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2ª Série do Ensino Médio
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
LEIA COM MUITA ATENÇÃO
1. Esta prova contém 40 questões, com 05 (cinco) alternativas cada uma, das quais somente uma é
correta.
2. Verifique se a numeração do caderno de questões está 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 horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrida 01
hora do início da prova.
5. Você irá receber o cartão de resposta que será utilizado para a correção da prova; confira o seu
nome, e assine no espaço reservado.
6. Assinale a resposta no cartão de respostas preenchendo totalmente com 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 o cartão de resposta e não escreva nada nele além da assinatura no local
próprio.
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. Não solte o grampo deste caderno de prova em hipótese alguma.
12. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova para rascunho.
13. Devolver o caderno de questões ao término da prova.

BOA PROVA!
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Língua Portuguesa

Só resta ao homem
(estará equipado?)

TEXTOS PARA AS PRÓXIMAS 10 QUESTÕES:

A dificílima, dangerosíssima viagem
de si a si mesmo

Texto 1: O HOMEM; AS VIAGENS

pôr um pé no chão
do seu coração.

O homem, bicho da Terra tão pequeno
chateia-se na Terra
lugar de muita miséria e pouca diversão,
faz um foguete, uma cápsula, um módulo.
toca para a Lua
desce cauteloso na Lua
pisa na Lua
planta bandeirola na Lua
experimenta a Lua

Experimentar,
colonizar,
civilizar,
humanizar.
O homem
descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas
a perene insuspeitada alegria
De con-viver.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. As impurezas do branco. Rio de

coloniza a Lua

Janeiro, José Olympio, 1974. p. 20-22.)

civiliza a Lua,
humaniza a Lua.

Texto 2: (fragmento de Os Lusíadas)

Lua humanizada: tão igual à Terra.
O homem chateia-se na Lua.

No mar tanta tormenta e tanto dano

Vamos para Marte! - ordena a suas máquinas.

Tantas vezes a morte apercebida

Elas obedecem, o homem desce em Marte.

Na terra tanta guerra, tanto engano,

pisa em Marte.

Tanta necessidade aborrecida

experimenta

Onde pode acolher-se um fraco humano

coloniza

Onde terá segura a curta vida,

civiliza

Que não se arme e se indigne o céu sereno

humaniza Marte com engenho e arte.

Contra um bicho da terra tão pequeno?

Marte humanizado, que lugar quadrado.

CAMÕES, Luís de (1524-1580). Os Lusíadas. São Paulo: Abril Cultural,
[1572] 1979, pp. 29- 31 e 61.

Vamos a outra parte? (...)
O homem funde a cuca se não for a Júpiter

1) O poema de Carlos Drummond de Andrade permite

Proclamar justiça com injustiça, (...)

estabelecer,

Outros planetas restam para outras colônias.
O espaço todo vira terra-a-terra
O homem chega ao Sol ou dá uma volta
Só para te ver? (...)
mas que chato é o Sol, falso touro
espanhol domado.

claramente,

um

confronto

de

ideias

sintetizado pela oposição:
a) conquistas espaciais do homem X desconhecimento da
própria natureza humana.
b) chegada do homem à Lua X necessidade de conhecer
novos planetas.
c) progresso tecnológico X destruição do meio ambiente.
d) chegada do homem à Lua X volta em tomo do Sol.

Restam outros sistemas fora

e) chegada do homem a Marte X incapacidade humana

Do solar a colonizar

de conviver com seu semelhante.

Ao acabarem todos,
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2) Na primeira estrofe, o recurso gramatical utilizado por

5) Relacionados ao contexto, os versos que se seguem

Carlos Drummond de Andrade para evidenciar o

expressam atitudes de frustração e inquietação humanas,

dinamismo do homem em sua busca por novidades

EXCETO:

caracteriza-se pelo uso de:

a) “Marte humanizado, que lugar quadrado” (estrofe 3).

a) frases exclamativas.

b) “Mas que chato é o sol, falso touro / Espanhol domado”

b) sucessivos verbos de ação.

(estrofe 5).

c) falas esporádicas de diálogo.

c) “Lua humanizada: tão igual à Terra” (estrofe 2).

d) repetições da palavra "homem".

d) “Desce cauteloso na lua / Pisa na lua” (estrofe 1).

e) repetições enfáticas da palavra “Lua”.

e) “O homem chateia-se na Lua” (estrofe 2).

3) Compare a forma como o poeta expressa a chegada do
homem à Lua, a Marte e a Vênus:
- “desce cauteloso na Lua”;
- “desce em Marte”
- “põe o pé em Vênus”
O homem vai se tornando cada vez mais:
a) fraco
b) confiante
c) medroso
d) desconfiado
e) alegre

6)

Assinale

a

alternativa

que

NÃO

apresenta

interpretações possíveis em relação ao texto:
a) O final do poema trata da necessidade que o homem
tem de viajar, adentrar pelo seu interior, em sua alma, em
que é preciso experimentar-se, colonizar-se, civilizar-se e
humanizar-se.
b) Ao apropriar-se de tudo o que conquistou, Lua, Marte,
Vênus e outros lugares, o homem se sente cada vez mais
motivado para experimentar, ajudar e conviver, por meio
de suas inúmeras viagens.
c) No início do texto, o homem, considerando a Terra
como um lugar de miséria e diversão escassa, decide

4) Quanto à construção do texto, analise as afirmações a
seguir:
I- Sendo predominantemente conotativa, a linguagem
usada é literária e se vale de recursos especiais a fim de
se tornar mais expressiva.
II- No primeiro verso “O homem, bicho da Terra tão
pequeno”, foram usados recursos a fim de definir e
ampliar o sentido da palavra homem.

viajar para a lua; porém, a lua humanizada assemelha-se
à Terra.
d) Ao chegar ao Sol, o homem repete o mesmo processo
de exploração dos lugares anteriormente conquistados,
inclusive inventa roupa apropriada para viver ali.
e) O homem vai de planeta em planeta experimentando
novos desafios que, ao final, trazem um sentimento de
frustração.

III- Há, no poema, o uso de repetições, de rimas, de
expressões típicas da fala, bem como uso da forma
interrogativa como estratégias discursivas.
IV- Os versos “Pôr o pé no chão / Do seu coração”
(última estrofe), constituem um dos poucos exemplos do
uso da denotação.

7) Considerando o texto, principalmente os versos: “Ao
acabarem todos / só resta ao homem / (estará equipado?)/
a dificílima dangerosíssima viagem”, assinale a única
alternativa INCORRETA.
a) O pronome “todos” refere-se ao termo “homens”,

Está CORRETO o que se afirma em:

anteriormente mencionado no texto, sugerindo o final da

a) I e III, somente.

existência como consequência da dificuldade do homem

b) II e IV, somente.

em enxergar a si mesmo.

c) I, II e III, somente.

b) O artigo usado em “a dificílima, dangerosíssima

d) Todas as alternativas.

viagem” refere-se a uma viagem específica: a viagem do

e) Em nenhuma das alternativas.

homem para dentro de si mesmo.
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c) Os termos “dificílima” e “dangerosíssima” caracterizam

11) Escolha a alternativa que completa de forma correta a

a viagem que resta ao homem, qualificando-a em grau

frase abaixo: A linguagem ______, o paradoxo, ________

elevado, sendo um superlativo.

e o registro das impressões sensoriais são recursos

d)

O

termo

“(estará

equipado?)”

expressa

um

linguísticos presentes na poesia ________.

questionamento quanto à capacidade do homem em

a) simples; a antítese; clássica

enfrentar a viagem que lhe resta, embora tenha revelado

b) objetiva; a metáfora; de informação.

competência

c) subjetiva; o verso livre; de catequese.

em equipar-se

rumo

a

suas

outras

conquistas.

d) rebuscada; a antítese; barroca.

e) a palavra “dangerosíssima” é um neologismo, pois foi

e) detalhada; o subjetivismo; trovadoresca

criada pelo poeta a partir de “danger” (perigo) da língua
inglesa.

TEXTOS PARA AS PRÓXIMAS 5 QUESTÕES:

8) Releia o texto 2. Nessa estrofe, Camões:

TEXTO 1
Um homem precisa viajar. 1Por sua conta, não por

a) exalta a coragem dos homens que enfrentam os
perigos do mar e da terra.

meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por

b) considera quanto o homem deve confiar na providência

si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. 2Para

divina que o ampara nos riscos e adversidades.

um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor.

c) lamenta a condição humana ante os perigos,

3

sofrimentos e incertezas da vida.

a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio

d) classifica o homem como um “bicho da terra”, por causa

teto. Um homem precisa viajar para lugares que não

da sua agressividade.

conhece 4para quebrar essa arrogância que nos faz ver o

e) incentiva as aventuras marítimas e as descobertas por

mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é

não apresentarem perigos.

ou pode ser. 5Que nos faz professores e doutores do que

Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir

não
9) Drummond utiliza a expressão “bicho da terra tão

vimos,

quando

deveríamos

ser

alunos,

e

simplesmente ir ver.

pequeno”, em citação explícita da passagem de um verso
de Os Lusíadas, poema épico do poeta português de Luís
Vaz de Camões (texto 2). Qual o nome desse diálogo

Amyr Klink, navegador brasileiro. In:
http://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-da-tissen/um-homemprecisa-viajar-texto-de-amyr-klink-4/. Acesso em 03/10/2016.

entre textos?
a) metáfora
b) intertextualidade

TEXTO 2

c) sinonímia

A Verdadeira Arte de Viajar (Mário Quintana)

d) ambiguidade
e) paradoxo

A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa.
Como se estivessem abertos diante de nós todos os

10) A que período literário pertencem Camões e seu

caminhos do mundo.

poema Os Lusíadas?

Não importa que os compromissos, as obrigações,

a) Trovadorismo

estejam ali...

b) Humanismo

Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração

c) Classicismo

cantando!

d) Barroco
e) Arcadismo

Fonte: http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/verdadeira.htm.
Acesso em 03/10/2016.
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12) No poema de Mário Quintana, foi empregada a

15) Na frase "QUE nos faz professores e doutores do que

expressão “de alma aberta” (4º verso), que apresenta

não vimos", (texto 1, referência 5) o pronome destacado

relação direta com a ideia principal do texto de Amyr Klink.

retoma a expressão antecedente:

De acordo com a leitura dos dois textos, a expressão em

a) "para lugares".

destaque significa essencialmente:

b) "o mundo".

a) estar disposto a aprender com o novo, sem

c) "um homem".

preconceitos.

d) "essa arrogância".

b)

recusar-se a

ouvir

seu

próprio

coração

sem

e) "como o imaginamos".

preconceitos.
c) estar disposto a impor suas ideias ao mundo, sem
medos.

16) Releia os seguintes versos destacados do poema de
Mário Quintana:

d) recusar-se a ouvir grupos sociais diversificados dos

A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa

conhecidos.

Como se estivessem abertos diante de nós todos os

e) desprezar os outros, uma vez que nossa opinião é o

caminhos do mundo

que devemos valorizar.
A conjunção sublinhada nos dois versos estabelece uma
13) O uso de determinadas figuras de linguagem funciona
como poderoso recurso de persuasão em alguns textos.
No texto de Amyr Klink, um exemplo de emprego de
antítese é:
a) “Por sua conta, não por meio de histórias, imagens,
livros ou TV.” (referência 1)

relação de sentido de
a) causa.
b) conformidade.
c) consequência.
d) oposição.
e) comparação.

b) “Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-

17) Assinale a opção correta levando em consideração a

lhes valor.” (referência 2)

grafia da palavra em destaque.

c) “(...) para quebrar essa arrogância que nos faz ver o

a) Eduardo saiu de casa, definitivamente, mas não disse

mundo como imaginamos (...)” (referência 4)

porque.

d) “Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto.”

b) Estudo porquê a concorrência no mercado de trabalho

(referência 3)

é grande.

e) “Que nos faz professores e doutores.” (referência 5)

c) O biólogo explicou o motivo por que as plantas estão
ressecadas.

14) A repetição de "precisa viajar" (texto 1) acentua, no

d) Alguém sabe o porque de a loja de calçados estar

contexto, o valor daquelas experiências que:

fechada hoje?

a) se traduzem na exploração de nossa plena capacidade

e) Por que as crianças ficaram gripadas, não viajaremos

imaginativa.

esta semana.

b) reafirmam a convicção de quem julga conhecer o que
apenas imaginou.

18) Assinale nas alternativas abaixo aquela em que todos

c) acabam comprovando a importância de se viver tudo o

os vocábulos são acentuados graficamente por serem

que se planejou.

paroxítonos.

d) reforçam a simplicidade do prazer de um cotidiano sem

a) casa, sapo, carro, mesa, relógio.

surpresas.

b) júri, fóssil, hífen, abdômen, oásis.

e) concretizam o aprendizado das diferenças que formam

c) livro, fotografia, cachimbo, lápis, régua.

a identidade pessoal.

d) amável, perpétuo, lâmpada, antologia, bênção.
e) história, comentário, ímã, antigo, indústria.
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Texto para as questões 19 e 20

Matemática

Só é literatura quando incomoda
21) Sobre a Teoria dos Conjuntos, assinale a alternativa

Jana Lauxen

INCORRETA. Se um número é Natural, ele também é:
Como escritora, editora e, principalmente, leitora,
1

a) Inteiro.

tenho observado um fenômeno desconcertante acometer

b) Racional.

a literatura nacional: o processo de politização obediente

c) Irracional.

dos novos escritores brasileiros. Muitas vezes tenho a

d) Real.

2

impressão de que a nossa produção literária cortou o

e) Complexo.

cabelo, fez a barba, colocou sapatos de couro, terno,
gravata, e agora é o genro que mamãe pediu a Deus. E,
sabem: isso me incomoda. Profundamente.
3

Porque, em minha opinião, a literatura que não

22)

Qual

é

o

valor

lhe sacode; que não lhe tira do lugar onde você

1 1
1
1



?
5 50 500 5000

confortavelmente está; que não lhe faz repensar; que não

a) 0,2222

desconstrói e bagunça; 4que não coloca o dedo na ferida

b) 0,2323

e chafurda; é uma literatura inofensiva – logo, irrelevante.

c) 0,2332

Os livros e autores que me conquistaram, e me fizeram

d) 0,3222

compreender o poder da literatura na formação política e

e) 0,3333

da

expressão

numérica

social de qualquer cidadão, falavam (...) de dor, de vida,
de desespero – e não de dragões, fadas e gnomos. (...)
http://zonacurva.com.br/o-caminho-dos-excessos-fazendo-diferenca/.
Acesso em: 21 de fev 2017.

23) Determine o valor da raiz da equação 3x  5  2.
a) 2.

19) Segundo o texto, pode-se afirmar que a (o)

b) 1.

a) literatura é relevante à medida que desnuda problemas

c) 0.

sociais e situações essenciais de vida.

d) 1.

b) literatura só desempenha o seu papel no momento em

e) 2.

que agrada à sociedade.
c) poder da literatura consiste em tirar o cidadão do lugar
físico em que se encontra.

24) Ao fazer o lançamento de um foguete, a partir do chão,

d) poder da literatura está em deslocar o olhar do leitor

nota-se que ele faz a trajetória de uma parábola dada pelo

para obras politicamente corretas.

gráfico da função h  x2  8x  7. Sendo a altura h dada

e) literatura é sempre difícil, e deve ser direcionada para

em metros, afirma-se que a altura máxima atingida pelo

os mais instruídos e doutores.

foguete em relação ao chão é:
a) 1m

20) A relação está correta em:

b) 4m

a) texto literário – relatórios.

c) 7m

b) texto não literário – crônicas e contos.

d) 9m

c) texto literário – notícias jornalísticas.

e) 10m

d) texto não literário – romance.
e) texto literário – poemas.
25) É correto afirmar sobre a função quadrática
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lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro

2

y   x  3x  1 que:

(L) dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas

a) f(x) é decrescente para {𝑥 ∈ ℝ| 𝑥 ≤ 0}.

esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30.

b) A concavidade é para cima.
c) f(x) possui três zeros diferentes.
1 4
d) f(x) tem como vértice o ponto  ,  .
5 5

e) O valor máximo de f(x) é

5
.
4

A representação algébrica do lucro (L) em função do
tempo (t) é:
a) L(t)  20t  3.000
26) Sobre a função quadrática 𝑓(𝑥) =

𝑥2

− 8𝑥 + 12,

podemos afirmar que seu valor mínimo é:

b) L(t)  20t  4.000
c) L(t)  200t  1.000

a) −12

d) L(t)  200t  3.000

b) −4

e) L(t)  200t

c) 0
d) 4
e) 12

29) João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro, por
um dia, em duas locadoras distintas. João alugou o carro
na locadora Arquimedes, que cobra R$ 80,00 a diária,
27)

Qual

das

alternativas

a

seguir

representa,

conjuntamente, os esboços dos gráficos das funções reais

mais R$ 0,70 por quilômetro percorrido. Pedro alugou na
Locadora Bháskara, que cobra R$ 50,00 a diária, mais

2

f(x)  x e g(x)  4x  4?

R$ 0,90 por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e
Pedro pagaram o mesmo valor total pela locação.
Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto

a)

d)

pagaram?
a) 150 km e R$ 185,00
b) 160 km e R$ 192,00
c) 170 km e R$ 199,00

b)

e)

d) 180 km e R$ 206,00
e) 190 km e R$ 213,00

c)

28) Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter

30) Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de
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crescimento exponencial, nos primeiros anos após seu

possível epidemia de uma doença infectocontagiosa

t 1
plantio, modelado pela função y(t)  a , na qual y

causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar,

representa a altura da planta em metro, t é considerado
em ano, e a é uma constante maior que 1. O gráfico
representa a função y.

deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em
experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana,
inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula
3t
para a população: p(t)  40  2 em que t é o tempo, em

hora, e p(t) é a população, em milhares de bactérias.
Em relação à quantidade inicial de bactérias, após

20 min, a população será:
a) reduzida a um terço.
b) reduzida à metade.
c) reduzida a dois terços.
Admita ainda que y(0) fornece a altura da muda quando

d) duplicada.

plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as

e) triplicada.

mudas crescerem 7,5 m após o plantio.
O tempo entre a plantação e o corte, em ano, é igual a:
a) 3.
b) 4.
c) 6.
d) log2 7.

33) Na figura, está representada parte do gráfico da

e) log2 15.

função f definida por f(x)  log (ax  2)  1, com a  0 e
o ponto A(1,  1) pertencente ao gráfico da função f.

31) A figura abaixo representa parte do gráfico da função
f(x) 

16
2x

, fora de escala.

O valor de a é:
a) 2
b) 1
A soma das áreas dos infinitos retângulos assinalados é

c) 1

igual a:

d)

a) 8

e) 8

2

b) 12
c) 16
d) 24
e) 32
32) O governo de uma cidade está preocupado com a

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
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Leia o texto para responder à questão a seguir.
Psicólogos

educacionais

podem

utilizar

sequência. Todos os retângulos possuem mesma altura,
modelos

igual a 1cm.

matemáticos para investigar questões relacionadas à
memória e retenção da informação. Suponha que um
indivíduo tenha feito um teste e que, depois de t meses
e sem rever o assunto do teste, ele tenha feito um novo
teste, equivalente ao que havia feito anteriormente. O
modelo

matemático

que descreve

a situação de

normalidade na memória do indivíduo é dado por

y  82  12 log(t  1), sendo y a quantidade de pontos
feitos por ele no instante t.

2
2
Sabendo que 1m equivale a 10.000 cm e que a

sequência é constituída por 100 retângulos, a figura
formada tem área igual a:
2
a) 2 m .

34) Após t meses da aplicação do teste inicial, a
pontuação de um indivíduo no novo teste caiu para 70

2
b) 2,5 m .

pontos. Assim, é correto concluir que esse novo texto

2
c) 4 m .

ocorreu t meses após o primeiro teste, com t igual a:

2
d) 4,5 m .

a) 15.
b) 12.

2
e) 5 m .

c) 11.
d) 9.
e) 8.
37) Segundo historiadores da matemática, a análise de
padrões como os ilustrados a seguir possibilitou a
descoberta das triplas pitagóricas.

32 , 42

Observe que os números inteiros

3
2
expressão logA B  logB A é:

representados respectivamente pelas 2ª, 3ª e 4ª figuras,

a) A  B

satisfazem ao Teorema de Pitágoras. Dessa forma,

b) 12

e

52 ,

35) Para quaisquer reais positivos A e B, o resultado da

(3, 4, 5) é uma tripla pitagórica.

c) 10

Os quadrados representados pelas 4ª, 11ª e nª figuras

d) 8

determinam outra tripla pitagórica, sendo o valor de n

e) 6

igual a:
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16
e) 18

36) A figura mostra cinco retângulos justapostos de uma
38) Uma garota decidiu brincar com seus carimbos e, em
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pedaços de papel, criou uma sequência de figuras.

ela deve servir para vencer um desnível com altura
máxima de:
Use: sen7  0,12; cos7  0,99 e tg7  0,12.
a) 1,2 m.
b) 1,32 m.

Quantos triângulos e quantos círculos haverá na vigésima
figura se a garota mantiver o padrão da sequência
ilustrada?

c) 1,4 m.
d) 1,56 m.
e) 1,68 m.

a) 400 círculos e 210 triângulos
b) 210 círculos e 400 triângulos
c) 40 círculos e 19 triângulos
d) 20 círculos e 39 triângulos
e) 39 círculos e 20 triângulos

40) Na figura, os vértices de um triângulo equilátero de
lado 4 cm são centros de três círculos que se tangenciam
mutuamente, determinando a região hachurada de preto
no interior do triângulo. Qual é a medida da área dessa
região?

39) As rampas são uma boa forma de assegurar a
acessibilidade

para

cadeirantes

e

indivíduos

com

mobilidade reduzida. A acessibilidade a edificações,
mobiliário,

espaços

e

equipamentos

urbanos

é

assegurada em lei.

Considere π  3,0 e

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de
acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (13.146/2015), regula a construção e define a
inclinação das rampas, bem como os cálculos para a sua

3  1,7.

a) 0,8
b) 0,6
c) 0,5

construção. As diretrizes de cálculo da ABNT, indicam um

d) 0,4

limite máximo de inclinação de 8,33% (proporção de

e) 0,3

1: 12). Isso significa que uma rampa, para vencer um
desnível de 1m, deve ter, no mínimo, 12 m

de

comprimento e isso define que o ângulo de inclinação da
rampa, em relação ao plano horizontal, não pode ser
maior que 7.
De acordo com as informações anteriores, para que uma
rampa, com comprimento igual a 14 m e inclinação de 7
em relação ao plano, esteja dentro das normas da ABNT,
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