
Informações ao candidato:

Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:

a) uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova;

b) este caderno com o nome do cargo a que você está concorrendo e o enunciado das 

50 questões, sem repetição ou falha.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.

Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas;

b) conferir seu nome e número de inscrição;

c) assinar, no espaço reservado, com caneta esferográfica de tinta preta, a folha de respostas.

Verifique se o material está em ordem, se seu nome e seu número de inscrição são os que aparecem 

na folha de respostas; caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a folha de respostas.

O rascunho no caderno de questões não será levado em consideração.

O tempo disponível para esta prova será de 4 (quatro) horas.

O candidato somente poderá sair do local de prova, sem levar o caderno de questões, após 

1 (uma) hora do seu início.

O candidato somente poderá sair levando o caderno de questões após 3 (três) horas do início da 

prova.

Quando terminar, entregue a folha de respostas ao fiscal.

Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ata de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

A invasão bárbara 

A palavra “bárbaro” provém do grego antigo e significa “não 
grego”. Era como os gregos designavam os estrangeiros e os 
povos cuja língua materna não era a sua. Porém, foi no Império 
Romano que a expressão passou a ser usada com a conotação 
de “não-romano” ou “incivilizado”. O preconceito em relação 
aos povos que não compartilhavam os mesmos hábitos e 
costumes é natural dos habitantes dos grandes centros 
econômicos, sociais e culturais. Atualmente, uma das acepções 
da expressão “bárbaro” equivale a não-civilizado, brutal ou cruel. 

No uso informal, “bárbaro” também qualifica pessoas ou 
coisas com atributos positivos: muito bonito, ótimo, muito 
afável, compreensivo, uma idéia muito interessante, segundo 
o dicionário Houaiss. 

Eu creio que ainda é uma questão civilizatória. Ou seja, o 
mundo está em transformação. Tudo está se modificando de 
forma rápida. Não seria diferente no âmbito da educação. 

Uma fala importante do professor Gumercindo de Andrade, 
da rede pública de ensino, nos faz pensar. Ele diz, inspirado em 
Paulo Freire, que “o professor, hoje, não vai mais partir do 
pedagógico para o mundo real. Ele vai partir do mundo real para 
o pedagógico”. Isso significa que a escola começa se alimentar 
da inteligência coletiva que emerge da rede. Uma revolução 
não-televisionada que rompe os muros da educação. 

Na verdade, essa barreira já foi destruída. “Os limites que 
separam nossas conversações parecem o Muro de Berlim hoje, 
mas eles realmente são apenas uma amargura. Nós sabemos 
que eles cairão. Nós iremos trabalhar de ambos os lados para 
derrubá-los (...) As conversações em rede podem parecer 
confusas, podem soar confusas. Mas nós estamos nos 
organizando mais rápido que eles. Nós temos ferramentas 
melhores, novas idéias, nada de regras para nos fazer mais 
lentos”1. Independentemente de querermos ou não, a cultura de 
rede está rompendo as sólidas estruturas concretadas desde a 
modernidade. Não podemos mais explicar o mundo a partir da 
ótica cartesiana. Descartes não dá mais conta de atender à 
complexidade do caos. As relações em rede formam multidões 
que atuam sem controle central, na concretude de um outro 
paradigma. Ninguém sabe aonde essa transformação vai 
chegar. Mas sabemos que nada será como antes. 

Relembremos Pierre Levy: “ainda que as pessoas aprendam 
em suas experiências profissionais e sociais, ainda que a escola 
e a universidade estejam perdendo progressivamente seu 
monopólio de criação e transmissão do conhecimento, os 
sistemas de ensino públicos podem ao menos dar-se por nova 
missão a de orientar os percursos individuais no saber e 
contribuir para o reconhecimento do conjunto de know-how das 
pessoas, inclusive os saberes não-acadêmicos. As ferramentas 
do ciberespaço permitem considerar amplos sistemas de testes 
automatizados acessíveis a todo o momento e redes de 
transação entre a oferta e a demanda de competência. Ao 
organizar a comunicação entre empregadores, indivíduos e 
recursos de aprendizado de todas as ordens, as universidades 
do futuro estariam contribuindo para a animação de uma nova 
economia do conhecimento”. Esta é a hora de fomentar 
incertezas, pois incertezas trazem nas entrelinhas uma 
descoberta, a busca pelo aprendizado. 

Isso tudo é bárbaro! Somos estrangeiros no nosso próprio 
mundo. Imigrantes do conhecimento. Somos aqueles que 
atingem seus objetivos com trabalho e resiliência. E é certo 
que venceremos. Somos a invasão bárbara. 
1 Manifesto Cluetrain 

(Hernani Dimantas. Le Monde Diplomatique Brasil,
setembro de 2008, com adaptações.) 

1
A respeito do texto, analise os itens a seguir: 

I. O texto aponta para uma imagem positiva dos vocábulos 
“invasão” e “bárbara”, que compõem o título.  

II. Ao abordar o tema da educação, sustenta a necessidade 
urgente de reformulação da escola e das academias para 
desconstruírem sua noção de centros produtores de 
saber.  

III. Pode-se afirmar que a fala do professor, no contexto 
contemporâneo, agrega uma ampliação de sentido da fala 
de Paulo Freire. 

Assinale: 

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

2
É correto afirmar que o texto tem um caráter: 

(A) eminentemente expositivo. 
(B) argumentativo. 
(C) descritivo. 
(D) narrativo. 
(E) descritivo-narrativo. 

3
“...ainda que a escola e a universidade estejam perdendo 
progressivamente seu monopólio de criação e transmissão do 
conhecimento, os sistemas de ensino públicos podem ao 
menos dar-se por nova missão a de orientar os percursos 
individuais no saber e contribuir para o reconhecimento do 
conjunto de know-how das pessoas, inclusive os saberes não-
acadêmicos.” (L.41-47) 

O termo grifado no trecho acima não pode ser substituído 
por: 

(A) embora. 
(B) não obstante. 
(C) conquanto. 
(D) porquanto. 
(E) mesmo que. 

4
“Ninguém sabe aonde essa transformação vai chegar.” (L.38-
39)

Uma das freqüentes dificuldades no uso da língua reside na 
opção entre o uso do onde e do aonde, grifado na frase acima. 
Assinale a alternativa em que não se tenha empregado a 
forma correta. 

(A) As escolas onde estivemos estavam bem conservadas. 
(B) Estivemos naquela cidade onde se deu o encontro de 

professores. 
(C) Sabemos onde nossos projetos pretendem chegar. 
(D) A nossa preocupação era onde entregar os relatórios.  
(E) Haveria, sempre, um lugar onde pudéssemos descansar 

nossas angústias.  
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5
“Descartes não dá mais conta de atender à complexidade do 
caos.” (L.35-36) 

Na frase acima, empregou-se corretamente o acento grave 
indicativo de crase. Assinale a alternativa em que isso não

tenha ocorrido. 

(A) Fomos à Campinas dos nossos antepassados.  
(B) O curso acontecerá de segunda à sexta. 
(C) Esperávamos chegar à casa dos nossos amigos antes do 

pôr-do-sol. 
(D) Não poderíamos deixar que tudo ficasse à custa dele.  
(E) Antes de ir à Espanha, passei por Portugal. 

6
“A palavra ‘bárbaro’ provém do grego antigo e significa ‘não 
grego’.” (L.1-2) 

Assinale a alternativa em que não se tenha flexão correta do 
verbo destacado no trecho acima. 

(A) provêm 
(B) proveio 
(C) provieste 
(D) provisse 
(E) provimos 

7
“Atualmente, uma das acepções da expressão ‘bárbaro’ 
equivale a não-civilizado, brutal ou cruel.” (L.8-9) 

Na frase acima, a palavra destacada foi grafada corretamente 
com hífen. Assinale a alternativa em que o hífen não seria 
adequado. 

(A) Ele se comportou como um operário-padrão. 
(B) Temos uma reunião na Secretaria-Geral de Ensino. 
(C) Nos trabalhos escolares, é sempre importante indicar as 

palavras-chave.
(D) Foi homenageado como um verdadeiro mestre-escola. 
(E) Eu, abaixo-assinado, requeiro minha matrícula. 

8
“Esta é a hora de fomentar incertezas, pois incertezas trazem 
nas entrelinhas uma descoberta, a busca pelo aprendizado.” 
(L.54-56)

A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir: 

I. O vocábulo “Esta” tem no texto a função de resgatar uma 
idéia anterior. 

II. A última vírgula do texto poderia ser substituída por dois-
pontos. 

III. O termo “nas entrelinhas” poderia vir entre vírgulas. 
Assinale:  

(A) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
(B) se apenas os itens I e III estiverem corretos. 
(C) se apenas os itens II e III estiverem corretos. 
(D) se nenhum item estiver correto.  
(E) se todos os itens estiverem corretos. 

9
Assinale a alternativa em que se encontre uma boa 
combinação de sentidos para resiliência (L.59) no texto. 

(A) resistência e adaptabilidade 
(B) desfiguração e perseverança 
(C) deformação e delusão 
(D) variação e amência 
(E) reformação e descensão 

10

(http://www.webcomix.com.br/quadrizoom) 

Na tirinha acima, utilizou-se corretamente a palavra “senso”, 
normalmente confundida com “censo”. 

Assinale a alternativa em que tenha havido uma troca da 
palavra correta por outra provocando inadequação de sentido 
na frase. 

(A) Como queria que ninguém me visse, fiz de tudo para 
passar desapercebido pela multidão. 

(B) Tomei aquela atitude por descargo de consciência. 
(C) Tive de reabastecer minha despensa. 
(D) Amanhã haverá mais uma sessão de imprensa para avaliar 

o filme a ser lançado brevemente.  
(E) Receberemos uma quantia vultosa por aquele simples 

serviço.
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CONHECIMENTOS GERAIS 

11
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB  se 
define como sendo mais do que apenas um indicador 
estatístico. Ele nasceu como condutor de política pública pela 
melhoria da qualidade da educação, tanto no âmbito nacional, 
como nos estados, municípios e escolas.  

Seu objetivo é não apenas o diagnóstico atualizado da 
situação educacional em todas essas esferas, mas também a 
projeção de metas individuais intermediárias rumo ao 
incremento da qualidade do ensino. 

As metas são exatamente isto: o caminho traçado de evolução 
individual dos índices, para que o Brasil atinja o patamar 
educacional que tem hoje a média dos países da OCDE. Em 
termos numéricos, isso significa evoluir da média nacional 3,8, 
registrada em 2005, para um IDEB igual a 6,0, na primeira fase 
do ensino fundamental. 

A planilha a seguir foi consultada no sistema do INEP para o 
município de Campinas (http://ideb.inep.gov.br/Site/): 

A partir do exposto acima, pode-se afirmar em relação a esse 
índice que: 

I. as metas são diferenciadas para cada rede e escola; 
II. mesmo quem já tem um bom índice deve continuar a 

evoluir;
III. os estados, municípios e escolas deverão melhorar seus 

índices e contribuir, em conjunto, para que o Brasil chegue 
à meta 5,0 em 2022; 

IV. no caso das redes e escolas com maior dificuldade, as 
metas prevêem um esforço mais concentrado, com um 
apoio do MEC mais específico para reduzir mais 
rapidamente essa desigualdade. 

Estão alinhadas com as diretrizes do IDEB os itens: 

(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I, II e IV, somente. 
(D) II, III e V, somente. 
(E) I,II e III, somente. 

12
Ao propor as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a 
Câmara de Educação Básica do CNE iniciou um processo de 
articulação com Estados e Municípios por meio de suas 
próprias propostas curriculares. As DCNs foram propostas 
ainda com a intenção de apresentar um paradigma curricular
para o Ensino Fundamental, que integra a Base Nacional 
Comum, complementada por uma Parte Diversificada, a ser 
concretizada na proposta pedagógica de cada unidade escolar 
do País. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais afirmam que: 
(A) as propostas pedagógicas das escolas estarão 

compartilhando princípios de responsabilidade, num 
contexto de flexibilidade teórico/metodológica de ações 
pedagógicas, em que o planejamento, o desenvolvimento 
e a avaliação dos processos educacionais revelem sua 
qualidade e respeito à eqüidade de direitos e deveres de 
alunos e professores.  

(B) os Parâmetros Curriculares Nacionais devem ser o 
documento catalisador de ações, na busca de uma 
melhoria da qualidade da educação, objetivando sanear os 
problemas que afetam a qualidade do ensino e da 
aprendizagem. 

(C) os princípios, fundamentos e procedimentos na Educação 
Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, deverão nortear, 
uniformizar e padronizar as propostas pedagógicas das 
escolas brasileiras na organização e avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem.  

(D) ao definir suas propostas pedagógicas, as escolas deverão 
minimizar o “impacto” da identidade pessoal de alunos, 
professores e outros profissionais e a identidade cultural 
de cada unidade escolar e de seus respectivos sistemas 
de ensino, permitindo, assim, uma padronização da 
qualidade do ensino oferecido. 

(E) É absolutamente necessário investir em uma educação 
com regime de escolaridade em ciclos, com qualidade 
pautada pela adoção de processos e estratégias que 
envolvam a construção de conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 

13
“Quando a gente compreende a educação como 
possibilidade, a gente descobre que a educação tem limites. É 
exatamente porque é limitável, ou limitada ideológica, 
econômica, social, política e culturalmente, que ela tem 
eficácia. Então, diria aos educadores que estão hoje com 
dezoito anos e que, portanto, vão entrar no outro século, no 
começo de sua vida criadora, que, mesmo reconhecendo que 
a educação do outro século não vai ser a chave da 
transformação do concreto para a recriação, a retomada da 
liberdade, mesmo que saibam que não é isso, estejam 
convencidos da eficácia da prática educativa como elemento 
fundamental no processo de resgate da liberdade.”

(Paulo Freire)

Com base no trecho acima, pode-se entender que Paulo Freire 
defende a idéia de que: 

(A) a educação escolar está para além das questões sociais e 
políticas.  

(B) a ação educativa tem em seu poder os anseios sociais. 
(C) a escola é redentora das desigualdades sociais e 

econômicas.  
(D) a escola transforma e reproduz no interior de suas 

relações.  
(E) a educação é neutra em relação às questões políticas, 

sociais e culturais. 
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O movimento da década de 30, no Brasil, implementado por 
educadores como Anísio Teixeira e  Lourenço Filho, de 
extrema importância para a formação do pensamento 
pedagógico no Brasil, ficou conhecido como: 

(A) Educação para Todos. 
(B) Movimento Pioneiro Escolanovista. 
(C) Campanha Nacional para uma Educação de Qualidade. 
(D) Movimento por uma Educação Popular. 
(E) Otimismo Pedagógico. 

15
A escola, tal como a conhecemos hoje, é uma construção 
histórica recente. Na América Latina, os sistemas escolares se 
constituíram praticamente neste século. (...) Nas sociedades 
atuais, muitas são as formas de acesso ao conhecimento, não 
se podendo atribuir à escola a quase exclusividade desta 
função. (CANDAU, 2000) 

O acesso à escrita é direito de todos os cidadãos, é estratégia 
política de instrumentalizar a classe popular. (Kramer, 1993) 

Os trechos acima nos remetem ao debate contemporâneo 
acerca da função social da escola. 

A respeito desse debate, analise as afirmativas a seguir: 

I. Torna-se fundamental o letramento das classes populares 
e o diálogo entre diferentes saberes e culturas. 

II. A escola passa a ser o lugar da afirmação das identidades 
homogeneizadoras. 

III. A escola deixou de ser hoje, na nossa sociedade, o único 
espaço de circulação do conhecimento. 

IV. A escola assume novos papéis como a necessária busca 
pela igualdade, fraternidade e solidariedade. 

V. O papel social da escola hoje se coaduna com os ideais de 
uma pedagogia escolanovista.  

As afirmativas que se relacionam com o debate 
contemporâneo acerca do papel social da escola são: 

(A) a I e a II, somente. 
(B) a I e a III, somente. 
(C) a I, a II e a III, somente. 
(D) a II e a III, somente. 
(E) a III, a IV e a V, somente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16
Pedro pensou em um número natural N e fez as seguintes 
operações sucessivas: somou 5, dividiu o resultado por 2, 
subtraiu 7, dividiu o resultado por 3, somou 9 e, finalmente, 
dividiu por 4. Se o resultado final dessas operações foi 10, a 
soma dos algarismos do número N é: 

(A) 13. 
(B) 14. 
(C) 15. 
(D) 16. 
(E) 17. 

17
A figura abaixo mostra um triângulo ABC e o ponto D sobre o 
lado AC.

A

B

C D

Sabendo que AB BC CD  e que DBA , então o 

ângulo CBD  mede: 

(A) 58º. 
(B) 60º. 
(C) 62º. 
(D) 64º. 
(E) 66º. 

18
A órbita da Terra em torno do Sol é quase circular com raio 
aproximado de 150 milhões de quilômetros. A velocidade do 
nosso planeta em seu eterno percurso em volta do Sol é cerca 
de:

(A) 2.000km/h. 
(B) 10.000km/h. 
(C) 50.000km/h. 
(D) 100.000km/h.  
(E) 200.000km/h. 

19
João descontou uma promissória de R$ 1000,00 com 
vencimento em 60 dias e recebeu do banco R$ 800,00. Como, 
dentro de dois meses, João deve resgatar a promissória pelo 
seu valor integral, a taxa de juros mensal que ele está pagando 
é de: 

Use, se necessário: 

(A) 10,00%. 
(B) 10,75%. 
(C) 11,25%. 
(D) 11,80%. 
(E) 12,20%. 
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20
Em um jardim há um gramado com a forma de um 
quadrilátero OABC. Esse gramado será ampliado tomando a 
forma do quadrilátero OA B C , semelhante ao anterior, 
como mostra a figura abaixo. 

O A

B
C

A

B

C

Sabendo que a área do quadrilátero OABC é de 108m2, que 
OA m e que AA m, a área de grama nova (parte 
sombreada da figura que será plantada) é de: 

(A) 36m2.
(B) 48m2.
(C) 58m2.
(D) 76m2.
(E) 84m2.

21
Marcelo coleciona lápis. O número de lápis que Marcelo 
possui é maior que 150 e menor que 200. Ele possui também 
muitas caixas, todas iguais, e experimenta guardar seus lápis 
nessas caixas. Colocando 8 lápis em cada caixa, sobra 1 lápis. 
Colocando 11 em cada caixa, sobram 6 lápis. Então, 
colocando 10 lápis em cada caixa, sobrarão: 

(A) 2 lápis. 
(B) 3 lápis. 
(C) 5 lápis. 
(D) 7 lápis. 
(E) 8 lápis. 

22
O desvio-padrão de uma lista de números é dado por 

x xi

n

ä
, onde n é o número de elementos da 

lista de números e x  é a média deles.  

Três irmãos possuem hoje idades de 18, 20 e 25 anos. Daqui a 
três anos, o desvio-padrão das idades desses irmãos será 
aproximadamente: 

(A) 3,2. 
(B) 3,6. 
(C) 4,6. 
(D) 5,1. 
(E) 6,6. 

23
Nos últimos anos, cresceu muito o número de automóveis que 
circulam nas cidades brasileiras. O gráfico abaixo mostra, em 
milhares de unidades, a quantidade de automóveis que estão 
registrados em 5 cidades do Estado de S. Paulo, em 2002 e 
em 2007. 

A cidade que, nesse período, teve o maior aumento percentual 
no número de automóveis foi: 

(A) A. 
(B) B. 
(C) C. 
(D) D. 
(E) E. 

24
Maria possui um cubo de madeira e deseja pintar cada face de 
uma cor diferente. O número de maneiras diferentes com que 
esse cubo pode ser pintado é: 

(A) 30.  
(B) 36. 
(C) 72. 
(D) 120. 
(E) 144. 

25
Em uma escola, o grêmio fez uma pesquisa sobre o time de 
futebol preferido pelos alunos, e o resultado está na tabela a 
seguir: 

Times Número de alunos 

Corinthians 82

Santos 46

Palmeiras 55 

São Paulo 70 

Não opinaram 47

Se essas informações forem ilustradas por um gráfico de 
setores, o ângulo central do setor correspondente aos 
torcedores do Palmeiras será de: 

(A) 50o. (B) 55o.
(C) 62o. (D) 66o.
(E) 70o.
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Os países desenvolvidos emitem uma enorme quantidade de 
CO2 que polui a atmosfera, acelera o efeito estufa e tem, 
como conseqüência imediata, o aumento da temperatura 
média do nosso planeta. O quadro abaixo mostra alguns 
países e a poluição que cada um emite: 

Países Toneladas de CO2 por ano 

Estados Unidos 2,8 bilhões 

Brasil 24 milhões 

Alemanha 429 milhões 

Índia 638 milhões 

Rússia 478 milhões 

China 3,1 bilhões 

Austrália 224 milhões 

O Brasil, comparado com os outros, polui pouco. Mas, 
freqüentemente, nosso país é citado como um dos elementos 
do BRIC, conjunto dos países emergentes formados por 
Brasil, Rússia, Índia e China. 

Considerando a poluição total produzida pelos países da 
tabela acima, o BRIC é responsável por: 

(A) 40%. 
(B) 48%. 
(C) 55%. 
(D) 60%. 
(E) 66%. 

27
Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo em A,
AB AC , as duas circunferências têm centros B e C, são 

iguais e são tangentes. 

A

B

C

Se cada circunferência tem raio 2, a área sombreada mede: 

(A) .

(B) .

(C) .

(D) .

(E) .

28
Um cone com superfície de vidro muito fino tem 30cm de 
altura e está inicialmente com o vértice para baixo. Nessa 
posição, o líquido contido em seu interior está com nível a 
20cm do vértice, como mostra a primeira figura. 

x 

Invertendo a posição do cone de forma que sua base fique 
sobre um plano horizontal, a distância do vértice do cone à 

superfície do líquido é x n , onde n é igual a: 

(A) 19. 
(B) 20. 
(C) 21. 
(D) 24. 
(E) 26. 

29
Todo funcionário de uma empresa deve cadastrar uma senha 
de quatro dígitos para ter acesso aos diversos sistemas do 
computador. Uma senha válida não pode ter três algarismos 
iguais juntos. Por exemplo, 1059 e 4544 são senhas válidas, 
mas 6333 e 8888 não são válidas. O número de senhas válidas 
distintas é: 

(A) 9810.  
(B) 9850. 
(C) 9900. 
(D) 9910. 
(E) 10000. 

30
Cada um dos pequenos triângulos da figura abaixo possui um 
número oculto. 

Nas figuras a seguir, o número que está embaixo de cada uma 
representa a soma dos números dos triângulos sombreados. 

O número que está no triângulo central é: 

(A) 9. 
(B) 11. 
(C) 13. 
(D) 15. 
(E) 17. 
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31
Considere os seguintes dados geográficos: 

I. A circunferência máxima da Terra (por exemplo, a linha do 
equador) mede 40000km. 

II. As cidades de Porto Alegre (no Brasil) e Durban (na África 
do Sul) estão situadas sobre o mesmo paralelo de 30o de 
latitude sul. As longitudes dessas duas cidades são, 
respectivamente, 51o oeste e 31o leste.  

Um avião decola de Porto Alegre, voa sempre na direção leste 
e pousa em Durban.  

O avião percorreu, aproximadamente: 

(A) 7460km. (B) 7880km. 
(C) 8250km. (D) 8730km. 
(E) 9110km. 

32
O trapézio da figura abaixo gira em torno da reta r.

r

Com os dados que estão na figura, a área total do sólido de 
revolução que ficou formado é: 

(A) 48 . (B) 51 .
(C) 54 . (D) 60 .

(E) 64 .

33
A figura abaixo mostra o retângulo MNPQ inscrito no 
retângulo ABCD.

A B 

CD

M

N

P 

Q

Sabendo que a diagonal MP do retângulo menor é paralela ao 
lado AB do retângulo maior, que AN cm  e que 

DQ cm , a área do retângulo MNPQ em cm2 é 

(A) . (B) .

(C) . (D) .

(E) .

34

Na soma 3 + 3,4 + 3,8 + 4,2 + ... + an  = 915, em que todas 
as parcelas são termos de uma mesma sucessão numérica, o 
número n de termos dessa sucessão é: 

(A) 59. (B) 60. 
(C) 61. (D) 62. 
(E) 63. 

35
Dois pescadores, B e C, estão de um mesmo lado de um rio e 
avistam uma árvore A à beira da margem oposta, como 
ilustrado na figura. 

B

A

C

Os ângulos ABC  e ACB  valem, respectivamente,  e , e a 

distância entre B e C é . A largura do rio corresponde a: 

(A)  . 
tan .tan

tan tan
. (B)  . 

tan .tan

tan + tan
.

(C)  . 
tan tan

tan .tan
. (D)  . 

tan + tan

tan .tan
.

(E)  . 
tan tan

tan + tan
.

36
Sejam A, B e C conjuntos. Pode-se afirmar que (A  B)  C 
equivale a: 

(A) A  B  C. 
(B) (A  C)  B. 
(C) (A  B)  C. 
(D) (A  C)  (B  C). 
(E) (A  C)  (B  C). 

37
Considere a função afim de IR  IR, definida por f(x) = a.x + b e 
os números reais c e , com f(c) e ambos positivos. A área 
delimitada pelo gráfico de f(x), o eixo horizontal e as verticais que 
passam por c –  e c +  corresponde a: 

(A) f c +  – f c – 

(B)  .
f c f c

2
.

(C)  .
f c f c( ) ( )

2
.

(D)
f c f c( ) ( )

.

(E) 2 .  . f c

38
Na parábola descrita pela função de IR  IR f(x) = x2 + bx + 1,  
b  IR, o vértice tem coordenadas ( 0,5; 0,75). Então: 

(A) b < –1. (B) –1 b < 0. 

(C) 0 b < 1. (D) 1 b < 2. 

(E) b  2. 
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39
No jogo de par-ou-ímpar, duas pessoas expõem, 
simultaneamente, uma das mãos, indicando com os dedos  
0, 1, 2, 3, 4 ou 5. 

Hugo e Luiz vão jogar par-ou-ímpar. Sabendo que Luiz nunca 
indica o número 5, qual é a probabilidade de que o resultado 
seja 6? 

(A)
5

36
(B) 

1

18

(C) 
1

6
(D)

2

15

(E)
1

10

40

A figura ilustra três circunferências, de raio R1, R2 e R3,
inscritas em um ângulo . Se R1 > R2 > R3, pode-se afirmar 
que:

(A) R3 – R2 = R2 – R1.

(B) 
2
2R  = R1 . R3.

(C) 
2
3R  – 

2
1R  = 

2
2R . 

(D) 1

2

R

R
 = 3

1

R

R
.

(E)
1

1

R
+

2

1

R
 = 

3

1

R
.

41
A equação do plano no IR3 que passa pelo ponto (1, 0, 0) e é 

ortogonal ao vetor v = (1, 2, – 3) é: 

(A) x + 2y – 3z = 1. 

(B) x + 2y + 3z = 1. 

(C) x – 2y + 3z = 1. 

(D) x – 2y – 3z = 1. 

(E) – x + 2y + 3z = – 1. 

42
Considere as 24 permutações dos números 1, 2, 3 e 4. 
Dizemos, em uma permutação, que um par de elementos 
forma uma inversão quando, na permutação, esse par de 
elementos se apresenta em ordem diferente da natural. 
Permutações de Classe Par são aquelas com número par de 
inversões e Permutações de Classe Ímpar são as com número 
ímpar de inversões. Assim: 

- a permutação (4; 1; 3; 2) é de classe par pois possui 4 
inversões; 

- a permutação (2; 4; 1; 3) é de classe ímpar pois possui 3 
inversões. 

De acordo com as definições e exemplos acima, assinale a 
afirmativa incorreta.

(A) Uma permutação muda de classe quando se trocam as 
posições de dois de seus elementos.  

(B) Em conjuntos com mais de um elemento, o número de 
permutações de classe par é igual ao de permutações de 
classe ímpar. 

(C) Se duas permutações A e B têm a mesma classe, é 
necessário um número par de inversões dos elementos de 
A para transformá-la em B. 

(D) Se duas permutações A e B têm classes diferentes, é 
necessário um número par de inversões dos elementos de 
A para transformá-la em B. 

(E) O número máximo de inversões que uma permutação de n 

elementos distintos pode ter é 

2
n n

2
.

43

M

A

B CN

r 

A figura ilustra um triângulo ABC de área igual a 1, cortado por 
uma reta transversal r, que intersecta os lados AB e BC , 
respectivamente, nos pontos M e N. Sabendo-se que  
5 AM = 6BM e 4BC  = 5BN , a área ACNM vale: 

(A)
1

3
.

(B) 
4

11
.

(C) 
7

11
.

(D)
4

13
.

(E)
9

13
.
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44

O volume do tronco de cone circular reto, em litros, vale: 

(A) 1164 .
(B) 485 .
(C) 388 .
(D) 292 .
(E) 256 .

45
Um pentágono regular de lado  está inscrito em uma 

circunferência de raio igual a 2. 

A esse respeito, é correto afirmar que: 

(A) < 2 .

(B) 2 2 2< < .

(C) 2 2 2 3< < .

(D) 2 3 < < 4 .

(E) > 4 .

46

Considere as matrizes è ø
é ùê ú
cos sen

R
sen cos

e 

è ø
é ùê ú
cos sen

R
sen cos

.

O determinante de R R vale: 

(A) cos2
(B) 1. 

(C) cos2  – cos2

(D) 2. 
(E) sen  . cos

47
Considere a função de IR  IR dada por f(x) = A.B

x
. Sabendo-

se que f( 1) = 5 e f(1) = 20, o valor de f(0) é: 

(A) 7,5. 
(B) 10. 
(C) 12,5. 
(D) 15. 
(E) 17,5. 

48

Admitindo a fórmula de Euler,
ix

e = xcis , na qual i é 1 ,

pode-se afirmar que 
xi

e corresponde a: 

(A) cosx + i . senx.

(B) cosx.
(C) 0. 

(D) senx.

(E) cosx – i . senx.

49
O valor de 42012  41992 é: 

(A) 17200. 
(B) 16800. 
(C) 16500. 
(D) 16300. 
(E) 15800. 

50
O vetor u  é paralelo ao vetor v  = (1, 2) e seu módulo vale 
10. O produto escalar de u  pelo vetor w  = (1, 1) é: 

(A) 2 5 .

(B) 5 .

(C) 0. 

(D) 5 .

(E) 2 5 .
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