
(A) 76°F. 
(B) 59°F. 
(C) 64°F. 
(D) 60°F. 
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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) 

 
 
 

(C) 

 

(B) 

 

(D) 

 
 
Questão 34 

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.  
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Questão 35 
O gráfico a seguir mostra a evolução do número de acidentes de trabalho ocorridos por 

ano no Brasil, de 1970 a 2009. 

 
<http://www.diesat.org.br/acidentes_2009.asp> (Acesso em 12.07.11) 

 
Comparando os dados indicados no gráfico em diferentes períodos, é correto afirmar que 
(A) no período compreendido entre os anos de 1990 e 2009, o ano em que foi registrado o 
maior número de acidentes foi 1990. 
(B) se somarmos as quantidades de acidentes de 3 anos quaisquer no período de 1993 a 2006, 
ainda assim o valor será inferior ao registrado em 1975. 
(C) o número de acidentes anuais começou a diminuir ano a ano a partir de 1986, 
permanecendo nos patamares mais baixos nos anos finais indicados no gráfico. 
(D) o número de acidentes anuais aumentou ano a ano apenas no período compreendido entre 
os anos de 1970 e 1975. 
 
Questão 36 

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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Texto para as questões 37 e 38 
Na aula de artes, os alunos tiveram de fazer colagens sobre papel quadriculado. Na 

figura, estão exibidas três colagens: um círculo, um quadrado e uma composição feita por 
Maria. 

 
 
Questão 37 
Considerando os valores de área e perímetros indicados na figura, o perímetro da composição 
de Maria, em unidades de comprimento (u.c.), é   
(A) 30. 
(B) 38. 
(C) 40. 
(D) 42. 
 
Questão 38 
Considerando os valores de área e perímetros indicados na figura, a área da composição de 
Maria, em unidades de área (u.a.), é 
(A) 36. 
(B) 48. 
(C) 60. 
(D) 72. 
 
Questão 39 
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. 
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Questão 40 
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. 
 
 



GABARITO MODELO DE PROVA – ALICERCE 
 

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

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

 


