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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
LEIA COM MUITA ATENÇÃO 

 
1. Esta prova contém questões dos números 01 a 40, com 05 (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 03 (três) horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrido 01 
(uma) hora do início da prova. 

5. Você receberá o cartão de respostas que será utilizado para a correção da prova. Confira seu nome e 
assine no espaço reservado. 

6. Assinale a questão no cartão de respostas preenchendo totalmente à caneta (azul ou preta), o respectivo 
campo e cuidado para não ultrapassar o espaço reservado do mesmo. Não assinale as respostas com um 
“X”, pois, esta sinalização não será considerada válida. 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 e nem amasse seu cartão de respostas. Não escreva nada no cartão fora do campo reservado. 

9. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza. 

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

11. Não solte o grampo deste caderno de prova em hipótese alguma. 

12. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova como rascunho.  

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

 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA: 

 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede: 

  

TEXTO 1 

A SUBSISTÊNCIA INDÍGENA 

Os índios brasileiros proveem sua subsistência 

usando os recursos naturais de seu meio 

ambiente. A grande maioria das tribos indígenas 

pratica a agricultura. Seu processo agrícola, 

chamado coivara, consiste num sistema de 

queimadas e de fertilização da terra com as cinzas. 

A caça e a pesca não despertam o mesmo 

interesse em todos os grupos tribais. Certas tribos 

possuem alimentação predominantemente 

carnívora e são hábeis caçadoras. Algumas outras 

apresentam grande número de preceitos 

religiosos que proíbem comer a carne de certos 

mamíferos, tendo, por isso, a base de sua 

alimentação na pesca. A coleta de raízes, frutos 

silvestres e mel é praticada, em grau maior ou 

menor, por todas as tribos. Para aqueles que 

desconhecem a agricultura, constitui-se na 

principal fonte de alimento vegetal. 

(Superinteressante, n. 47) 

 

1- ) A palavra subsistência, presente no título do 

texto, significa: 

a) meio de sobreviver 

b) método de alimentação 

c) processo de cultivo 

d) modo de trabalhar 

e) sistema de caça 

 

2-) ”Os índios brasileiros proveem sua 

subsistência...”; o verbo destacado significa: 

a) fabricam  

b) adquirem  

c) compram 

d) providenciam 

e) atingem 

 

3-) A expressão “meio ambiente” significa: 

a) um ambiente médio 

b) a metade de um ambiente 

c) o espaço onde se vive 

d) um local pobre 

e) o meio natural e primitivo 

 

 

4-) A oração “usando os recursos naturais de seu 

meio ambiente” transmite ideia de: 

a) meio 

b) finalidade 

c) lugar 

d) tempo 

e) condição 

 

 

5-) Entre os recursos naturais usados pelos índios 

NÃO se encontra: 

a) a caça 

b) a pesca 

c) frutos silvestres 

d) mel e raízes 

e) a coivara 

 

 

6-) Ao dizer que “a grande maioria das tribos 

pratica a agricultura”, o autor do texto quer 

informar ao leitor que: 

a) todas as tribos indígenas praticam a agricultura 

como meio de subsistência. 

b) a agricultura é praticada de forma rudimentar 

pelas tribos indígenas brasileiras. 

c) nem todos os índios praticam a agricultura. 

d) os recursos naturais do meio ambiente são 

utilizados pelos indígenas. 

e) as tribos brasileiras estão num baixo estágio 

cultural. 
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7-) “Seu processo agrícola, chamado coivara, 

consiste num sistema de queimadas e de 

fertilização da terra com as cinzas.”; o item abaixo 

que está de acordo com o que é dito nesse 

segmento do texto é: 

a) a coivara é um processo agrícola só conhecido 

pelos índios. 

b) a queimada é necessária para a fertilização do 

solo. 

c) as cinzas fertilizam o solo pouco antes de 

ocorrerem as queimadas. 

d) o processo agrícola dos índios já se utiliza da 

cultura dos brancos. 

e) as cinzas são misturadas à terra para aumentar 

a intensidade das queimadas. 

 

8-) “A caça e a pesca não despertam o mesmo 

interesse em todos os grupos tribais.”; isso 

significa que: 

a) a caça e a pesca despertam menos interesse que 

a agricultura. 

b) algumas tribos possuem mais interesse pela 

caça que pela pesca. 

c) algumas tribos possuem mais interesse pela 

pesca que pela caça. 

d) os grupos tribais não possuem interesse 

idêntico pela caça e pela pesca. 

e) todas as tribos possuem interesse pela caça e 

pela pesca. 

 

9-) “Certas tribos possuem alimentação 

predominantemente carnívora e são hábeis 

caçadoras.”; o fato de algumas tribos serem hábeis 

caçadoras é visto no texto como: 

a) causa de algumas tribos se alimentarem 

predominantemente de carne. 

b) consequência de algumas tribos terem 

preferência pela carne como alimento. 

c) condição de terem abandonado a agricultura 

como meio de subsistência. 

d) demonstração de que a afirmação anterior é 

verdadeira. 

e) explicação do fato de algumas tribos se 

alimentarem de carne. 

 

 
 

10-) Examine o cartum: 

O efeito de humor presente no cartum decorre, 

principalmente, da:  

a) semelhança entre a língua de origem e a local. 

b) falha de comunicação causada pelo uso do 

aparelho eletrônico. 

c) falta de habilidade da personagem em operar o 

localizador geográfico. 

d) incerteza sobre o nome do ponto turístico 

onde as personagens se encontram. 

e) discrepância entre situar-se geograficamente e 

dominar o idioma local. 

 

11-) Leia o texto abaixo e responda ao que se 

pede: 

 

Essa pequena 

 

Meu tempo é curto, o tempo dela sobra 

Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora 

Temo que não dure muito a nossa novela, mas 

Eu sou tão feliz com ela 

Meu dia voa e ela não acorda 

Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida 

Acho que nem sei direito o que é que ela fala, 

mas 

Não canso de contemplá-la 

Feito avarento, conto os meus minutos 

Cada segundo que se esvai 

Cuidando dela, que anda noutro mundo 
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Ela que esbanja suas horas ao vento, ai 

Às vezes ela pinta a boca e sai 

Fique à vontade, eu digo, take your time 

Sinto que ainda vou penar com essa pequena, 

mas 

O blues já valeu a pena 

CHICO BUARQUE. Disponível em: 

www.chicobuarque.com.br. Acesso em: 31 jun. 

2012 

 

O texto “Essa pequena” registra a expressão 

subjetiva do enunciador, trabalhada em uma 

linguagem informal, comum na música popular. 

Observa-se, como marca da variedade coloquial 

da linguagem presente no texto, o uso de: 

 

a-) palavras emprestadas de língua estrangeira, 

de uso inusitado no português. 

b-) palavras polissêmicas, que geram 

ambiguidade. 

c-) expressões populares, que reforçam a 

proximidade entre o autor e o leitor. 

d-) formas pronominais em primeira pessoa. 

e-) repetições sonoras no final dos versos. 

 

12-) (FUVEST) ....... em ti; mas nem sempre ....... 

dos outros. 

a-) Creias - duvidas 

b-) Crê - duvidas 

c-) Creias – duvida 

d-) Creia - duvide 

e-) Crê – duvides 

 

13-) (FMPA-MG) Identifique a alternativa em que 

o verbo destacado não é de ligação: 

a-) A criança estava com fome. 

b-) Pedro parece adoentado. 

c-) Ele tem andado confuso. 

d-) Ficou em casa o dia todo. 

e-) A jovem continua sonhadora. 

 

14-) (UNIFESP) “O Hatha yoga pradipika, sagrada 

escritura do hatha yoga, escrita no século 15 da 

era atual, diz que, antes de nos aventurarmos na 

prática de austeridade e códigos morais, devemos 

nos preparar. Autocontrole e disciplina sem 

preparação adequada ___ criar mais problemas 

mentais e de personalidade do que paz de espírito. 

A beleza dessa escritura é que ela resolve o grande 

problema que todo iniciante enfrenta: dominar a 

mente. 

Devido ___ abordagem corporal, o hatha yoga 

ficou conhecido – de modo equivocado – como 

uma categoria de ioga ___ trabalha apenas as 

valências físicas (força, flexibilidade, resistência, 

equilíbrio e outras), quase como ginástica oriental. 

Isso não é verdade”. 

(Ciência Hoje, julho de 2012. Adaptado.) 

De acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa, as lacunas do texto devem ser 

preenchidas, respectivamente, com 

a-) pode, a essa, aonde 

b-) podem, a essa, que 

c-) pode, à essa, o qual 

d-) podem, essa, com que 

e-) pode, essa, onde 

 

15-) (UFPR) Observe a concordância verbal: 

1 . Algum de vós conseguirei a bolsa de estudo? 

2. Sei que pelo menos um terço dos jogadores 

estavam dentro do campo naquela hora. 

3. Os Estados Unidos são um país muito rico. 

4. No relógio do Largo da Matriz bateu cinco 

horas: era o sinal esperado. 

 

a-) Somente a frase 1 está errada 

b-) Somente a frase 2 está errada 

c-) As frases 1 e 4 estão erradas  

d-) As frases 2 e 3 estão erradas 

e-) As frases 2 e 4 estão erradas 
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16-) Leia o poema e responda à questão abaixo: 

 

(MACKENZIE) 

1 - É preciso casar João, 

2 - é preciso suportar Antônio, 

3 - é preciso odiar Melquíades, 

4 - é preciso substituir nós todos. 

5 - é preciso salvar o país, 

6 - é preciso crer em Deus, 

7 - é preciso pagar as dívidas, 

8 - é preciso comprar um rádio. 

9 - é preciso esquecer fulana.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a-) O verbo no infinitivo rege objeto direto em 

todos os versos. 

b-) É preciso introduz uma oração reduzida com 

função de sujeito em todos os versos. 

c-) Substituindo-se as dívidas (linha 7) por os 

credores mantém-se corretamente a regência 

verbal. 

d-) Substituindo-se esquecer (linha 9) por 

esquecer-se, mantém-se corretamente a regência 

verbal. 

e-) A oração salvar o país (linha 5) pode ser 

substituída corretamente por “que o país seja 

salvo”.  

 

17-)  

ENEM 2011 

 
O argumento presente na charge consiste em uma 

metáfora relativa à teoria evolucionista e ao 

desenvolvimento tecnológico. Considerando o 

contexto apresentado, verifica-se que o impacto 

tecnológico pode ocasionar: 

 

a-) o surgimento de um homem dependente de 

um novo modelo tecnológico. 

b-) a mudança do homem em razão dos novos 

inventos que destroem sua realidade. 

c-) a problemática social de grande exclusão 

digital a partir da interferência da máquina. 

d-) a invenção de equipamentos que dificultam o 

trabalho do homem em sua esfera social. 

e-) o retrocesso do desenvolvimento do homem 

em face da criação de ferramentas como lança, 

máquina e computador. 

 

18-)  (UFF) 

TEXTO 

Não há morte. O encontro de duas expansões, ou 

a expansão de duas formas, pode determinar a 

supressão de duas formas, pode determinar a 

supressão de uma delas; mas, rigorosamente, não 

há morte, há vida, porque a supressão de uma é a 

condição da sobrevivência da outra, e a destruição 

não atinge o princípio universal e comum. Daí o 

caráter conservador e benéfico da guerra. 

Supõe tu um campo de batatas e duas tribos 

famintas. As batatas apenas chegam para 

alimentar uma das tribos, que assim adquire 

forças para transpor a montanha e ir à outra 

vertente, onde há batatas em abundância; mas, se 

as duas tribos dividirem em paz as batatas do 

campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e 

morrem de inanição 

A paz, nesse caso, é a destruição; a guerra é a 

conservação. Uma das tribos extermina a outra e 

recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os 

hinos, aclamações, recompensas públicas e todos 

os demais efeitos das ações bélicas. 

Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não 

chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o 

homem só comemora e ama o que lhe é aprazível 

ou vantajoso, e pelo motivo racional de que 

https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2016/04/20093616/quets%C3%A3o-2-met%C3%A1fora.jpg
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nenhuma pessoa canoniza uma ação que 

virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou 

compaixão; ao vencedor, as batatas. 

(ASSIS, Machado fr. Quincas Borba. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira/INL, 1976.) 

 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela em 

que o uso da vírgula marca a supressão (elipse) do 

verbo: 

a-) A paz, nesse caso, é a destruição (…) 

b-) Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, 

as batatas.  

c-) Daí a alegria da vitória, os hinos, as 

aclamações, recompensas públicas e todos os 

demais efeitos das ações bélicas. 

d-) (…) mas, rigorosamente, não há morte (…) 

e-) Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações 

não chegariam a dar-se (…) 

 

19-) (VUNESP) Na frase: "O pessoal estão 

exagerando, me disse ontem um camelô", 

encontramos a figura de linguagem chamada: 

 

a-) silepse de pessoa 

b-) elipse 

c-) anacoluto 

d-) hipérbole 

e-) silepse de número 

 

20-) (ENEM-2004) 

Cidade grande 

Que beleza, Montes Claros. 

Como cresceu Montes Claros. 

Quanta indústria em Montes Claros. 

Montes Claros cresceu tanto, 

ficou urbe tão notória, 

prima-rica do Rio de Janeiro, 

que já tem cinco favelas 

por enquanto, e mais promete. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Entre os recursos expressivos empregados no 

texto, destaca-se a: 

a-) metalinguagem, que consiste em fazer a 

linguagem referir-se à própria linguagem. 

b-) intertextualidade, na qual o texto retoma e 

reelabora outros textos. 

c-) ironia, que consiste em se dizer o contrário do 

que se pensa, com intenção crítica. 

d-) denotação, caracterizada pelo uso das 

palavras em seu sentido próprio e objetivo. 

e-) prosopopeia, que consiste em personificar 

coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. 

 

 

 

ATUALIDADES: 

 

21-) Os atentados de sábado (14 de outubro) em 

Mogadíscio, capital do país, são os mais 

sangrentos registrados desde o começo da 

década. Já foram encontrados 315 mortos e mais 

de 300 feridos. O Itamaraty não confirma 

brasileiros entre as vítimas. Um caminhão-bomba 

explodiu em uma área movimentada da capital, 

próxima a edifícios do governo. Um prédio de oito 

andares foi reduzido a escombros. Edifícios 

vizinhos e carros também foram destruídos. 

(Época, 15 out. 17. Disponível em: 

<https://goo.gl/iyYFYe>. Adaptado) 

 

Ao menos 50 pessoas morreram nesta terça-feira 

(21 de novembro) em um atentado suicida em 

Mubi, cidade localizada no nordeste do país. “No 

momento, temos pelo menos 50 mortos e vários 

feridos após um ataque suicida contra uma 

mesquita de Mubi durante a oração matutina”, 

declarou o porta-voz da polícia. O homem-bomba 

“se misturou aos fiéis” para entrar na mesquita e 

“ativou os explosivos” durante as orações, 

completou o policial. 

(IstoÉ, 21 nov. 17. Disponível em: 

<https://goo.gl/zrPwgh>. Adaptado) 

 



Processo seletivo para o Cursinho – FIEB 2º semestre de 2019 

 

6 
 

Os dois atentados ocorreram em países africanos, 

corretamente identificados como: 

 

a-) Costa do Marfim e Senegal. 

b-) Botsuana e África do Sul 

c-) Somália e Nigéria 

d-) Camarões  e Arábia Saudita  

e-) Etiópio e Iêmen 

 

22-) A China e a União Europeia preparam um 

comunicado conjunto reforçando o compromisso 

com o Acordo de Paris, numa resposta à saída dos 

EUA do pacto. No documento, Pequim e Bruxelas 

— com apoio de todos os 28 países-membros do 

bloco — comprometem-se com a implementação 

total do acordo. (Fonte: O Globo. Adaptado.) 

 

O Acordo de Paris, desestabilizado pela saída 

norte-americana, tem como um de seus 

compromissos: 

 

a-) a suspensão de metas de despoluição para os 

países em situação de crise. 

b-) a transição para a utilização em grande escala 

de energias limpas.  

c-) a Substituição do uso de baterias como fonte 

de energia Limpa. 

d-) a criação de Zonas de Livre Comércio entre os 

países signatários. 

e-) o controle da chamada Guerra Comercial 

entre China e EUA. 

 

 

 

23-) Grupo de Lima diz que vai buscar 

participação de Cuba para solucionar a crise. 

(fonte: G1 – Adaptado) 

 

Sobre o Grupo de Lima, é correto afirmar que: 

 

a-) o Grupo de Lima refere-se a uma organização 

suprapartidária  Peruana,  com forte tendência 

socialista, que busca apoio internacional para 

solucionar a gravíssima situação econômica que 

assola o país desde 2015. 

b-) o Brasil possui uma postura contrária às 

arbitrariedades realizadas pelo grupo de Lima, 

sobretudo no que diz respeito a suas resoluções 

sobre questões climáticas. 

c-) o Presidente Donald Trump se colocou como 

favorável às decisões tomadas pelo Grupo de Lima 

nos últimos dias, corroborando suas ações e 

intervenções na Guatemala.  

d-) o  Grupo de Lima é composto por vários 

signatários e tem como objetivo substituir o antigo 

Mercosul, porém com uma postura mais 

abrangente dos países, incluindo membros da 

América Central. 

e-) Grupo de Lima refere-se a um agrupamento de 

chanceleres de países das Américas, com o 

objetivo declarado de  abordar a crítica situação da 

Venezuela. 

 

24-) Febre amarela: OMS alerta para possível 

terceira onda de surto. A Organização Mundial da 

Saúde, baseada nos casos recentes de infecção 

pelo vírus da febre amarela, pede para o Brasil 

reforçar as medidas de prevenção. (fonte: Revista 

Saúde  - Adaptado) 

 

Sobre isso, é correto afirmar que: 

 

a-) a febre amarela teve um grande avanço no 

território do país, sobretudo por conta de graves 

impactos ambientais causados, além de outros 

fatores, pelo deslizamento de Barragens como as 

de Brumadinho e Mariana. 

b-) o combate à doença é extremamente 

prejudicado pelo fato da eficiente adaptação que 

seu vetor, o Mosquito Anopheles, possui nas 

regiões mais secas do país. 

c-) o Brasil possui um largo histórico de febre 

amarela em sua história, principalmente em sua 

versão mais comum, de dissipação urbana. 
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d-) a ação preventiva do Brasil em combate à 

doença tem sido extremamente eficaz, tornando a 

chamada da matéria uma forte expressão de 

alarmismo. 

e-) o Brasil vem contornando a situação alarmante 

de epidemia da doença a partir de medidas como 

destruição de casas de pau a pique, que servem 

como verdadeiros esconderijos para os 

hospedeiros da doença. 

 

25 -) O número de mortos na passagem do ciclone 

Idai subiu para 557 nesta sexta-feira (22), segundo 

autoridades citadas pela Associated Press. Um 

balanço da Organização das Nações Unidas (ONU) 

indica que este número de mortos pode subir 

ainda mais. 

 

Os principais países afetados pelo Furacão citado 

são: 

 

a-) Estados Unidos e México. 

b-) Indonésia e Malásia. 

c-) Angola e Namíbia. 

d-) Moçambique e Zimbábue. 

e-) Fiji e Vanatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

26-) Se ABC  é um triângulo retângulo em A,  o 

valor de seu perímetro é:  

  

 

 

 

 

 

 

 

a-) 
16

3
  

b-) 
20

3
 

c-) 12 

d-) 
50

3
   

e-) 20 

 

27-) Um trapézio tem 12 cm  de base média e 7 cm  

de altura. A área desse quadrilátero é ______ 
2cm .   

 

a) 84   

b) 42    

c) 24 

d) 19 

e)12 

 

28-) Sobre o gráfico de uma função de 1° Grau, 

f(x) = - 3x + 6, ele será representado por:  

 

a-) Uma parábola com sua concavidade voltada 

para baixo. 

b-) Uma parábola com sua concavidade voltada 

para cima. 

c-) Uma reta crescente de coeficiente linear 6. 

d-) Uma reta decrescente de coeficiente linear 6. 

e-) Uma reta decrescente de coeficiente linear -3. 
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29-) A sequência 𝑆 = (𝑠𝑒𝑛 60°,  1 +

𝑠𝑒𝑛 30°,  3 . 𝑐𝑜𝑠   30°) é:   

 

a-) uma PA de razão tg 30 .     

b-) uma PG de razão sen 60 .      

c-) uma PA de razão tg 45 .     

d-) uma PG de razão tg 60 .     

e-) uma PA de razão 1 sen 60 .      

 

30-) Se a  e b  são ângulos agudos e 

complementares, o valor da expressão:    

 [2. 𝑠𝑒𝑛2 (𝑎 + 𝑏) − 𝑐𝑜𝑠2   (𝑎 + 𝑏)] é   

a-) 0.     

b-) 1.     

c-) 2.     

d-) 2.     

e-) 3.     

 

31-) Considere as sentenças abaixo, e assinale (V) 

para verdadeira e (F) para falsa. 

 

(     ) Se o raio de uma esfera de raio 2  for 

multiplicado por 2, então o novo volume dessa 

esfera ficará multiplicado por 8. 

(     ) O produto das diagonais de um 

paralelepípedo reto retângulo de dimensões 

4 cm,  2 cm  e 2 cm  é igual a 576.  

(     ) Se um cilindro e um cone circular reto 

possuem a mesma altura e o raio do cilindro é o 

dobro do raio do cone, então o volume do 

cilindro é 12  vezes maior que o volume do cone. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência 

correta, de cima para baixo.  
 

a-) V – V – V    

b-) F – V – V    

c-) F – V – F    

d-) F – F – V    

e-) V – V – F    

32-)  Ao convertermos um ângulo de  
4

30
𝜋 

radianos para graus, obtemos:  

a-) 12°    

b-) 24°    

c-) 30°    

d-) 48°   

e-) 108° 

 

33-) Considere os dados abaixo: 

Uma pesquisa com os 200 alunos de uma escola, 

para saber os tipos de calçados mais usados, 

apresentou o seguinte resultado: 

40% dos alunos usavam sandália; 

25% dos alunos usavam tênis; 

35% dos alunos usavam sapato. 

Esse resultado pode ser representado em um 

gráfico de setores, no qual o ângulo central 

( ∝) referente o setor representante do calçado 

sandália será: 

 

a-) 90° 

b-) 100° 

c-) 108° 

d-) 126° 

e-) 144°  

 

34-) Se A = { x 𝜖 R /  3x - 7 < 2 } e B = { x 𝜖 R/ x2 - 

8x + 12 < 0 }, o conjunto A ∩ B é representado 

pelo intervalo:   

a-) (-∞, 3 ) 

b-) (-2, 6 ) 

c-) [ -2, 6 ] 

d-) ( 2, 3 ) 

e-) [ 2 , 3) 

 

 

 



Processo seletivo para o Cursinho – FIEB 2º semestre de 2019 

 

9 
 

35-) Sendo A = {4, 7, 12, 13, 15} e B = {ab | a 𝜖 A, b 

𝜖 A e a ≠b} o número de elementos de B que são 

números pares é: 

a-) 4 

b-) 8 

c-) 10 

d-) 16 

e-) 20 

 

36-)  O número de anagramas da palavra FIEB é: 

a-) 4 

b-) 12 

c-) 24 

d-) 48 

e-) 64 

 

37-)  Em um prisma reto retângulo regular de 

aresta 8, a área total deste prisma e o seno, do 

ângulo entre uma diagonal da base e uma aresta 

desta base, podem ser respectivamente: 

a-) 48 e ½ 

b-) 384 e ½ 

c-) 384 e 
√2

2

2
 

d-) 512 e 
√2

2

2
 

e-) 512 e ½ 

 

38-) Segundo dados relatados no Guia Alimentar 

para a População Brasileira, editado pelo 

Ministério da Saúde em 2014, “Óleos, gorduras, 

sal e açúcar são produtos alimentícios com alto 

teor de nutrientes cujo consumo pode ser 

prejudicial à saúde. Além disso, óleos, gorduras e 

açúcar têm elevada quantidade de calorias por 

grama. Óleos e gorduras têm 6 vezes mais calorias 

por grama do que grãos cozidos e 20 vezes mais do 

que legumes e verduras após cozimento. O açúcar 

tem 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a 

maioria das frutas”. 

Estas informações e muitas outras 

importantes sobre saúde alimentar constam na 

SEGUNDA VERSÃO DA NOVA EDIÇÃO DO GUIA 

ALIMENTAR, versão da nova edição do guia 

alimentar, a qual foi elaborada, entre setembro e 

dezembro de 2013, pela mesma equipe formada 

por técnicos e pesquisadores da Coordenação-

Geral de Alimentação e Nutrição, do Ministério da 

Saúde, da Opas e do Nupens/USP. Essa versão, 

após avaliação e aprovação pelo Ministério da 

Saúde, foi colocada em Consulta Pública em 10 de 

fevereiro de 2014. Durante os três meses de 

consulta pública, foram recebidas 3.125 

contribuições de 436 indivíduos/instituições, 

conforme distribuição abaixo: 

 

PERFIL DE USUÁRIOS 

NÚMERO 

DE 

USUÁRIOS 

NÚMERO DE 

CONTRIBUIÇÕES 

Instituições de Ensino 201 278 

Pessoa Física 102 1227 

Secretarias, 

Departamentos 

Estaduais e 

Municipais 

58 350 

Conselhos e Entidades 

de áreas de 

alimentação e 

Nutrição 

53 1027 

Indústrias, 

Associações e 

Sindicatos de 

alimentos 

17 230 

Outros 5 13 

Total 436 3125 

 

1)Disponível em: 

https://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-

alimentar-melhor/consumo-excessivo-de-sodio-

traz-muitos-riscos-a-saude, Acesso em: 10 de 

maio de 2018. 
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Considerando os dados da tabela acima, por perfil 

de usuário e número de contribuições, podemos 

considerar que: 

a-) O percentual de contribuições de instituições 

de ensino foi de aproximadamente 20,1%. 

b-) O percentual de contribuições de instituições 

de ensino foi de aproximadamente 8,9%. 

c-) O percentual de contribuições de Indústrias, 

associações e sindicatos de alimentos foi de 23 %. 

d-) O percentual de contribuições de Indústrias, 

associações e sindicatos de alimentos foi de 

52,8%. 

e-) O percentual de contribuições de Conselhos e 

entidades da área de alimentação foi de 

aproximadamente 38%. 

 

39-) Se p e q são raízes da equação: 2x2 - 12x + 

20= 0, então o produto p.q vale: 

a-)  2 

b-)  3 

c-)  4 

d-)  6 

e-) 10 

 

40-) Sendo a matriz   A =  

(
2−7. 24  √1024

5

                 
2. log3 81  4!

), o valor do 

determinante desta matriz será: 

a-) - 29 

b-) - 32 

c-) 1/8 

d-) 4 

e-) 8 
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