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LÍNGUA PORTUGUESA

CAOS NO CLIMA
        Planeta Terra, O Globo

Parece haver um abismo entre as revelações da ciência sobre
as mudanças climáticas que a Terra atravessa e a resposta de polí-
ticos e do público. Enquanto surgem sinais cada vez mais dramáti-
cos de que o tempo para agir se esgota, políticos de vários países
preferem discutir prazos maiores. Muita gente ainda não se deu
conta de que suas próprias emissões e seu modo de vida confortá-
vel estão relacionados ao aquecimento do planeta. É como se as
mudanças estivessem em curso em outro mundo e não à nossa
volta. Mas como não é possível se mudar deste planeta, é hora de
prestar mais atenção no desdobramento das discussões que come-
çam daqui a poucos dias na Conferência do Clima de Copenhague,
a mais importante desde a Rio-92.

01. Pela leitura do texto, podemos depreender que seu autor pre-
tende que ele funcione como:
A) uma crítica ao governo atual.
B) um alerta contra o descaso ambiental.
C) um voto de apoio à realização da Rio-92.
D) um elogio à Conferência de Copenhague.
E) uma condenação dos hábitos da classe média.

02. A palavra caos, presente no título do texto, alude a:
A) uma série de perturbações meteorológicas.
B) uma diminuição da renda em todo o mundo.
C) um calor exagerado nas regiões pobres do planeta.
D) uma desordem geral causada pelo aquecimento.
E) uma inevitável extinção de algumas espécies animais.

03. O cenário dramático do futuro do planeta, segundo o texto, é
visto da seguinte forma:
A) com indiferença ou pouca preocupação pelos políticos e

pelo público.
B) com exagerada preocupação por parte dos cientistas

brasileiros.
C) com intensa angústia, pelos cientistas, políticos e público.
D) com despreocupação, segundo as revelações da ciência.
E) com atenção, pelas altas autoridades do país.

04. No primeiro período do texto, os elementos que se opõem
são:
A) respostas do público X situação da Terra.
B) mudanças climáticas X situação da Terra.
C) respostas de políticos X respostas do público.
D) revelações da ciência X mudanças climáticas.
E) revelações da ciência X respostas de políticos e do

público.

05. Há correspondência equivocada entre os termos na seguinte
alternativa:
A) “revelações da ciência” = revelações científicas.
B) “que a Terra atravessa” = atravessadas pela Terra.
C) “Enquanto surgem sinais” = surgem sinais por enquanto.
D) “a mais importante desde a Rio-92” = desde a Rio-92, a

mais importante.
E) “prestar mais atenção no desdobramento” = prestar mais

atenção no desdobrar.

06.  “Parece haver...público”; a frase em que a concordância com
a forma verbal sublinhada está correta é:
A) parecem haverem revelações.
B) parece haverem revelações.
C) parecem haver um abismo.
D) parece haverem abismos.
E) parece haver abismos.

07. “É como se as mudanças estivessem em curso em outro mun-
do”; a expressão “em curso” se refere a um tempo que:
A) está passando neste momento.
B) irá passar em pouco tempo.
C) passou há muito tempo.
D) vai passar rapidamente.
E) acabou de passar.

08. “...e não à nossa volta”; a expressão “à nossa volta” poderia
ser substituída, de forma adequada ao sentido, por:
A) contra a nossa vontade.
B) sem o nosso conhecimento.
C) próximo a todos os cidadãos.
D) com o consentimento das autoridades.
E) longe de todos os habitantes do planeta.

09. “Mas como não é possível se mudar deste planeta”; a única
conjunção que pelo sentido do texto não pode substituir mas
de forma adequada é:
A) logo
B) porém
C) todavia
D) contudo
E) entretanto

10. Leia as frases abaixo:
I– Parece haver um abismo entre as revelações da ciência

sobre as mudanças climáticas QUE a Terra atravessa...
II– Enquanto surgem sinais cada vez mais dramáticos de

QUE o tempo para agir se esgota...
III– ...prestar mais atenção no desdobramento das discussões

QUE começam daqui a poucos dias...
IV– Muita gente ainda não se deu conta de QUE suas próprias

emissões...

Entre as frases dadas, aquelas em que o vocábulo QUE tem a
classe de pronome relativo são:
A) I – II
B) I – III
C) II – IV
D) II – III – IV
E) I – II – III

11. A alternativa abaixo que mostra erro entre verbo e substanti-
vo correspondente é:
A) atravessar – travessia
B) preferir – preferência
C) surgir – surgimento
D) discutir – discurso
E) mudar – mudança

12. “Mas como não é possível se mudar deste planeta...”; a for-
ma de reescrever-se essa mesma frase do texto que altera o
seu sentido original é:
A) Como mudar-se deste planeta, no entanto, é impossível...
B) Como mudar-se deste planeta, porém, não é possível...
C) Mas como não é impossível  mudar-se deste planeta...
D) Mas como é impossível mudar-se deste planeta...
E) Mas como mudar-se deste planeta é impossível...

13.  “Enquanto surgem sinais cada vez mais dramáticos...”; nes-
sa frase do texto há um adjetivo em grau superlativo, o que
também ocorre em:
A) “é hora de prestar mais atenção no desdobramento das

discussões..”
B) “Parece haver um abismo entre as revelações da ciência...”
C) “Mas como não é possível se mudar deste planeta...”
D) “Muita gente ainda não se deu conta...”
E) “...a mais importante desde a Rio-92”.
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14. A alternativa que mostra a presença da junção, respectiva-
mente, de um substantivo com um adjetivo é:
A) mudanças climáticas
B) próprias emissões
C) vários países
D) outro mundo
E) muita gente

15. A alternativa em que o valor do conectivo sublinhado está
indicado corretamente é:
A) “...as revelações da ciência sobre as mudanças

climáticas...” = lugar.
B) “É como se as mudanças estivessem em curso...” = comparação.
C) “...estivessem em curso em outro mundo...” = tempo.
D) “...que começam daqui a poucos dias...” = direção.
E) “...a mais importante desde a Rio-92” = modo.

16. O segmento do texto que não traz qualquer tom crítico é:
A) “É como se as mudanças estivessem em curso em outro

mundo e não à nossa volta”.
B) “Muita gente ainda não se deu conta de que suas próprias

emissões e seu modo de vida confortável estão relacionados
ao aquecimento do planeta”.

C) “Parece haver um abismo entre as revelações da ciência
sobre as mudanças climáticas que a Terra atravessa e a
resposta de políticos e do público.”

D)  “Enquanto surgem sinais cada vez mais dramáticos de
que o tempo para agir se esgota, políticos de vários países
preferem discutir prazos maiores”.

E) “Mas como não é possível se mudar deste planeta, é
hora de prestar mais atenção no desdobramento das
discussões que começam daqui a poucos dias na
Conferência do Clima de Copenhague, a mais importante
desde a Rio-92”.

17.  “Enquanto surgem sinais...”; nesse caso, o sujeito da frase está
posposto ao verbo, assim como na seguinte frase do texto:
A) “Parece haver um abismo...”
B) “É como se as mudanças estivessem em curso...”
C) “...vários países preferem discutir prazos maiores.”
D)  “Mas como não é possível se mudar deste planeta...”
E) “...as discussões que começam daqui a poucos dias...”.

18.  “...a mais importante desde a Rio-92”; deduz-se desse seg-
mento do texto que:
A) a conferência do Rio-92 foi muito importante.
B) a próxima conferência também vai ocorrer no Rio.
C) a conferência do Rio-92 não teve bons resultados.
D) a última conferência climática realizada foi a do Rio-92.
E) a conferência de Copenhague vai ser mais importante do

que a do Rio-92.

19. “Mas como não é possível se mudar deste planeta...”; esta
frase significa que, no momento atual, as pessoas não podem:
A) deslocar-se sem documentos de identificação.
B) modificar seus hábitos repentinamente.
C) mudar livremente de um país a outro.
D) passar a residir em outro planeta.
E) viajar sem autorização.

20.  “...políticos de vários países...”; o termo sublinhado muda
de sentido conforme a posição do termo vários em relação ao
substantivo; a alternativa em que o termo sublinhado pode
apresentar o mesmo caso é:
A) avaliações perfeitas
B) político competente
C) problemas climáticos
D) público desinformado
E) discussões interessantes

21. A palavra abaixo que não apresenta o mesmo processo de

formação que as demais é:

A) desdobramento

B) revelações

C) importante

D) climáticas

E) países

22.  “Conferência do Clima de Copenhague”; os dois termos su-

blinhados apresentam, respectivamente, o seguinte valor:

A) local – causa

B) tema – tempo

C) assunto – local

D) tempo – assunto

E) causa – finalidade

23.  “...sinais cada vez mais dramáticos...”; o termo sublinhado

significa que os sinais:

A) desfrutam de grande prestígio.

B) representam uma situação grave.

C) são motivo de grandes discussões.

D) chegam a ser motivo de peças teatrais.

E) passam a ser tema constante na mídia.

24. A Conferência do Clima em Copenhague é vista no texto como:

A) um espetáculo patrocinado pelos políticos.

B) uma solução para todos os problemas do clima.

C) uma esperança de que o tema seja levado a sério.

D) mais um momento de reflexão sobre a violência política.

E) mais uma tentativa fracassada de conscientização do homem.
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MATEMÁTICA

25. Credita-se a Tales de Mileto, um dos “sete sábios” da Anti-
guidade, a descoberta matemática, hoje elementar para os alu-
nos, de que “um ângulo inscrito num semicírculo é reto”.

Assim, se as cordas AB e AC medem, respectivamente, 5cm
e 12cm, pode-se concluir que o diâmetro BC corresponde,
em cm, a:
A) 13,0
B) 13,5
C) 14,0
D) 14,5
E) 15,0

26. Um grupo de n jovens resolveu fazer uma festa, com previ-
são inicial de R$ 80,00 para cada um. Com a desistência de
dois deles, cada um dos restantes precisou contribuir com
R$ 100,00. Uma equação do 1º grau que permite calcular o
número n de jovens é:
A) 100 × n = 80 × (n – 2)
B) 80 × n = 100 × (n – 2)
C) 100 × n = 80 × (n + 2)
D) 80 × n = 100 × (n + 2)
E) 80 × (n + 2) = 100 × (n – 2)

27. A Taça Guanabara de futebol profissional foi criada em 1965.
Do ano de sua criação até 2009, o total de títulos conquista-
dos está distribuído da seguinte forma:

O percentual de títulos conquistados pelo Flamengo, em rela-
ção ao total de títulos disputados, corresponde exatamente a:
A) 34%
B) 36%
C) 38%
D) 40%
E) 42%

28. O raio equatorial do planeta Plutão é de 1160km. Muitos teles-
cópios não conseguem vê-lo, porque ele é menor que a Lua
terrestre, cujo raio mede 1738km. O raio da Lua terrestre é o
seguinte número aproximado de vezes maior que o raio de Plutão:
A) 1,1
B) 1,3
C) 1,5
D) 1,7
E) 1,9

29. Um banco oferece um empréstimo de R$ 30.000,00 para ser
pago em 48 prestações fixas de R$ 1.100,00. A porcentagem
de aumento sobre o valor do empréstimo corresponde a:
A) 66%
B) 68%
C) 74%
D) 76%
E) 78%

30. Observe a figura abaixo:

Ela sugere um terreno em forma de trapézio, cuja área é de
416m2. Sabe-se que as distâncias AB e CD medem 32m e
20m, respectivamente. O perímetro desse trapézio equivale,
em metros, a:
A) 76
B) 78
C) 84
D) 86
E) 88

31. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono
convexo é 1080º. Esse polígono denomina-se:
A) hexágono
B) heptágono
C) octógono
D) eneágono
E) decágono

32. Considere as frações 
35

14
d,

55

22
c,

30

8
b,

15

6
����a  .

Dentre elas, são equivalentes à fração :

A) a, b, c
B) a, b, d
C) a, c, d
D) b, c, d
E) a, b, c, d

33. Observe a figura:

Ela sugere a distância entre os postos de saúde A, B, C e H.
Sendo AC = 18km, AB = 24km e BÂC = 90º, a distância AH
equivale, em km, a:
A) 14,2
B) 14,4
C) 14,5
D) 14,8
E) 14,9

34. O discriminante Δ de uma equação do 2º grau é dado pela
expressão Δ = b2 – 4ac. Sendo a = –3, b = 7 e c = –4, o valor
numérico de Δ é:
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
E) 2
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35. Uma pessoa tem três filhos - André, Carlos e Renato -, cujas
profissões são economista, médico e advogado, não necessa-
riamente nessa ordem. Um deles é economista em Brasília, o
outro está em São Paulo e o último, no Rio de Janeiro. André
não está em Brasília, Renato não está em São Paulo e o que é
advogado não está no Rio de Janeiro. Se Renato é médico, e
não economista, pode-se afirmar que:
A) Carlos é economista e está no Rio de Janeiro.
B) Renato é médico e está em São Paulo.
C) Carlos é economista e está em Brasília.
D) André é advogado e está em Brasília.
E) André é advogado e está em São Paulo.

36. A relação entre a escala de temperatura Celsius (T
c
) e a

Fahrenheit (T
F
) é dada pela fórmula .

Assim, uma temperatura de 68 graus Fahrenheit corresponde,
em graus Celsius, a:
A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20

37. Se uma mercadoria sofre um desconto, o seu novo preço é igual
ao preço antigo multiplicado pelo fator de redução. Se uma mer-
cadoria sofre um desconto de 4,5%, o fator de redução é igual a:
A) 0,045
B) 0,095
C) 0,955
D) 1,045
E) 1,450

38. Observe a sequência abaixo:

(18, a, 36, b, 54, c, 72, 81)

Ao identificar um padrão nessa sequência, você descobrirá os
valores de a, b e c. A soma a + b + c vale:
A) 1361
B) 1362
C) 1364
D) 1365
E) 1368

39. Na bilheteria de um show, 100 pessoas foram atendidas em
40 minutos. Se este ritmo for mantido, o número de pessoas
atendidas em 3 horas será:
A) 420
B) 450
C) 480
D) 510
E) 540

40. Observe a figura abaixo:

Ela sugere duas cordas esticadas AB e CD, de uma região
circular, que se cruzam no ponto P. A relação verdadeira entre
as distâncias PA, PB, PC e PD é:
A) PA + PB = PC + PD
B) PA + PC = PB + PD
C) PA × PB = PC × PD
D) PA × PC =  PB × PD
E) PC – PD = PB – PA

41. Observe o polígono convexo abaixo:

Este polígono é o dodecágono (12 lados). Se o número d de
diagonais de um polígono convexo de n lados é obtido pela

fórmula , o número de diagonais de um

dodecágono convexo é:
A) 46
B) 48
C) 52
D) 54
E) 56

Leia a informação abaixo e responda às questões 42 e 43.

Um terreno retangular de x metros de largura e y metros de
comprimento possui 360m2 de área.

42. A lei de correspondência que expressa o valor do comprimen-
to y em função da largura x é:
A) x + 360
B) 360 – x
C) 360x

D)

E)

43. Se o comprimento desse terreno tem 18m a mais que a largu-
ra, o seu perímetro corresponde, em metros, a:
A) 80
B) 84
C) 88
D) 92
E) 96

44. Considere os números m = 2,5, n = 0,666..., p = 0 e q = .
Dentre esses números, os racionais são:
A) m, n e p
B) m, n e q
C) m, p e q
D) n, p e q
E) m, n, p e q

45. Considere a reta numérica representada abaixo:

O número racional  está localizado entre os seguintes
números:
A) 2,0 e 2,5
B) 2,5 e 3,0
C) 3,0 e 3,5
D) 3,5 e 4,0
E) 4,0 e 4,5
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46. Observe a regularidade na sequência abaixo:

(3, 12, 48, 192, ...)

 ↓   ↓   ↓     ↓
 a    b   c      d

Seguindo a ordem alfabética e o padrão observado, conclui-se
que a letra h corresponderá à seguinte expressão algébrica:
A) 4a + 7
B) 7a + 4
C) 7a – 4
D) a . 47

E) a . 74

47. Você pode calcular a idade do meu filho, substituindo, na
expressão abaixo, a letra i pela sua idade:

2x(i + 53) – 2x(i + 51)

A idade do meu filho, em anos, é:
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

48. Considere a malha quadriculada abaixo e o par de polígonos
semelhantes destacados.

A razão entre a área do menor e a área do maior é:

A)

B)

C)

D)

E)



ATENÇÃO

 O caderno de questões contém  48 (quarenta e oito) questões de múltipla escolha, cada uma com 5
(cinco) alternativas (A,B,C,D e E), organizadas da seguinte forma:

de 01 a 24  - Língua Portuguesa; de 25 a 48  - Matemática.

A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, o tempo para a marcação da folha de respostas.
Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo.

INSTRUÇÕES

1. Ao receber o caderno de questões, verifique, de imediato, na capa, se a prova  corresponde ao tipo de
seleção para a qual concorre - Técnico Concomitância com o Ensino Médio, Técnico Integrado com o
Ensino Médio e Ensino Médio. Para prestar esta prova, você, obrigatoriamente deverá  ter concluído o
ensino fundamental(antigo 1º grau). Qualquer discordância, comunique ao fiscal de sala.

2. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal de sala.

3. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento, curso e turno
estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.

4. O caderno de questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas na
folha de respostas serão objeto de correção.

5. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamen-
te a cada uma delas.

6. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
• não haverá substituição por erro do candidato;
• não deixar de assinar no campo próprio;
• não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas;
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de

respostas;
• não serão consideradas questões:

• não assinaladas;
• com falta de nitidez;
• com mais de uma alternativa assinalada.

7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo da prova.

8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.

9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de
respostas.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas.

12. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao coordenador do local.

 BOAPROVA!




