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BL01P08

ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Língua Portuguesa.

Leia os textos abaixo. 

Texto 1
Motoristas enfrentam lentidão na volta do feriado prolongado no Rio

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) informou que os motoristas enfrentavam retenção com 
chuva em vários trechos da pista, sendo o maior na Serra, que vai do Km 89 ao Km 104, às 16h50. [...]

Por volta das 17h, a Via Lagos apresentou trânsito intenso e lento na extensão que vai do Km 1 
até o Km 32. Isso representa mais da metade da via expressa, que tem 57 km.

A ponte Rio-Niterói apresentava trânsito lento na extensão que vai da Ilha de Mocanguê até 
o acesso à Avenida Brasil, devido ao grande fluxo de veículos. A previsão de tempo de travessia 
era de 20 a 25 minutos, segundo a CCR Ponte, às 17h05. [...]

Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/noticia/2013/11/motoristas-enfrentam-lentidao-na-volta-do-feriado-
prolongado-no-rio.html>. Acesso em: 8 jan. 2014. Fragmento. 

Texto 2

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#3/1/2014>. Acesso em: 8 jan. 2014. 

(P080205F5_SUP)

01) (P080205F5) Qual é a informação em comum nesses textos?
A) A extensão da Ponte Rio-Niterói.
B) A lentidão no trânsito no período de feriado.
C) O estresse provocado pelos engarrafamentos.
D) O trânsito intenso da Via Lagos.

02) (P090081H6) No primeiro quadrinho do Texto 2, o personagem demonstra estar
A) animado.
B) cansado.
C) desconfiado.
D) preocupado.
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Leia o texto abaixo.
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É verdade, o skate é um dos esportes radicais mais praticados no mundo e não é só por 
crianças e adolescentes não! [...]

Parece que tudo começou na Califórnia – Estados Unidos, em um dia nublado, com um 
grupo de surfistas entediados porque não podiam surfar, então, resolveram improvisar uma 
tábua pequena com rodinhas de patinete adaptadas e começaram a brincar com ela. [...]

Ainda na década de 50, [...] o primeiro skate foi fabricado e comercializado em série. [...] 
A partir da década de 60, algumas novidades: acontece o primeiro campeonato de skate, 
em 1963, [...] e em 1965 um campeonato de skate é transmitido na TV pela primeira vez.

Na década de 70, a maior novidade foi a invenção da roda de poliuretano, em 1972, 
fato que revolucionou a história do skate. Esse tipo de roda dava mais segurança e 
poderia ser usada em vários tipos de terreno. [...] Nesta década surgiram também outras 
modalidades: slalom, downhill, freestyle e vertical. 

O skate na década de 80 foi caracterizado por uma explosão de rampas de madeira 
feitas pelos próprios skatistas em ruas, praças e quintais de casa. [...] A década de 90 é 
marcada pela profissionalização do esporte [...]. A partir de 2000, acontecem grandes 
shows e competições de skate.

Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/especiais/evolucao-skate.html>. Acesso em: 16 set. 2014. Fragmento. (P080033G5_SUP) 

03) (P080033G5) Qual é o tema desse texto?
A) A construção de rampas de madeira.
B) A história do skate.
C) A invenção da roda.
D) A profissionalização de um esporte.

Leia o texto abaixo.

Meu nome é Esmeralda. Antes de nascer, eu era assim, um ovo! Depois de um tempo, quebrei 
a casca e saí de dentro e agora sou uma patinha. Aí, eu vi que tinha muitos irmãos patinhos. E 
todos eles gostam de banho de Sol pela manhã. Eu também! Então, eu fico com muita sede. Mas 
sou desastrada e muitas vezes caio na tigela ao tomar água. Os patos gostam de se refrescar 
nadando no lago. É uma aventura muito divertida. Certa vez, um ganso correu atrás de mim. Acho 
que os gansos não gostam de patinhos como eu. Os patos adultos comem milho. Mas eu sou 
pequena, por isso, como farelo de fubá com água para não engasgar. No final da tarde, mamãe 
pata fica contente ao ver seus filhotes em fila atrás dela, voltando para casa.

Disponível em: <http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=36>. Acesso em: 24 mar. 2011. (P080192C2_SUP)

04) (P080193C2) No trecho “E todos eles gostam de banho de Sol pela manhã.”, a palavra destacada está 
no lugar de 
A) irmãos patinhos.
B) gansos.
C) patos adultos.
D) filhotes.

05) (P080194C2) No trecho “No final da tarde, mamãe pata fica contente...”, a expressão destacada dá ideia do
A) local onde a mamãe pata se sente feliz.
B) modo como a mamãe pata observa os filhotes.
C) motivo da alegria da mamãe pata. 
D) período do dia em que a mamãe pata se alegra.
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Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://www.educacao.institucional.ba.gov.br/node/582>. Acesso em: 30 jun. 2011. (P090358C2_SUP)

06) (P090358C2) Nesse texto, o trecho “Seja amigo da sua voz” indica
A) um conselho.
B) um questionamento.
C) uma ironia.
D) uma reflexão.
Leia o texto abaixo.

Bucolismo
Bucolismo é o termo utilizado para designar uma espécie de poesia pastoral, que descreve 

a qualidade ou o caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da 
natureza, característica do Arcadismo. A base material do progresso consubstanciava-se nas 
cidades. Mudava o mundo, modernizavam-se as cidades e, consequentemente, redobravam os 
problemas dos conglomerados urbanos. A natureza acenava com a ordem nos prados e nos 
campos, os indivíduos resgatavam sentimentos corroídos pelo progresso. Os árcades buscavam 
uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. Eles tinham preferência pela vida nos 
campos, próxima à natureza. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Bucolismo>. Acesso em: 6 abr. 2014. Fragmento. (P090283G5_SUP)

07) (P090283G5) Nesse texto, uma relação de causa e efeito está em: 
A) “... o caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre [...], característica do Arcadismo.”.
B) “Mudava o mundo, [...] consequentemente, redobravam os problemas dos conglomerados urbanos.”.
C) “Os árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino.”.
D) “... tinham preferência pela vida nos campos, próxima à natureza.”.
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Leia o texto abaixo.
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Sinceridade de criança

Era uma época de “vacas magras”. Morava só com meu filho, pagando aluguel, ganhava 
pouco e fui convidada para a festa de aniversário de uma grande amiga. O problema é que 
não tinha dinheiro messmoooooo.

Fui a uma relojoaria à procura de uma pequena joia, ou bijuteria mesmo, algo assim, e 
pedi à balconista:

– Queria ver alguma coisa bonita e barata para uma grande amiga!
Ela me mostrou algumas peças realmente caras, que na época eu não podia pagar. 

Então eu pedi: 
– Posso ver o que você tem, assim... alguma coisa mais baratinha?
E a moça me trouxe um pingente folheado a ouro... bonito e barato. Eu gostei e levei.
Quando chegamos ao aniversário, (eu e meu filho) fomos cumprimentar minha amiga, 

que, ao abrir o presente, disse: 
– Nossa, muito obrigada!!!!! Que coisa linda!!!!!
E meu filho, na sua inocência de criança bem pequena, sem saber bem o que significava 

a expressão “baratinha” completou:
 – E era a mais baratinha que tinha!!!.

Disponível em: <http://recantodasletras.uol.com.br/infantil/610758>. Acesso em: 22 mar. 2010. (P090029EX_SUP)

08) (P090032EX) Nesse texto, a expressão “‘vacas magras’” ( . 1) indica que a narradora 
A) comprava objetos baratos.
B) havia perdido muito peso.
C) possuía pouco dinheiro.
D) tinha criação de gado.

09) (P090031EX) Nesse texto, no termo “‘baratinha’”, as aspas destacam
A) um diálogo.
B) um estrangeirismo.
C) uma citação.
D) uma gíria.

10) (P090030EX) O enredo desse texto se desenvolve a partir
A) da chegada ao aniversário.
B) da inocência da criança.
C) do convite para o aniversário.
D) do presente comprado.
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Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://sociedadesativa.tumblr.com/post/19125403944/>. Acesso em: 11 jul. 2012. (P090020E4_SUP) 

11) (P090020E4) O humor desse texto está no fato de
A) o homem achar que o livro trazia o futuro da humanidade.
B) o homem interromper o menino para atrapalhar sua leitura.
C) uma criança estar lendo sozinha um livro de grande espessura.
D) uma criança estar lendo um livro que atraiu a atenção de um homem.

Leia o texto abaixo.

Biblioteca Britânica e o Google vão digitalizar 250 mil livros de acervo

A Biblioteca Britânica e o Google anunciaram nesta semana uma parceria para digitalizar 250 mil 
livros do acervo da biblioteca. Os artigos que serão digitalizados não possuem restrições relativas 
a direitos autorais. Os títulos abrangem um total de 40 milhões de páginas datadas de 1700 a 
1870. Entre os primeiros itens a serem digitalizados estão panfletos feministas a respeito da rainha 
Maria Antonieta, de 1791, um documento sobre o primeiro submarino movido por um motor de 
combustão, de 1858, e um texto que oferece um relato detalhado de um hipopótamo empalhado do 
príncipe de Orange, de 1775. Uma vez digitalizados, os textos poderão ser consultados na íntegra, 
baixados e lidos por meio do programa Google Books.

A GAZETA, 22 jun. 2011. (P090597C2_SUP)

12) (P090597C2) A linguagem usada nesse texto é
A) científica.
B) formal.
C) jurídica.
D) literária.

13) (P090598C2) Qual é a informação principal desse texto?
A) A consulta na íntegra de textos digitalizados.
B) A data de publicação das obras digitalizadas.
C) A digitalização de panfletos feministas sobre a rainha.
D) A parceria entre a Biblioteca Britânica e o Google.
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Leia os textos abaixo.
Texto 1
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Hoje, pela manhã, quando acompanhava a mãe à feira, Clarisse, minha princesinha, 
ficou horrorizada ao ver alguns garis cortando algumas árvores. Na verdade, tratava-se da 
poda daquelas que comprometem a segurança dos fios e cabos da rede elétrica.

– Mãe, por que eles estão fazendo isto com elas? – e, gritava: “Nããoooo!”, quando via 
grandes galhos caindo ao chão.

Minha filha conta que foi uma cena muito engraçada e os garis a olhavam espantados 
sem entender o que se passava com a menina. Eles não imaginam que ela tem uma eco-avó 
defensora da natureza e do meio ambiente.

Confesso que fiquei surpresa com a reação dela e percebi que vale a pena dar o exemplo 
e estimular o cuidado com o ambiente. Já não é a primeira vez que ela me surpreende com 
questões relacionadas ao cuidado com o meio ambiente. Lembrei-me da observação dela 
sobre os “porcos” que sujam a praia, referindo-se à sujeira na água e na areia.

Fiquei imaginando como as crianças aprendem os conceitos que passamos. A educação 
ambiental de crianças é eficaz, pois desde cedo, tornam-se pequenos agentes da natureza 
e proliferadores da necessidade de preservação do meio ambiente, em casa e na escola. 
Se realizamos ações que visem a conscientizá-las da importância de cuidar da natureza, a 
probabilidade de resultados é infinitamente mais eficiente do que se tentarmos educar os adultos.

As crianças precisam crescer percebendo o meio ambiente como parte de si mesmas, de 
forma que lhes seja muito natural preservá-lo. Afinal, o futuro é delas e, se bem ensinadas, 
aprendem direitinho a lição.

Disponível em: <http://lilifaz.wordpress.com/>. Acesso em: 19 ago. 2014.

Texto 2

Disponível em: <http://conexaoambiental.zip.net/images/chargecon.jpg>. Acesso em: 19 ago. 2014.

(P090409H6_SUP)

14) (P090409H6) Qual é a informação em comum apresentada por esses textos?
A) A consciência ambiental das crianças.
B) A convivência entre avós e netos.
C) A economia de água com a lavagem de carros.
D) A necessidade do processo de poda das árvores.

15) (P090411H6) No Texto 1, no trecho “... Clarisse, minha princesinha,...” (ℓ. 1), o uso do diminutivo no 
termo em destaque indica
A) afeto. 
B) alegria. 
C) desprezo.
D) ironia.

C0801

6



BL02P08

Leia o texto abaixo.
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Tubarões preferem banhistas que usam preto e branco
Vem ni mim, tubarão!

Está todo mundo lá na praia, nadando feliz e contente, quando vem um tubarão. Como 
é que ele escolhe qual pessoa morder? Uni-duni-tê?

De acordo com a pesquisa do especialista em tubarões da Universidade da Flórida 
(EUA), George Burgess, a escolha fashion do banhista é um dos fatores que o bicho leva 
em consideração: quem usa trajes que combinem preto e branco tem mais chances de 
levar uma bela mordida.

Burgess analisou dados de ataques de tubarão registrados nos últimos 50 anos no 
município de Volusia, uma região costeira da Flórida conhecida pela alta incidência de 
ataques (no período analisado, foram 231). Nessa análise, percebeu que a maioria das 
pessoas mordidas estava usando branco e preto.

Mas por que o tubarão gosta dessa combinação? O cara ainda não sabe ao certo. 
Mas, segundo ele, é provável que o fenômeno esteja ligado à habilidade dos tubarões em 
enxergarem contrastes. Não por menos, a combinação de preto e amarelo também não se 
mostrou segura.

Além disso, Burgess constatou outras coisas interessantes (e outras nem tanto): a 
maioria dos ataques acontece aos domingos (provavelmente porque é o dia em que a 
praia está mais cheia), a menos de 2 metros de profundidade (porque é onde a maioria das 
pessoas geralmente fica) e (isso sim é legal) durante a Lua nova. “Isso porque as marés, 
afetadas pela Lua, trazem os peixes preferidos dos tubarões para mais perto da costa”, diz 
o especialista.

Disponível em: <http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/tubaroes-preferem-banhistas-que-usam-preto-e-branco/>. 
Acesso em: 13 jul. 2011. (P090639C2_SUP)

16) (P090639C2) Nesse texto, em relação aos ataques de tubarão, há uma opinião no trecho:
A) “... é um dos fatores que o bicho leva em consideração: quem usa trajes que combinem preto e 
branco...”. (ℓ. 4-5)
B) “... percebeu que a maioria das pessoas mordidas estava usando branco e preto.”. (ℓ. 9-10)
C) “Não por menos, a combinação de preto e amarelo também não se mostrou segura.”. (ℓ. 13-14) 
D) “... constatou outras coisas interessantes (e outras nem tanto): a maioria dos ataques acontece aos 
domingos...”. (ℓ. 15-16)

17) (P090640C2) O trecho “O cara ainda não sabe ao certo.” (ℓ. 11) é próprio da linguagem 
A) culta.
B) informal. 
C) regional. 
D) técnica.
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Leia o texto abaixo.
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Faróis acesos de dia e de noite nas BRs

De dia ou de noite, os motoristas devem manter os faróis de seus veículos acesos ao 
passar pelas rodovias federais na próxima semana, quando se comemoram os feriados de 
Tiradentes e da Semana Santa.

O pedido é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), como parte de uma campanha para 
promover a segurança no trânsito. Intitulado “Uma luz para a vida”, o movimento começa já 
na próxima segunda-feira, dia 18.

Participar é simples: ao dirigir o seu veículo, deixe os faróis ligados. O objetivo, segundo 
a PRF, é a redução dos índices de acidentes e de mortes.

“Os faróis acesos, além do valor simbólico do envolvimento da sociedade brasileira na 
busca por um trânsito mais humano e seguro, constituem importante fator contribuinte para 
a redução dos riscos de acidentes, pois favorecem uma melhor visualização dos veículos 
que trafegam pelas rodovias”, afirma a Polícia Rodoviária, em seu comunicado.

Carros Batidos
Além dos faróis, a polícia fará exposição de veículos envolvidos em acidentes reais. A 

iniciativa surgiu no Estado, mas será colocada em prática nas BRs por todo o país. Junto 
dos automóveis e das motos, serão colocadas faixas com frases educativas, em pontos 
estratégicos das rodovias.

A GAZETA. Vitória (ES), sábado, 16 abr. 2011, p. 4. (P090232C2_SUP)

18) (P090232C2) De acordo com esse texto, para participar da campanha “Uma luz para a vida” basta
A) deixar os faróis ligados.
B) reduzir os índices de acidentes.
C) reduzir os índices de mortes.
D) usar faixas educativas.

19) (P090234C2) A finalidade desse texto é
A) apresentar uma data comemorativa.
B) caracterizar uma nota oficial.
C) explicar sobre uma exposição.
D) informar sobre uma campanha.

Leia o texto abaixo.

Acordo ortográfico influencia o braile

Todas as mudanças promovidas pelo acordo ortográfico serão adotadas pelo português 
convertido em braile, sistema criado pelo francês Louis Braille para pessoas com deficiência visual. 
O acordo influencia o braile, pois, nesse sistema, as palavras são escritas letra a letra, e cada 
vocábulo tem até seis pontos em relevo. Um cego treinado é capaz de detectar a ausência ou a 
presença do trema em determinadas palavras, assim como hífens, acentos e pontuações. Com 
isso, o Ministério da Educação já prevê a adaptação de livros didáticos em braile à nova grafia.

Língua Portuguesa. n. 41. São Paulo: Segmento, mar. 2009, p. 9. (P090226G5_SUP)

20) (P090226G5) O assunto desse texto é
A) a adaptação de livros didáticos em braile à nova ortografia.
B) a capacidade de um cego de detectar a ausência de hífens.
C) a distribuição de livros didáticos pelo Ministério da Educação.
D) a variedade de grafias promovida pelo novo acordo ortográfico. 
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Leia o texto abaixo. 

Disponível em: <http://kdimagens.com/imagem/quer-ver-uma-coisa-bizarra-846>. Acesso em: 5 nov. 2015. (P090337H6_SUP)

21) (P090337H6) No final desse texto, entende-se que o menino
A) estava brincando com o pão. 
B) fez um truque de mágica. 
C) não queria comer uma torrada. 
D) não sabe que o pão vira uma torrada.

Leia o texto abaixo.
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FUGA 
Mal o pai colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela 

sala, fazendo um barulho infernal.
– Para com esse barulho, meu filho – falou, sem se voltar.
Com três anos já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas; 

não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira.
– Pois então para de empurrar a cadeira.
– Eu vou embora – foi a resposta.
Distraído, o pai não reparou que ele juntava ação às palavras, no ato de juntar do chão 

suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era a sua bagagem: um caminhão de 
plástico com apenas três rodas, um resto de biscoito, uma chave (onde diabo meteram a 
chave da despensa? – a mãe mais tarde irá dizer), metade de uma tesourinha enferrujada, 
sua única arma para a grande aventura, um botão amarrado num barbante.

A calma que baixou na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor 
e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta, correu até o portão.

– Viu um menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da 
obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio.

– Saiu agora mesmo com uma trouxinha – informou ele. [...]
Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala – tendo antes o cuidado de fechar a 

porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a despensa.
– Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando.
– Fico, mas vou empurrar esta cadeira.
E o barulho recomeçou.

SABINO, Fernando. Fuga. In: Para gostar de ler. V. 2 Crônicas. São Paulo: Ática, 1995. p. 18-19. (P090069B1_SUP)

22) (P090070B1) O conflito gerador desse texto tem início, quando o menino
A) arruma uma trouxinha de coisas.
B) começa a empurrar a cadeira.
C) continua a empurrar a cadeira.
D) cumpre a ameaça de ir embora.

23) (P090069B1) Nesse texto, o trecho “E o barulho recomeçou.” ( . 22) evidencia que o menino é
A) corajoso.
B) educado.
C) irritado.
D) teimoso.
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Leia o texto abaixo.

JEAN BLOG. 2011. Disponível em: <http://jeangalvao.blogspot.com.br/2011/05/tirinhas-recreio.html>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
*Adaptado: Reforma Ortográfica. (P091651H6_SUP) 

24) (P091651H6) Esse texto é engraçado porque
A) a menina está cansada de limpar os pelos que Samuel solta.
B) a menina pede licença ao menino para aspirar os pelos que Samuel solta.
C) o menino pensa que o amontoado de pelos de Samuel é o sofá. 
D) o menino se recusa a sair para que a menina aspire os pelos de Samuel.

Leia o texto abaixo.
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Você sabia que o desenho animado veio antes do cinema?

Nós, humanos, sempre fomos fascinados pelo movimento. A ideia de animar imagens 
paradas é bem mais antiga que o cinema ou a TV. Há mais de 30 mil anos, na Pré-História, 
as pinturas nas cavernas já simulavam movimento com figuras de animais com várias patas, 
sugerindo que eles estavam correndo. Mas essas pinturas estáticas ainda não podiam ser 
chamadas de desenho animado. Tal como conhecemos hoje, o desenho animado baseia-se 
em uma ilusão de ótica descoberta no século 19 por um fisiologista belga chamado Plateau. 
Isso mesmo, o pai da animação é um médico!

Plateau não estava tentando se divertir quando, em 1832, inventou a primeira máquina 
de desenhos animados. Ele buscava entender como a nossa visão funciona. Para isso, 
construiu um dispositivo chamado fenaquistoscópio, que, apesar do nome complicado, 
era muito simples: um disco de cartolina, com vários desenhos de um mesmo objeto em 
posições ligeiramente diferentes, preso a uma haste. Entre cada desenho, Plateau fez 
estreitas ranhuras para a luz passar. Bastava girar o disco na frente de um espelho e olhar 
pelas ranhuras para que a mágica do movimento acontecesse: os desenhos se moviam! 

Depois que o cientista conseguiu descobrir a fórmula para a ilusão do movimento perfeito, 
vários outros inventores criaram suas próprias máquinas de desenho animado, que logo se 
tornaram uma febre entre adultos e crianças. [...]

MAGALHÃES, Marcos. Ciência hoje das crianças, ago. 2010. Fragmento. (P091063RJ_SUP)

25) (P091064RJ) Nesse texto, o uso da exclamação em “Isso mesmo, o pai da animação é um médico!” (ℓ. 7), 
sugere
A) alegria.
B) comemoração. 
C) satisfação.
D) surpresa.

26) (P091063RJ) Segundo esse texto, Plateau criou a máquina de desenhos animados porque
A) gostava de agradar adultos e crianças.
B) queria entender o funcionamento da visão. 
C) queria criar imagens com movimentos. 
D) tinha fascinação pelo movimento.
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ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Matemática.

27) (M090196G5) Em uma escola foi realizada uma pesquisa com os alunos das turmas de oitavo ano para 
saber a renda familiar mensal de cada um deles. O resultado dessa pesquisa está representado no 
gráfico abaixo.

Abaixo de 3 De 3 até 5 De 5 até 7 De 7 até 9 Acima de 9

Renda familiar (em salários mínimos)

Q
u
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n

ti
d

a
d

e
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e
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n

o
s

Renda familiar mensal dos alunos

50

40

30

20

10

0

15

25

35

45

5

Qual é a tabela que melhor representa os dados apresentados nesse gráfico?

A) Renda familiar 
(em salários mínimos)

Quantidade de
 alunos

Abaixo de 3 25
De 3 até 5 40
De 5 até 7 15
De 7 até 9 10
Acima de 9 5

B) Renda familiar 
(em salários mínimos)

Quantidade de
 alunos

Abaixo de 3 40
De 3 até 5 25
De 5 até 7 15
De 7 até 9 10
Acima de 9 5

C) Renda familiar 
(em salários mínimos)

Quantidade de
 alunos

Abaixo de 3 30
De 3 até 5 40
De 5 até 7 20
De 7 até 9 10
Acima de 9 10

D) Renda familiar 
(em salários mínimos)

Quantidade de
 alunos

Abaixo de 3 20
De 3 até 5 40
De 5 até 7 10
De 7 até 9 10
Acima de 9 5

28) (M090096C2) Um arquiteto cobra por seus projetos um valor fixo de 500 reais, mais 8 reais por metro 
quadrado de construção. Por um determinado projeto, esse arquiteto recebeu 1 460 reais.
A equação que permite calcular quantos metros quadrados tem esse projeto é
A) 1 460 = 8x.
B) 1 460 = 8x + 500.
C) 1 460 = 500x.
D) 1 460 = 508x + 500.
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29) (M080063E4) Uma fábrica de laticínios recebeu uma encomenda de 100 kg de requeijão. Ele foi 
armazenado em copos com capacidade para 200 g.
Quantos copos de requeijão foram necessários para suprir essa encomenda?
A) 0,5
B) 5,0
C) 50
D) 500

30) (M070005G5) Resolva a expressão numérica abaixo.

8,4 – 2,6 + 4,5 . 3,7 + 9,1

Qual é o resultado dessa expressão?
A) 31,55
B) 36,75
C) 47,21
D) 66,45

31) (M060127E4) Observe abaixo o trajeto que Mariana faz para ir da sua casa até a escola.

γ

Durante esse percurso ela muda de direção quatro vezes.
Nesse percurso, qual é o ângulo que corresponde a uma mudança de direção menor que 90°? 
A) α.
B) β.
C) γ.
D) θ.

32) (M090663ES) Qual das frações abaixo é equivalente a 
4
3 ?

A) 4
7

B) 4
6

C) 14
13

D) 12
9

C0801
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33) (M080118E4) Observe os triângulos abaixo.

63º 63º

54º 56º

34º
60º 60º

60º
70º

78º

32º

I II III IV

Qual desses triângulos é equilátero?
A) I
B) II
C) III
D) IV

34) (M090819A9) Observe a reta numérica representada abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de 
mesma medida.

4

M

5

O número correspondente ao ponto M é
A) 8,0
B) 8,5
C) 9,0
D) 9,5

35) (M090461E4) Observe abaixo as dimensões internas de um reservatório de água, que possui formato de 
paralelepípedo retângulo.

4 m

8 m

12 m

Qual é a quantidade máxima de água que esse reservatório suporta?
A) 24 m3

B) 56 m3 
C) 100 m3

D) 384 m3

36) (M090566ES) O resultado da expressão (– 3)2 + (– 45)  15 é 
A) – 9 
B) – 6 
C) 6
D) 9
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37) (M070305B1) São necessários 4 baldes, totalmente cheios, para encher um reservatório de 30 litros.
Quantos desses baldes, totalmente cheios, são necessários para encher um reservatório de 45 litros?
A) 6 baldes.
B) 7 baldes.
C) 8 baldes.
D) 9 baldes.

38) (M050150H6) A planta abaixo representa a escola onde Carolina trabalha.

Para ir até a sala onde dá aulas, Carolina saiu do refeitório, virou à esquerda e entrou na terceira porta à 
esquerda.
Em qual sala Carolina dá aulas?
A) Berçário.
B) Brinquedoteca.
C) Sala 1.
D) Sala 3.

39) (M060057B1) Ana e Paula colecionam figurinhas. Ana tem 255 figurinhas e Paula, 98. 
Quantas figurinhas Ana tem a mais que Paula?
A) 353
B) 267
C) 157
D) 143

C0801
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40) (M080375E4) Na tabela abaixo está representada a quantidade de pães vendidos em uma padaria durante 
uma semana.

Tipos de Pães Quantidade
Pão de batata 200

Pão de cachorro-quente 150

Pão de sal 400

Pão doce 250

Qual foi a quantidade total de pães de sal e pães doces vendidos nessa padaria durante essa semana?
A) 350
B) 450
C) 650
D) 1 000

41) (M070531E4) Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida.

P Q R S

– 8 – 4 0 4 8

Qual é o ponto que melhor representa o número – 5 nessa reta?
A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.

42) (M090222G5) O consumo diário de água em uma determinada casa é de 750 litros de um reservatório 
com capacidade para 1 000 litros de água.
A fração que representa o consumo diário de água nessa casa, em relação à capacidade do reservatório, é

A) 1000
250 .

B) 1000
750 .

C) 750
250 .

D) 750
1000 .

43) (M07D25I02RP) João comprou um terreno retangular com 15 metros de largura por 30 metros de 
comprimento.
Qual a área do terreno comprado por João?
A) 45 m2

B) 90 m2

C) 225 m2

D) 450 m2
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44) (M080005H6) Observe a expressão algébrica no quadro abaixo.

x 1
x 4x2

+
-

Qual é o valor numérico dessa expressão para x = – 2?
A) – 12
B) – 4
C) 2
D) 4

45) (M050429ES) Observe abaixo os quadriláteros que Denise desenhou. 
                               

Qual desses quadriláteros é um losango?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

46) (M080552E4) Uma confecção produziu 400 biquínis. Desses biquínis, 50 estão com defeitos. 
Qual é a porcentagem do total de biquínis produzidos que apresentou defeitos?
A) 8%
B) 12,5%
C) 50%
D) 87,5%

47) (M050468B1) O desenho abaixo representa um cone. 

A planificação desse cone é

A) B)

C) D)

C0801
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48) (M07D11I01RC) Eduardo precisa tomar 5
1  de um xarope por dia. 

Qual a porcentagem correspondente à quantidade diária de xarope a ser tomada?
A) 20%
B) 50%
C) 60%
D) 80%

49) (M090073H6) Em uma cidade do interior de Minas Gerais, o prefeito resolveu reformar a pracinha central, 
de tal forma que, em seu projeto, ela terá um formato triangular, de lados iguais medindo 36 metros. Nela 
haverá 3 canteiros, cujos lados terão a metade da medida do lado da pracinha. No centro, será instalada 
uma academia popular, cujo formato, também triangular, tem a dimensão obtida a partir da metade da 
medida dos lados dos canteiros. O projeto dessa praça está representado no esquema abaixo.

Canteiro

Canteiro Canteiro

Academia

Popular

1
8

m

3
6

m

A região onde será instalada a academia será totalmente cimentada para comportar os aparelhos.
A medida, em metros, do perímetro da região onde será instalada a academia popular é
A) 8,0. 
B) 9,0.
C) 27,0.
D) 40,5. 

50) (M090168C2) Em uma gincana de Matemática, a professora dividiu a turma em grupos, sendo que cada 
um recebeu cinco fichas contendo os números inteiros indicados abaixo. Para ganhar um ponto, o grupo 
deveria acertar a soma dos números impressos nessas fichas. 
 

– 347242 – 565 198 315

O grupo que ganhou um ponto apresentou o resultado
A) – 1 667
B) – 157
C) 157
D) 1 667
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51) (M090778E4) Observe o desenho em cinza na malha quadriculada abaixo.

Uma ampliação desse desenho é

A) B)

C) D)

52) (M090125CE) Carla faz salada de frutas para vender. Hoje, ela comprou 3 kg de laranja, 2,5 kg de 
banana, 2,5 kg de maçã e 1,8 kg de mamão.
No total, quantos quilogramas de fruta Carla comprou hoje?
A) 6,3
B) 7,3
C) 8,8
D) 9,8
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