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  FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI 

VESTIBULINHO 2018 

Barueri, 10 de junho de 2018 

NOME COMPLETO Nº DE INSCRIÇÃO   

       

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
LEIA COM MUITA ATENÇÃO 

 

1. Esta prova contém questões dos números 01 a 40, com 5 (cinco) alternativas cada uma, das quais somente uma é 

correta.  

2. Verifique se a numeração do caderno de questões é contínua e em caso de falta de alguma, solicite ao fiscal da 

prova a troca do caderno antes da realização da prova. 

3. Escreva seu nome e número de inscrição no espaço acima. 

4. Esta prova tem a duração de TRÊS horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrida 01 hora do início 

da prova. 

5. Você irá receber a folha de respostas que será utilizado para a correção da prova; confira o seu nome, e assine no 

espaço reservado. 

6. Assinale a resposta na folha de respostas preenchendo totalmente a caneta (azul ou preta), o respectivo campo, 

com o cuidado de não ultrapassar o espaço do mesmo. Não assinale as respostas com um “X” pois esta sinalização 

não será considerada. Não use lápis ou caneta vermelha, em hipótese alguma, para assinalar as respostas. 

7. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, que estiver em branco ou apresentar 

qualquer sinal de rasura. Assinale apenas uma alternativa para cada questão. 

8. Não rasure nem amasse a folha de respostas. Não escreva nada na folha de respostas fora do campo reservado. 

9. É proibido o uso de eletrônicos. 

10. Quando houver necessidade de comunicar-se com o fiscal da prova levante o braço e aguarde. 

11. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova para rascunho. 

12. Devolver o caderno de questões ao término da prova. 
 

BOA  PROVA! 

Você poderá preencher este rascunho com suas respostas e destacá-lo para conferência posterior.    

 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Língua Portuguesa 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES: 

 
Leia a fábula “A raposa e o lenhador”, do escritor grego 

Esopo (620 a.C.?-564 a.C.?), para responder às questões 

a seguir: 

 

Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um 

lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu que 

ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não 

muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram 

ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. 

Em voz alta ele negou tê-la visto, mas com a mão fez 

gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, 

como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram 

crédito às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam 

longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o 

lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, 

não lhe dera nem uma palavra de gratidão. A raposa 

respondeu: “Mas eu seria grata, se os gestos de sua mão 

fossem condizentes com suas palavras.” 

 
(Fábulas completas, 2013.)  

 
 
1) A moral mais apropriada para fechar a fábula seria:  

a) Não se associe a homens infelizes que, quando estão 

em situações difíceis, rezam para encontrar uma saída, 

mas assim que encontram procuram evitá-las.    

b) Fuja daqueles homens que nitidamente anunciam 

ações nobres, mas na prática realizam atos maus.    

c) Procure a companhia de homens que esperam tirar 

proveito de tudo, mesmo que sejam mentirosos. 

d) Fuja dos que se arruínam antes mesmo de chegar perto 

do que desejam.    

e) Previna-se do homem frouxo que reclama de mínimas 

desgraças, enquanto outros suportam, sem dificuldade, 

desgraças enormes.    

 
 
2) “Entretanto, como eles não prestaram atenção nos 

seus gestos, deram crédito às suas palavras. ” Em 

relação à oração que a sucede, a oração destacada tem 

sentido de: 

a) causa.    

b) conclusão.    

c) proporção.    

d) consequência.    

e) comparação.    

 

3) Releia: “Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana” 

e “vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele 

tinha visto uma raposa.”  Podemos classificar as palavras 

destacadas, respectivamente, em: 

a) substantivo e adjetivo  

b) pronome e advérbio  

c) preposição e numeral  

d) verbo e substantivo 

e) conjunção e verbo 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  

 

Capim-guiné  

(Raul Seixas) 

 

Plantei um sítio 

No sertão de Piritiba 

Dois pés de guataíba 

Caju, manga e cajá 

Tem abacate, jenipapo 

E bananeira 

Milho verde, macaxeira 

Como diz no Ceará 

Com muita raça 

Fiz tudo aqui sozinho 

Nem um pé de passarinho 

Veio a terra semeá 

Agora veja 

Cumpadi, a safadeza 

Cumeçô a marvadeza 

Todo bicho vem prá cá 

Suçuarana só fez perversidade 

Pardal foi pra cidade 

Piruá minha saqué 

Qué! Qué! 

Dona raposa 

Só vive na mardade 

Me faça a caridade 
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Se vire e dê no pé 

Sagui trepado 

No pé da goiabeira 

Sariguê na macaxeira 

Tem inté tamanduá... 

Minhas galinha 

Já num fica mais parada 

E o galo de madrugada 

Tem medo de cantá 

 
(Disponível em: http://letras.mus.br/raul-seixas/90581/. Acesso em 

22.10.2013. Adaptado)  

 

 

4) Sobre o texto, é correto afirmar que  

a) o proprietário do sítio contou com a colaboração de 

amigos e de parentes no cultivo dos alimentos e na 

criação dos animais.    

b) a solidão tornou o eu lírico uma pessoa amargurada 

que tem dificuldades de conviver em sociedade.    

c) o camponês se sente injustiçado e explorado pelos 

animais da região que resolveram invadir seu sítio.    

d) o homem se mostra indignado com seus vizinhos pela 

falta de solidariedade com que foi recebido pela 

comunidade local.    

e) a tristeza do eu lírico está no fato de ele ter adquirido 

galinhas ariscas e um galo medroso.     

 

5) Sobre a letra da música, é correto afirmar que  

a) os animais selvagens passaram a frequentar e usufruir 

do sítio depois que o proprietário cultivou todo tipo de 

alimentos.    

b) o eu-lírico ficou satisfeito ao ver chegar em sua 

propriedade uma diversidade de animais, tais como a 

suçuarana, a raposa e o sagui.    

c) o proprietário construiu um sítio a fim de encontrar 

sossego em meio à natureza selvagem, onde existia até 

tamanduá.    

d) o sítio fica localizado no sertão do Ceará, daí a 

dificuldade do agricultor em manter seu plantio longe dos 

animais silvestres.    

e) o sítio se tornou um lugar improdutivo devido à seca 

que atinge muitas regiões do Nordeste ainda hoje.    

 

6) Assinale a alternativa em que o verbo plantar tenha 

sido utilizado com o mesmo sentido do encontrado na letra 

da música:  

a) Plantou um soco na própria perna.    

b) Plantei-me ali e não quis mais sair.    

c) O pedreiro plantava dezenas de estacas no chão.    

d) Não era jornalista de plantar notícias falsas.    

e) Os imigrantes plantaram uma cidade no litoral.    

 

7) Sobre a linguagem utilizada na letra da música, é 

correto o que se afirma em:  

a) O autor faz uso da norma culta com palavras e 

expressões tipicamente urbanas como, por exemplo, 

“Agora veja/ Cumpadi, a safadeza/ Cumeçô a 

marvadeza.”    

b) A linguagem regional empregada pelo eu-lírico com 

termos do nordeste brasileiro indica a dificuldade de 

comunicação entre o proprietário do sítio e seu compadre, 

que não lhe responde.    

c) A retirada da letra “r” nas terminações verbais, como 

acontece em “semeá” e “cantá”, é um fenômeno 

característico da língua popular falada. 

d) Os vocábulos “caju”, “cajá”, “jenipapo” e “tamanduá” 

têm sua origem no tupi-guarani, e por isso são 

incompreensíveis, uma vez que não fazem parte do 

português falado no Brasil.    

e) A troca da letra “l” pela “r” em palavras como 

“marvadeza” e “mardade” compromete o entendimento do 

texto por parte do ouvinte ou do leitor.    

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer 

povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa 

sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde 

outro, de sentido oposto. A quem preconiza o sábio limite 

das despesas, porque “vintém poupado, vintém ganhado”, 

replicará o vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada 

se leva”. (...)  

Mais aconselhável procurarmos nos ditados não a 

sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 

costumes peculiares, os sinais de seu ambiente físico e 

de sua história. As diferenças na expressão de uma 
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sentença observáveis de uma terra para outra podem 

divertir o curioso e, às vezes, até instruir o etnógrafo. 

Povo marítimo, o português assinala semelhança grande 

entre pai e filho, lembrando que “filho de peixe, peixinho 

é”. Já os húngaros, ao formularem a mesma verdade, não 

pensavam nem em peixe, nem em mar; ao olhar para o 

seu quintal, notaram que a “maçã não cai longe da 

árvore”. 

 
Paulo Rónai, Como aprendi o português e outras aventuras. 

 
Etnografia: estudo descritivo das diversas etnias, de suas 

características antropológicas, sociais, culturais. 

 
8) Considere as seguintes afirmações sobre os dois 

provérbios citados no terceiro parágrafo do texto. 

I. A origem do primeiro, de acordo com o autor, está 

ligada à história do povo que o usa. 

II. Em seu sentido literal, o segundo expressa costumes 

exclusivos dos húngaros. 

III. A observação das diferenças de expressão entre 

esses provérbios pode, segundo o pensamento do 

autor, ter interesse etnográfico. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) I e II.    

e) I e III.    

 

LEIA COM ATENÇÃO OS PROVÉRBIOS A SEGUIR E 

RESPONDA À QUESTÃO 9. 

 

I. Quando um não quer, dois não brigam. 

II. Cada cabeça, uma sentença. 

III. Um dia da caça, o outro do caçador. 

IV. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. 

V. Casa de ferreiro, espeto de pau. 

 
9) Sobre provérbios é incorreto afirmar:  

a) Constituem formas que resumem convicções 

populares. 

b) São estruturas fixas, facilmente memorizadas. 

c) Atingem pela maneira como são construídos sentido 

universalizante. 

d) É uma linguagem comum, denotativa, sem recursos 

expressivos. 

e) São enunciados de origem popular, com imagens que 

tornam seu sentido mais facilmente compreendido e, ao 

mesmo tempo, aplicável a distintas situações.  

 

 

10) Considerando-se a relação lógica existente entre os 

dois segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço 

pontilhado NÃO poderá ser corretamente preenchido pela 

conjunção MAS, apenas em:  

a) Morre o homem, (...) fica a fama.    

b) Reino com novo rei (...) povo com nova lei.    

c) Por fora bela viola, (...) por dentro pão bolorento.    

d) Amigos, amigos! (...) negócios à parte.    

e) A palavra é de prata, (...) o silêncio é de ouro.    

 

 

11) Como estamos na “Era Digital”, foi necessário rever 

os velhos ditados existentes e adaptá-los à nova 

realidade. Veja abaixo... 

1. A pressa é inimiga da conexão. 

2. Amigos, amigos, senhas à parte. 

3. Para bom provedor uma senha basta. 

4. Não adianta chorar sobre arquivo deletado. 

5. Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando. 

6. Quem clica seus males multiplica. 

7. Quem semeia e-mails, colhe spams. 

8. Os fins justificam os e-mails. 

 

Disponível em: www.abusar.org.br. Acesso em: 20 maio 2015 

(adaptado). 

 
No texto, há uma reinterpretação de ditados populares 

com o uso de termos da informática. Essa reinterpretação  

a) torna o texto apropriado somente para profissionais da 

informática.    

b) atribui ao texto um caráter humorístico.    

c) reduz o acesso ao texto por público não especializado.    

d) deixa as expressões originais mais incompreensíveis 

ao público em geral.    

e) dificulta a compreensão do texto por quem não domina 

a língua inglesa.    
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 12 A 14. 

 

Era uma vez  

 
Um rei leão que não era rei.  

Um pato que não fazia quá-quá.  

Um cão que não latia.  

Um peixe que não nadava.  

Um pássaro que não voava.  

Um tigre que não comia.  

Um gato que não miava.  

E, enfim, era uma natureza sem nada.  

Acabada. Depredada.  

Pelo homem que não pensava.  

 

Laura Araújo Cunha IN: Ler e escrever: estratégias de produção 

textual. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

12) O texto lido é um poema. Nele podemos contar 

quantos versos? 

a) 07 

b) 08 

c) 09 

d) 10 

e) 11 

 

13) A figura de linguagem presente no segundo verso do 

poema “Era uma vez” é: 

a) hipérbole 

b) eufemismo 

c) sinestesia 

d) comparação 

e) onomatopeia 

 

14) Releia: “Um rei leão que não era rei.” A palavra 

destacada pode ser classificada como: 

a) pronome de tratamento 

b) adjetivo 

c) pronome relativo 

d) substantivo 

e) advérbio 

 

15) No trecho: “A geladeira anda meio enguiçada”, a 

palavra meio apresenta o mesmo significado do que em: 

a) Não há meio de livrar-se daquele importuno. 

b) Hoje ele acordou meio tristonho. 

c) O garoto comeu meio melão. 

d) O policial tinha apenas meio minuto para desarmar a 

bomba. 

e) Meio dia é suficiente para terminarmos o serviço. 

 
EXAMINE ESTA PROPAGANDA E RESPONDA À 

QUESTÃO 16. 

 

16) Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto 

na linguagem informal, o termo “legal” pode ser lido, no 

contexto da propaganda, respectivamente, nos seguintes 

sentidos:  

a) correto e bom.    

b) ruim e regulado.    

c) adulterado e comum.    

d) ruim e interessante.    

e) estragado e autorizado.    

 
17) A imagem a seguir representa um cartaz retirado de 

um ambiente virtual. Em relação ao uso do acento 

indicativo de crase, a frase presente na imagem está: 
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a) correta, tal como em “Ele caminhava à passo firme”.    

b) incorreta, tal como em “Encontraram-se às 18 horas”.    

c) incorreta, tal como em “Esta é a escola à qual se 

referiram”.    

d) correta, tal como em “Fui àquela praça, mas não o 

encontrei”.    

e) incorreta, tal como em “Dirigiu-se ao local disposto à 

falar com o delegado”.    

 

 

18) Leia: “A indústria tecnológica se desenvolveu muito 

nos últimos anos. Com isso, a quantidade e a qualidade 

dos produtos eletrônicos surpreendem cada dia mais os 

consumidores. ” 

 

Sabendo-se que as palavras em destaque receberam 

acentos gráficos por serem proparoxítonas, em qual 

alternativa há somente palavras cujos acentos foram 

empregados com base na mesma regra de acentuação? 

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) bêbado, pública, cáqui  

b) mínimo, chapéu, cândida  

c) abadá, tricô, flácido  

d) máxima, música, alfândega  

e) tráfego, sábado, fênix    

 

 

ANALISE A TIRINHA ABAIXO PARA RESPONDER À 

QUESTÃO 19. 

 

 

19) Qual das alternativas abaixo apresenta o uso correto 

dos porquês para preenchimento da tirinha?  

a) por quê – Porque    

b) porquê – Por que    

c) porque – Por quê    

d) por quê – Por que    

e) por que – Porquê    

 

20) Leia: “Aquele Sérgio, de Raul Pompeia, entrava no 

internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo 

cheirando à virgindade”. 

 
(José Lins do Rego, Menino de Engenho. Ed. Moderna Ltda., São 

Paulo, 1983). 

 

No texto, o verbo cheirar tem significado de  

a) aspirar – desejar algo    

b) inalar – absorver o cheiro    

c) parecer – ter características de    

d) indagar – questionar algo    

e) incluir – acrescentar 
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Matemática 

 

21) Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas 

três letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras 

tinham de uma a quatro letras. Quantas palavras existiam 

na linguagem dessa civilização?  

a) 4.     

b) 12.     

c) 16.     

d) 40.     

e) 120.     

 

 

 

Leia o texto para responder à questão 22. 

 

A pegada hídrica (water footprint) é um indicador da 

quantidade de água doce necessária em toda a cadeia 

produtiva e de consumo de um produto. Esse indicador é 

uma referência para o manejo dos recursos hídricos de 

um país, de uma região, de uma empresa ou de uma 

pessoa com o objetivo de usar a água de modo 

sustentável e responsável. No cálculo da pegada hídrica 

considera-se o consumo de água direta e indireta, isto é, 

a água consumida do produtor ao consumidor. 

Por exemplo, 17.000  litros de água são necessários para 

produzir 1 quilograma de chocolate, na média mundial.  

 

22) Por ser um consumidor voraz de chocolate, João 

estabeleceu que, para não exagerar, sempre comerá 

exatamente 1kg  de chocolate a cada 5  dias. Ao estudar 

o conceito de pegada hídrica em sua aula de Ciências, 

João calculou que, após um ano, a pegada hídrica do seu 

consumo de chocolate será de N  metros cúbicos de água, 

considerando a média mundial. 

Assim sendo, o valor de N  está mais próximo de: 

a) 10.     

b) 100.     

c) 600.     

d) 1.200.     

e) 6.200.     

 

23) Um passageiro viajou de avião da cidade de São 

Paulo para Belo Horizonte e afirmou que a viagem durou 

1ℎ30𝑚𝑖𝑛. O tempo gasto na viagem é equivalente a: 

a) 1,3ℎ 

b) 1,4ℎ 

c) 1,5ℎ 

d) 120𝑚𝑖𝑛 

e) 150𝑚𝑖𝑛 

 

 

24) Num colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de 

chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam 

dos dois sabores. Quantos não gostam de nenhum dos 

dois sabores?  

a) 0 

b) 10 

c) 20 

d) 30 

e) 40 

 

 

 

 

 

 

25) As cidades de Quito e Cingapura encontram-se 

próximas à linha do equador e em pontos diametralmente 

postos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra 

igual a 6370𝑘𝑚 e o comprimento de uma 

semicircunferência 3,14𝑟, pode-se afirmar que um avião 

saindo de Quito, voando em média 800𝑘𝑚/ℎ, 

descontando as paradas de escala, chega a Cingapura 

em aproximadamente: 

a) 16 horas. 

b) 20 horas. 

c) 25 horas. 

d) 32 horas. 

e) 36 horas 
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26) O gráfico da figura apresenta dados referentes às 

faltas diárias dos alunos na classe de uma escola, em 

determinado tempo. 

 

Analisando-se esses dados, é correto concluir que 

ocorreram: 

a) 2 faltas por dia.    

b) 19 faltas em 15 dias.    

c) 52 faltas em 27 dias.    

d) 2 faltas a cada quatro dias.    

e) nenhuma falta em 9 dias 

 

 

 

 

 

27) As medidas da hipotenusa e de um dos catetos de um 

triângulo retângulo são dadas pelas raízes da equação 

𝑥2 − 9𝑥 + 20 = 0. A área desse triângulo é: 

a) 20 

b) 12 

c) 10 

d) 6 

e) 4 

 

 

 

 

 

28) Considere a sequência de figuras formadas por 

círculos e quadrados. 

 

 

 

Qual figura tem um total de 65 formas geométricas 

(quadrados e círculos)? 

a) a figura 4 

b) a figura 5 

c) a figura 6 

d) a figura 7 

e) a figura 8 

 

 

 

 

29) Em um banco há 6 caixas. Cada caixa demora, em 

média, 3 minutos para atender um cliente. O tempo para 

os 6 caixas atenderem 450 clientes é de, 

aproximadamente: 

a) 3 horas e 55 minutos 

b) 3 horas e 45 minutos 

c) 2 horas e 40 minutos 

d) 2 horas e 20 minutos 

e) 1 hora e 30 minutos 

 

 

 

 

30) Com relação à potenciação e radiciação, analise as 

assertivas abaixo. 

 

I. O resultado da expressão 35 3 36 : 16 7    igual a 

137.  

II. O resultado da expressão 416 2 : 4 225 27   está 

entre 420  e 440.  

III. A raiz quadrada de oitenta e um é igual a três elevado 

ao quadrado. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, apenas.    

b) II, apenas.    

c) III, apenas.    

d) I e III, apenas.    

e) I, II e III.    
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31) Sabe-se que, para preparar uma determinada 

suplementação alimentar, a quantidade de suplemento a 

ser diluída deve ser de 3%  do volume de leite. Se for 

utilizado meio litro de leite e se a medida usada para o 

suplemento for uma colher que tem 33 cm ,  então, o 

número de colheres do suplemento que será necessário, 

nessa preparação, é igual a: 

a) 5    

b) 6    

c) 7    

d) 8    

e) 9 

 

 

 

 

 

32) Numa cidade de 120.000 (cento e vinte mil) eleitores, 

4.000 (quatro mil) eleitores votaram no candidato João. 

Assim, votaram em João: 

a) 1 em cada 40 eleitores 

b) 1 em cada 30 eleitores 

c) 1 em cada 4 eleitores 

d) 1 em cada 3 eleitores 

e) 1 em cada 2 eleitores 

 

 

 

 

33) A função f  que representa o valor a ser pago após 

um desconto de 21%  sobre o valor x de um produto é: 

a) f(x) 0,79x     

b) f(x) 1,21x     

c) f(x) 1,021x     

d) f(x) 21x      

e) f(x) x 21      

 

 

 

 

 

34) A soma  1,3333 ⋯ +  1,6666 ⋯  é  igual  a: 

a) 4/3 

b) 3/2 

c) 5/3 

d) 5/2 

e) 3 

 

 

 
35) Na figura, está representada uma roda gigante de um 

parque de diversões. Um grupo de amigos foi andar nessa 

roda. Depois de todos estarem sentados nas cadeiras, a 

roda começou a girar. Uma das meninas sentou na 

cadeira número 1,  que estava na posição indicada na 

figura, quando a roda começou a girar. A roda gira no 

sentido contrário ao dos ponteiros dos relógios e leva um 

minuto para dar uma volta completa. 

 

Seja d  a função que expressa a distância da cadeira 1 ao 

solo, t  segundos depois que a roda começou a girar. O 

gráfico que representa parte da função d  é:  

 

a)   b)     

c)  d)     

e)     
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36) Aníbal, Cláudio, Daniel, Rafael e Renato são 

interrogados na investigação do roubo de uma joia. Sabe-

se que apenas um deles cometeu o roubo. No 

interrogatório, as seguintes falas foram registradas: 

 

Renato: “Aníbal roubou a joia”. 

Aníbal: “Cláudio não roubou a joia”. 

Rafael: “Daniel roubou a joia”. 

Daniel: “Aníbal não roubou a joia”. 

Cláudio: “Renato roubou a joia”. 

 

Se apenas três dos cinco disseram a verdade em sua fala 

e se quem roubou a joia mentiu na sua fala, então, quem 

roubou a joia foi: 

a) Aníbal. 

b) Cláudio. 

c) Daniel. 

d) Rafael. 

e) Renato. 

 

 

 

37) A figura indica um trapézio ABCD  no plano 

cartesiano. 

 

 

A área desse trapézio, na unidade quadrada definida 

pelos eixos coordenados, é igual a: 

a) 180.      

b) 175.      

c) 170.      

d) 160.      

e) 155.      

 

 

38) Um famoso rei, de um reino bem, bem distante, decide 

colocar um tampo circular para servir de mesa no salão 

de reunião. A porta de entrada do salão tem 1 metro de 

largura por 2,4  metros de altura. 

Qual o maior diâmetro que pode ter o tampo circular da 

mesa para passar pela porta do salão? (Dica: o círculo 

pode passar inclinado).  

a) 2,4 m.     

b) 2,5 m.     

c) 2,6 m.     

d) 2,8 m.     

e) 3,0 m.     

 

 

 

 

39) É CORRETO afirmar que o menor ângulo formado 

pelos ponteiros das horas e dos minutos às 8h 20min  é: 

a) Entre 80  e 90  

b) Entre 90  e 100  

c) Entre 100  e 120  

d) Menor que 90  

e) Maior que 120  

 

 

 

 

40) Sejam 𝑥 e 𝑦 números tais que os conjuntos {1, 4, 5} e 

{𝑥, 𝑦, 1} sejam iguais. Então, podemos afirmar com toda 

certeza que: 

a) 𝑥 = 4  e  𝑦 = 5  

b) 𝑥 ≠  4  

c) 𝑦 ≠ 4 

d) 𝑥 + 𝑦 = 9 

e) 𝑥 − 𝑦 = 1 
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