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Gabarito Provisório com resolução comentada das questões.

ATENÇÃO, CANDIDATOS!!!

A prova divulgada refere-se ao código 77. Se não for esse o
código de sua prova, observe a numeração das questões e faça a
correspondência, para verificar a resposta correta.
No caso de solicitação de recurso, observar os itens 6.3 das
Instruções Específicas e 9 do Calendário de Eventos (Anexo C da
referida instrução).

AS QUESTÕES DE 01 A 25 REFEREM-SE
À LÍNGUA PORTUGUESA
Desenvolvimento sustentável

05

10

15

20

O homem sempre tirou seu sustento da natureza: é dos
recursos naturais que a humanidade se alimenta e toda a
geração de riqueza começa no meio ambiente. Não é de
hoje, também, que algumas vozes se levantam para alertar
que esses recursos um dia terminarão e que a interferência
desordenada na natureza pode levar a catástrofes. Durante
muito tempo, riscos assim pareceram distantes e
duvidosos. Mesmo depois que os sinais de erosão,
desequilíbrio climático e exaustão se tornaram evidentes
demais para serem ignorados, a balança continuava a
pender para o lado do interesse econômico. Os grupos de
ecologistas eram vistos com desconfiança e o debate em
torno da questão ambiental tendia ao radicalismo, tanto da
parte dos que assumiam a defesa da preservação quanto
daqueles que contestavam seus argumentos. Até que os
governos de alguns países e organismos internacionais
perceberam que era preciso chegar a acordos de defesa do
meio ambiente antes que o planeta começasse a entrar em
colapso. Desse objetivo nasceu o conceito de
desenvolvimento sustentável, que significa crescimento
econômico que permita bem-estar material a todos,
acompanhado de preservação do meio ambiente e das
tradições culturais.
(Revista Nova Escola – jun./jul. 2005,
ed. Abril, p. 33 – adaptação)

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.
01 – Observe as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e
F para falso. A seguir, assinale a alternativa que contém a
sequência correta.
I-

( ) A interferência desordenada na natureza nunca provoca
catástrofes.
II- ( ) Toda geração de riquezas começa no meio ambiente.
III- ( ) A humanidade necessita dos recursos naturais.
a)
b)
c)
d)

F, V, V
F, V, F
V, F, V
V, F, F

RESOLUÇÃO
Resposta: A
O que se afirma em I está incorreto, pois a interferência
desordenada na natureza pode levar a catástrofes (linha 6).
O que se afirma em II e III está correto, pois, no início do
texto, afirma-se que toda geração de riqueza começa no meio
ambiente (linha 3) e que é dos recursos naturais que a
humanidade se alimenta (linha 2).

02 – O que significa Desenvolvimento sustentável?
a)

É o desenvolvimento que sustenta somente a economia de
uma nação.
b) É o desenvolvimento econômico que não agride o meio
ambiente.
c) É a impossibilidade de se desenvolver economicamente.
d) É a exploração sem limites dos recursos naturais.

RESOLUÇÃO
Resposta: B
Na conclusão do texto, há uma definição clara para
Desenvolvimento sustentável:... significa crescimento econômico
que permita bem-estar material a todos, acompanhado de
preservação do meio ambiente e das tradições culturais.

03 – Na

linha 10, a expressão “(...) a balança continuava a
pender para o lado do interesse econômico” permite a seguinte
interpretação:
a)

Grandes investimentos econômicos continuavam sendo
feitos para a preservação dos recursos naturais.
b) Os interesses econômicos sempre foram alvo de crítica,
principalmente por parte dos ecologistas.
c) O interesse econômico era mais importante que a
preservação dos recursos naturais.
d) O desequilíbrio ecológico acabava por gerar um
desequilíbrio econômico.
RESOLUÇÃO
Resposta: C
O texto “Desenvolvimento sustentável” trata da importância
do meio ambiente para o homem e da necessidade de se
preservá-lo em razão da exploração desmedida de seus recursos
naturais com objetivos econômicos. Isso justamente porque,
durante muito tempo, como a própria expressão destacada na
questão quer dizer, o interesse econômico importava mais que a
preservação dos recursos naturais, como se afirma em C.
Afirmar, portanto, que “a balança continuava a pender para o
lado do interesse econômico” é uma forma metafórica de dizer
que a geração de riqueza interessava mais ao homem que a
preservação da natureza.
As demais alternativas, por não conterem essa ideia, não
servem como resposta.

04 – Com relação aos grupos de ecologistas, pode-se afirmar
que eles
a) nunca afirmaram que os recursos naturais um dia acabarão.
b) eram radicais, às vezes, para defender as questões
ambientais.
c) sempre foram respeitados pela sociedade e pelos industriais.
d) só começaram a alertar a sociedade sobre os problemas
ambientais recentemente.
RESOLUÇÃO
Resposta: B
O debate em torno da questão ambiental tendia ao
radicalismo, tanto da parte dos que assumiam a defesa da
preservação quanto daqueles que contestavam seus argumentos.
Considerando esse trecho do texto, pode-se afirmar que os
ambientalistas, para defender as questões do meio ambiente,
eram radicais.
O que se afirma em A não pode ser considerado, pois não é
de hoje que algumas vozes se levantam para alertar que esses
recursos um dia terminarão.
Os grupos de ecologistas eram vistos com desconfiança
(linhas 11 e 12) e não é de hoje, também, que algumas vozes se
levantam para alertar que esses recursos um dia terminarão
(linhas 4 e 5) comprovam que o que se afirma em C e em D
também está incorreto.
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05 – Marque a alternativa em que a palavra apresenta hiato.
a)
b)
c)
d)

08 - Qual das formas verbais destacadas nas alternativas
completa o trecho abaixo obedecendo à norma padrão?

constrói
partiu
país
louco

Se ninguém puder dormir com você esta noite, você quer que
eu ________ ?

RESOLUÇÃO
Resposta: C
Os encontros vocálicos são três: ditongo, tritongo e hiato.
Para esta questão, interessam-nos o ditongo e o hiato.
Sendo ditongo a combinação de uma vogal + uma semivogal,
ou vice-versa, na mesma sílaba, apresentam ditongo as seguintes
palavras: cons – trói, par – tiu e lou – co.
Já o hiato refere-se ao encontro de duas vogais pronunciadas
em dois impulsos distintos, formando sílabas diferentes, como é o
caso de pa - ís, na alternativa C.
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 22.

a)
b)
c)
d)

fique
fico
ficava
ficasse

RESOLUÇÃO
Resposta: A
A única forma verbal que completa o trecho destacado na
questão obedecendo à norma padrão é “fique”, da alternativa A,
que está na 1ª pessoa do singular do presente do subjuntivo,
modo utilizado para traduzir a expressão de conteúdos
emocionais, no caso o desejo (“(...) você quer que eu fique?”).
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 181 e 186.

06 – Em

09 – Em qual alternativa o pronome pessoal oblíquo não está
empregado de acordo com a norma culta da língua?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

qual alternativa todas as palavras estão acentuadas
corretamente?
hélice, órfã
táxi, ítem
substântivo, clímax
facílmente, ambulância

RESOLUÇÃO
Resposta: A
Em A, hélice (proparoxítona – todas são acentuadas); órfã
(paroxítona terminada em ã é acentuada). Em B, táxi (paroxítona
terminada em i é acentuada); item (paroxítona terminada em em
não é acentuada). Em C, substantivo (paroxítona terminada em o
não é acentuada); clímax (paroxítona terminada em x é
acentuada). Em D, facilmente (paroxítona terminada em e não é
acentuada); ambulância (paroxítona terminada em ditongo
crescente ia é acentuada).
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da
Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
2001, p:71.

07 – Em qual alternativa o adjetivo destacado não corresponde
à locução adjetiva entre parênteses?
a) Minha mãe tem dores na coluna cervical. (do pescoço)
b) A indústria têxtil no Brasil tem lucrado muito. (de textos)
c) Existem variações cutâneas entre indivíduos da mesma raça.
(da pele)
d) Com problemas hepáticos, o diretor não compareceu à
empresa esta semana. (de fígado)
RESOLUÇÃO
Resposta: B
Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras com
valor de adjetivo. Em B, a locução [de textos] não corresponde ao
adjetivo destacado. O adjetivo [têxtil] corresponde à locução de
tecido; de textos, no entanto, refere-se ao adjetivo textual (de
texto + ual), relativo ao texto.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua
Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001, p:160.

Entre mim e você, existem assuntos mal resolvidos.
Para mim, nada justifica sua atitude violenta.
Empresta teu livro de Matemática para mim.
Empresta teu livro de História para mim ler.

RESOLUÇÃO
Resposta: D
Os pronomes oblíquos tônicos desempenham função de
complemento e adjunto. Há construções em que a preposição,
apesar de surgir anteposta a um pronome, rege a oração inteira,
e não o pronome. Nesses casos, se o sujeito for um pronome,
deverá ser do caso reto (Pasquale, 278).
Celso
Cunha
(Nova
gramática
do
Português
Contemporâneo, 312) afirma que, no Brasil, essa forma de
construção está muito generalizada na língua familiar, mas isso
não significa que esteja de acordo com a norma culta da língua, e
é isso que está sendo exigido no enunciado da questão.
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley; Nova gramática do
português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexicon Editora
Digital, 2007, p. 312.
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 278.

10 – Leia:
Não estou doente, minha filha. A palidez é minha cor natural.
A vírgula usada, na oração acima, separa o
a)
b)
c)
d)

sujeito.
aposto.
vocativo.
predicativo.

RESOLUÇÃO
Resposta: C
A vírgula usada, na oração acima, separa o vocativo, termo que
serve para pôr em evidência o ser a quem nos dirigimos, sem manter
relação sintática com outro.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua
Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2001, p: 393.
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11 – Assinale

a alternativa em que há uma oração coordenada
sindética conclusiva.
a)
b)
c)
d)

Ela vai à praia ou ficará em casa?
Fique tranquila e se concentre no seu trabalho.
Não me esconda a verdade, porque eu vou descobri-la.
Ela vive inventando histórias, portanto suas afirmações não
são confiáveis.

RESOLUÇÃO
Resposta: D
Em D, há uma oração coordenada sindética conclusiva, pois
há uma conclusão lógica em relação ao conceito expresso na
oração anterior: Ela vive inventando histórias (por isso, concluise que) suas informações não são confiáveis.
Em A, há uma oração coordenada sindética alternativa. As
orações alternativas expressam fatos ou conceitos que se
alternam ou que se excluem mutuamente.
Em B, há uma oração coordenada sindética aditiva. As
orações aditivas expressam adição, sequência de fatos ou
pensamentos dispostos em sequência. Fique tranquila e se
concentre no seu trabalho.
Em C, há uma oração explicativa (porque eu vou descobrila) que expressa a justificativa de uma ordem. A explicação é
posterior ao fato que a gerou.
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 454, 455.

12 – Assinale a alternativa cujo termo, destacado da frase
abaixo, exerce a função de adjunto adnominal.
Os dois helicópteros de salvamento pousaram em uma
pequena praça anteontem.
a)
b)
c)
d)

em uma pequena praça
de salvamento
helicópteros
anteontem

RESOLUÇÃO
Resposta: B
Adjunto adnominal é o termo que caracteriza um substantivo
sem a intermediação de um verbo. Assim, pode se associar a
qualquer nome que seja núcleo de um termo (sujeito, objeto,
adjunto adverbial, agente da passiva, etc.).
Dos termos destacados da frase Os dois helicópteros de
salvamento pousaram em uma pequena praça anteontem, apenas
“de salvamento”, na alternativa B, exerce a função de adjunto
adnominal. Vamos analisar a frase em questão por partes:
* “Os dois helicópteros de salvamento” funciona como sujeito de
“pousaram”, sendo que helicópteros é núcleo do sujeito, e os
demais termos – “os”, “dois” e de salvamento – exercem a
função de adjunto adnominal.
* em uma pequena praça e anteontem classificam-se como
adjuntos adverbiais.
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 387.

RESOLUÇÃO
Resposta: A
Em A, a palavra porque deve ser grafada separadamente e
sem acento gráfico. É a sequência de uma preposição (por) e um
pronome interrogativo (que). “Em termos práticos, é uma
expressão equivalente a ‘por qual razão’, ‘por qual motivo’”
(PASQUALE, 529).
Em B, porque é uma conjunção coordenativa e equivale a
pois; em D, porque é uma conjunção causal e equivale a uma vez
que. Em ambos os casos, a grafia está correta.
Em C, porque é um substantivo e está corretamente grafado.
Significa causa, razão, motivo e normalmente a expressão surge
acompanhada de palavra determinante (um artigo, por exemplo).
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 529, 530.

14 – Assinale

a alternativa em que a oração subordinada
adverbial destacada expressa circunstância de causa.
a)

Muitos brasileiros não possuem casa própria já que
recebem baixos salários.
b) Se os jogadores se empenharem nos treinos, alcançarão a
vitória no próximo jogo.
c) À medida que o ônibus se afastava, sentia um aperto no
coração.
d) Embora chova no final de semana, irei à praia.
RESOLUÇÃO
Resposta: A
A ideia de causa está diretamente ligada àquilo que provoca
um determinado fato, como se pode verificar na alternativa A: o
fato de os brasileiros receberem baixos salários é a causa de
muitos não possuírem casa própria. Assim “muitos brasileiros
não possuem casa própria porque recebem baixos salários”.
Em B, C e D, as orações subordinadas adverbiais expressam,
respectivamente, as circunstâncias de condição, proporção e
concessão.
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 441.

15 – Em qual alternativa o(s) verbo(s) destacado(s) está(ão) na
voz passiva?
a)
b)
c)
d)

Luísa penteou-se antes de sair de casa.
A mãe arrependeu-se de ter castigado o filho.
Os serviços domésticos são feitos pela filha mais velha.
Depois de muitos anos, ele voltou a falar com os irmãos.

RESOLUÇÃO
Resposta: C
A voz verbal indica fundamentalmente se o ser a que o verbo se
refere é agente ou paciente do processo verbal (PASQUALE, 2003).
Em C, o verbo principal [feitos] da locução verbal está na
voz passiva, pois o ser a que ele se refere é o sujeito paciente do
processo verbal: Os serviços domésticos. Se transpusermos a
oração para a voz ativa, teremos: A filha mais velha faz os
serviços domésticos.
Em A, a forma verbal penteou-se está na voz reflexiva, pois
Luísa é, a um só tempo, agente e paciente: ela penteou a si mesma.
Em B e em D, o verbo está na voz ativa. O ser a que o verbo
se refere é o agente do processo verbal. Em A mãe arrependeu-se
13 – Em qual alternativa a palavra porque não está empregada de ter castigado o filho, a forma verbal arrependeu-se está na
voz ativa. Em ele voltou a falar com os irmãos, o verbo voltou
corretamente?
também está na voz ativa. A expressão Depois de muitos anos é
a) Porque algumas pessoas não querem envelhecer?
adjunto adverbial, e ele é o sujeito agente. A ação expressa pelo
verbo se faz na voz ativa.
b) Beba bastante água, porque está fazendo muito calor.
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
c) Alguém pode me explicar o porquê de tanta confusão?
Paulo: Scipione, 2003, p. 122, 123, 367, 368.
d) O carro ficou danificado porque a colisão foi muito forte.
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16 – Leia:
Após o casamento, os convidados desejaram que os noivos
fossem muito felizes.
A oração destacada, no período acima, tem a função de
a)
b)
c)
d)

sujeito.
objeto direto.
objeto indireto.
complemento nominal.

RESOLUÇÃO
Resposta: B
A oração destacada que os noivos fossem muito felizes é
complemento do verbo desejar (transitivo direto). Assim, sua
função é de objeto direto.
SACCONI. Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria e
prática. São Paulo: Saraiva S. A. Livreiros Editores, 2001, p:
380.

17 – Todos os adjetivos destacados nas frases abaixo regem a
preposição “de”, exceto:
a) Vivemos numa sociedade ávida ____ informação.
b) Aquela escola da periferia ainda era bastante escassa ____
recursos tecnológicos.
c) Desejoso ____ publicitários mais criativos, o chefe da
agência promoveu um concurso literário.
d) O Ministério da Saúde adverte que o consumo exagerado de
bebidas alcoólicas é prejudicial _____ saúde.
RESOLUÇÃO
Resposta: D
Os adjetivos que regem a preposição “de” são “ávida”, em A
(“... ávida de informação.”); “escassa”, em B (“... escassa de
recursos tecnológicos.”), e “desejoso”, em C (“Desejoso de
publicitários...”).
O único adjetivo que não rege a preposição “de” é
“prejudicial” (“... prejudicial à saúde.”).
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa.
São Paulo: Scipione, 2003, p. 508.

18 – Assinale a alternativa em que o uso do acento grave
(indicativo da ocorrência da crase) está correto.
a)

Ao anoitecer, fomos ao centro assistir à um espetáculo de
dança.
b) Iremos à festa de formatura, a fim de comemorar nossa
vitória.
c) Haverá, à partir do próximo mês, congelamento do preço
dos combustíveis.
d) Os pais ficam orgulhosos quando os filhos conquistam à
independência financeira.
RESOLUÇÃO
Resposta: B
Considerando que o acento grave é indicativo da ocorrência
da crase (fusão da preposição a mais outro a), o uso desse acento
está correto na alternativa B, pois o verbo [ir], embora seja
intransitivo, exige a preposição a, que se funde com o artigo a do
substantivo [festa], cujo especificador [de formatura] reforça a
necessidade do uso do artigo antes dela.
Em A, o verbo assistir (com o sentido de ver, presenciar)
exige a preposição a, porém o artigo indefinido um não admite o
artigo definido a. Não há, então, ocorrência da crase.

Em C, não ocorre crase diante de verbo (a partir). O a que
antecede o verbo é preposição somente.
Em D, o verbo [conquistam] é transitivo direto, não exige
preposição, logo o a que antecede o substantivo [independência]
é artigo somente. A crase não ocorre.
SACCONI. Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria e
prática. 26. ed., São Paulo: Saraiva S. A. Livreiros Editores,
2001, p:465.

19 – Assinale a alternativa em que a colocação do pronome
oblíquo átono não está de acordo com a Norma padrão.
a)

Não me convenceram os argumentos apresentados pelo
advogado.
b) Em se pondo o luar, os namorados abandonaram a praia.
c) Darei-lhe algumas sugestões na próxima reunião de pais.
d) “Deus o cubra de muitas bênçãos, meu filho!”

RESOLUÇÃO
Resposta: C
Em C, como o verbo [darei] está no futuro do presente, o
pronome oblíquo átono [lhe] deverá ficar mesoclítico (no meio
do verbo) de acordo com a Norma padrão. A oração correta,
portanto, é esta: Dar-lhe-ei algumas sugestões na próxima
reunião de pais.
SACCONI. Luiz Antonio. Nossa gramática: teoria e
prática. 26. ed., São Paulo: Saraiva S.A. Livreiros Editores,
2001, p:480.

20 – Em qual alternativa a concordância nominal não obedece à
Norma padrão?
a)
b)
c)
d)

Durante a aula de Francês, os alunos tiveram muitas dúvidas.
Os candidatos acharam fáceis as questões da prova.
A gasolina e o etanol no Brasil custam muito caro.
A noiva e o noivo deixaram a festa cansado.

RESOLUÇÃO
Resposta: D
Em D, o adjetivo [cansado] tem a função de predicativo do
sujeito composto [a noiva e o noivo]. Nesse caso, o adjetivo
deverá ser flexionado. A oração correta é esta: A noiva e o noivo
deixaram a festa cansados.
Para Sacconi (2001), os adjetivos com função de predicativo
exigem, de preferência, a concordância lógica ou gramatical, em
qualquer circunstância. Vejam as orações abaixo:
A noiva e o noivo deixaram a festa cansados.
Deixaram cansados o noivo e a noiva a festa.
Deixaram cansados a noiva e o noivo a festa.
Cansados, o noivo e a noiva deixaram a festa.
No entanto, caso o predicativo se antecipe ao sujeito, será
possível a concordância com o mais próximo: Cansado o noivo e
a noiva deixaram a festa (CEGALLA, 2001).
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da
Língua Portuguesa. 44. ed., São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 2001, p. 404.
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática: teoria e prática.
São Paulo: Saraiva S. A. Livreiros Editores, 2001, p. 402.

21 – Em qual alternativa a regência do verbo destacado está
incorreta?
a)
b)
c)
d)
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Preferiu jogar a comida fora a doá-la para os necessitados.
Aspirou ao perfume da amiga e começou a espirrar.
Gostava de aspirar o cheiro puro do campo.
Ele assistiu ao filme duas vezes.

RESOLUÇÃO
Resposta: B
O verbo aspirar, no sentido de sorver, inspirar, inalar, é
transitivo direto. Em B, a regência do verbo está incorreta, porque
aspirar, nessa acepção, é transitivo direto e não é regido por
preposição. O correto seria Aspirou o perfume da amiga e
começou a espirrar. Percebe-se que, em C, a regência está correta,
visto que o verbo não é regido por preposição: Gostava de aspirar
o cheiro puro do campo.
Em A, a regência está correta, pois preferiu, na língua culta,
deve apresentar objeto indireto introduzido pela preposição a.
Em D, a regência também está correta, pois assistir, no
sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto. Ele assistiu ao
filme duas vezes.
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley; Nova gramática do
português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexicon Editora
Digital, 2007, p. 593
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 501, 502, 503.

22 – Leia:
Flechas sorrateiras
Cheias de veneno
Querem atingir
O meu coração

a)

A escultura na areia encantavam as pessoas que passeavam
na praia.
b) Os eleitores aprovaram a proposta do candidato.
c) Pai e filho se abraçaram no aeroporto.
d) Os Estados Unidos sofreram atentados.
RESOLUÇÃO
Resposta: A
A concordância verbal está incorreta na alternativa A. Sendo
o sujeito da frase o termo “A escultura na areia”, o verbo deve
concordar com o seu núcleo (“escultura”), flexionando-se,
portanto, na 3ª pessoa do singular (“encantava”) e não na 3ª
pessoa do plural.
Nas demais alternativas, a concordância verbal está correta.
Em B, o verbo concorda com o sujeito simples no plural (“Os
eleitores”), flexionando-se na 3ª pessoa do plural (“aprovaram”).
Em C, como o sujeito é composto (“Pai e filho”), a
concordância se faz no plural (“se abraçaram”).
E em D, o verbo deve flexionar-se na 3ª pessoa do plural
(“sofreram”), pois o sujeito é formado por nome próprio no
plural acompanhado de artigo (“Os Estados Unidos”).
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 467 e 469.

25 – Em qual alternativa o gênero do substantivo destacado está
incorreto?

Qual o sujeito do verbo destacado nos versos acima?
a)
b)
c)
d)

24 – Marque a alternativa em que a concordância verbal do
verbo em destaque na frase está incorreta.

atingir
de veneno
o meu coração
flechas sorrateiras

RESOLUÇÃO
Resposta: D
O termo da oração com o qual o verbo concorda em número
e pessoa é o sujeito (Pasquale, 339). Existe entre o verbo
[querem] e o termo flechas sorrateiras uma relação que os
obriga a concordar em número e pessoa. Quem quer invadir o
meu coração são as flechas sorrateiras.
CIPRO NETO, Pasquale. Gramática da língua portuguesa. São
Paulo: Scipione, 2003, p. 339.

23 – Leia:

a)
b)
c)
d)

RESOLUÇÃO
Resposta: B
De acordo com a norma padrão, são femininos os
substantivos: (a) dinamite, (a) cal, e (a) alface. Somente é
masculino o substantivo (o) dó com o significado de pena.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da
Língua Portuguesa. 48ª ed., p. 140, São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 2008.
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria e prática.
26ª ed., p. 145. São Paulo: Atual Editora, 2001.

Um país inteiro não pode ser derrotado por um mosquito.
O termo destacado, na oração acima, tem a função de
a)
b)
c)
d)

A mãe tinha muito dó do filho caçula.
O pedreiro precisou de muito cal para a obra.
Precisou-se de muita dinamite para explodir as rochas.
Mamãe come muita alface por causa da insônia.

objeto direto.
objeto indireto.
agente da passiva.
complemento nominal.

RESOLUÇÃO
Resposta: C
A expressão destacada é complemento do verbo [derrotado]
na voz passiva. Ela representa o ser que pratica a ação expressa
pelo verbo passivo e vem regida comumente pela preposição por,
e menos frequentemente pela preposição de. Essa expressão
sublinhada, na oração acima, [por um mosquito] é, portanto,
agente da passiva.
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria e prática.
São Paulo: Saraiva S.A. Livreiros Editores, 2001, p. 265.
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AS QUESTÕES DE 26 A 50 REFEREM-SE
À MATEMÁTICA

José Ruy; GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI,
Benedito, editado pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Porcentagem

26 – Para ser aprovado

29 – Ao determinar o m.d.c dos números 36 e 90, encontra-se
um número

em Estatística, Lucas precisa acertar, no

mínimo, 3

da prova. Então, se a prova tem 30 questões, Lucas
5
deve acertar, pelo menos, ______ questões.
a)
b)
c)
d)

15
16
17
18

RESOLUÇÃO
Resposta: D
Seja x o número mínimo de questões certas que garante a
aprovação de Lucas.
Temos que 3/5 é a razão entre o número de acertos e o
número de questões da prova, e que 30 é este número. Assim:
x 3
x 18
= ⇒
=
⇒ x = 18 .
30 5
30 30
Conforme página 228 do livro de 6ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Razão.

a)
b)
c)
d)

par maior que 20.
par menor que 20.
ímpar maior que 10.
primo menor que 10.

RESOLUÇÃO
Resposta: B
Usando a decomposição simultânea em fatores primos e
considerando apenas os fatores primos comuns a 36 e 90, tem-se:
36, 90 2
fatores comuns
18, 45 3
6, 15 3
2, 5
2
1, 5
5
1, 1
m.d.c (36, 90) = 2.32= 18, que é um número par menor que 20.
Conforme página 111 do livro de 5ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Máximo divisor comum .

27 – Um motoboy tinha que entregar 70 revistas em um
determinado dia. No entanto, só conseguiu entregar, nesse dia,
1 das revistas. Assim, não foram entregues _____ revistas.
5

30 – Sejam α e β ângulos congruentes, tais que med (α) = 2x + 30° e
med (β) = 78° – x. Então, um ângulo de medida x é classificado
como

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

62
58
56
52

RESOLUÇÃO
Resposta: C
Total de revistas → 70
1
Revistas entregues → 1 do total = .70 = 14
5
5
Logo, não foram entregues 70 – 14 = 56 revistas.
Conforme página 182 do livro de 5ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Problema com frações.

28 – Ao

reto.
raso.
nulo.
agudo.

RESOLUÇÃO
Resposta: D
Dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de
ângulos congruentes. Assim:
med (α) = med (β) ⇒ 2x + 30° = 78° – x ⇒ 2x + x = 78° – 30° ⇒
3x = 48° ⇒ x = 16°.
Logo, um ângulo de medida x é classificado como agudo.
Conforme páginas 180, 181 e 194 do livro de 6ª série da
coleção A conquista da Matemática: a + nova, de
GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI Jr., José Ruy; e de
CASTRUCCI, Benedito, editado pela FTD em São Paulo, no
ano de 2002.
Programa de matérias: 2.3 – Classificação de ângulos.

pagar um carnê da “Loja Dez” até a data do
vencimento, o cliente tem 5% de desconto no valor da parcela.
Então, um cliente que tem uma parcela de R$ 130,00, ao pagá-la
dois dias antes do vencimento, pagará por ela, em reais,

31 – Na figura, se ABCD é um quadrilátero, então x é igual a

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

125,60.
123,50.
122,80.
121,30.

RESOLUÇÃO
Resposta: B
Como a parcela será paga antes do vencimento, o cliente terá o
desconto de 5%.
Desconto da parcela = 5% de 130,00 = 0,05 . 130 = 6,50.
Parcela menos desconto = R$ 130,00 – R$ 6,50 = R$ 123,50.
Conforme página 286 do livro de 6ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI,

92°.
93°.
94°.
95°.

B

A

C
x

x

96°
80°

D
RESOLUÇÃO
Resposta: A
A soma das medidas dos ângulos internos de um
quadrilátero é igual a 360°.
Assim, em ABCD tem-se:
x + x + 96° + 80° = 360° ⇒ 2x = 184° ⇒ x = 92°.
Conforme página 219 do livro de 6ª série da coleção A
conquista da Matemática: + nova,
de GIOVANNI,
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José Ruy; GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI,
Benedito, editado pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.3 – Soma dos ângulos internos de
um polígono (quadrilátero).

32 – Dada a equação 2x(x – 1) – 1(x + 1) = 2x + 5, o valor real
de x que a satisfaz é
2

a)
b)
c)
d)

–2.
–1.
0.
1.

RESOLUÇÃO
Resposta: A
2x(x – 1) – 1(x + 1) = 2x2 + 5
2x2 – 2x – x – 1 = 2x2 + 5
2x2 – 2x2 – 3x = 5 + 1
–3x = 6
x = –2
Conforme página 136 do livro de 7ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.2 – Equação do 1º grau.

33 – Sabe-se que RSTU é um losango. Assim, x + y vale
a)
b)
c)
d)

110°.
120°.
130°.
140°.

y

T

x – 40°

RESOLUÇÃO
U
Resposta: C
No losango, as diagonais são perpendiculares entre si,
portanto, em RSTU, x = 90°.
No ∆TOU, como Si = 180° e Ô = 90°, tem-se:
x – 40° + y + 90° = 180° ⇒ 90° – 40° + y + 90° = 180° ⇒ y = 40°.
Logo, x + y = 90° + 40° = 130°.
Conforme páginas 283 e 249 do livro de 7ª série da coleção
A conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José
Ruy; GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito,
editado pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.3 – Propriedades dos paralelogramos
(losango) e soma dos ângulos internos do triângulo.

34 – Sejam A = (x2 + x), B = (x + 2) e C = (x – 3). O polinômio
P(x), tal que P(x) = A + B.C, é
a)
b)
c)
d)

550.
580.
600.
620.

RESOLUÇÃO
Resposta: C
Se n peças são produzidas em t dias, ao duplicar o número
de dias, a quantidade de peças produzidas também duplicará.
Assim, as grandezas “Quantidade de peças” e “Número de dias”
são diretamente proporcionais. Então, usando regra de três
simples e direta, tem-se:
Quantidade de peças Número de dias
360
3
x
5
360.5
360 3
= ⇒ 3x = 360.5 ⇒ x =
= 120.5 ⇒ x = 600 peças.
3
x
5
Conforme página 270 do livro de 6ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Regra de três simples.
com água até a altura de 1,5 m. Nessas condições, a água contida
nessa caixa tem volume, em m3, de

x
O

a)
b)
c)
d)

36 – Uma caixa d’água cúbica, de arestas internas medindo 2 m, está

S

R

35 – Um grupo de funcionários de uma empresa produz 360
peças em 3 dias. Esse mesmo grupo é capaz de produzir, nas
mesmas condições, em 5 dias, um número de peças igual a

3x2 + 2x – 6.
2x2 – 3x + 3.
2x2 – 6.
x2 + 6x.

a)
b)
c)
d)

7.
6.
5.
4.

RESOLUÇÃO
Resposta: B

1,5 m

Seja V o volume da água contida
na caixa, tem-se:
V = 2.2.1,5 = 6 m3.

2m
2m

Conforme página 256 do livro de 5ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Volume do paralelepípedo.

37 – Um número que não é múltiplo de 7 é o

RESOLUÇÃO
Resposta: C
Se A = (x2 + x), B = (x + 2) ,C = (x – 3) e P(x) = A + B.C, então:
P(x) = x2 + x + (x + 2)(x – 3) = x2 + x + x2 – 3x + 2x – 6 ⇒
P(x) = 2x2 – 6.
Conforme páginas 57 e 58 do livro de 7ª série da coleção
Matemática: fazendo a diferença, de BONJORNO, José
Roberto; BONJORNO, Regina F. S. Azenha; e OLIVARES,
Ayrton, editado pela FTD, em São Paulo, no ano de 2006.
Programa de matérias: 2.2 – Operações com monômios e
polinômios.

a)
b)
c)
d)

35.
45.
56.
84.

RESOLUÇÃO
Resposta: B
Podemos escrever os números dados da seguinte forma:
35 = 5 . 7
45 = 5 . 9
56 = 7 . 8
84 = 7 . 12
Assim, o número que não é múltiplo de 7 é 45.
Conforme página 97 do livro de 5ª série da coleção
Matemática: fazendo a diferença, de BONJORNO, José
Roberto; BONJORNO, Regina F. S. Azenha; e OLIVARES,
Ayrton, editado pela FTD, em São Paulo, no ano de 2006.
Programa de matérias: 2.1 – Múltiplos de um número.
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38 – Em uma padaria, 1 pão com manteiga e 1 café com leite custam
R$ 1,80, e 2 pães com manteiga e 1 café com leite, R$ 2,40. Nessa
padaria, o preço do pão com manteiga, em reais, é
a)
b)
c)
d)

0,60.
0,80.
1,00.
1,20.

RESOLUÇÃO
Resposta: A
Seja x o preço do pão com manteiga, e y o do café com leite.
 x + y = 1,80 (1)
Então: 
. Isolando y na equação (1), vem:
2 x + y = 2,40 (2)
y = 1,80 – x . Substituindo y na equação (2), tem-se:
2x + 1,80 – x = 2,40 ⇒ x = 2,40 – 1,80 = 0,60.
Assim, o preço do pão com manteiga, nessa padaria, é R$ 0,60.
Conforme página 169 do livro de 6ª série da coleção
Matemática: fazendo a diferença, de BONJORNO, José
Roberto; BONJORNO, Regina F. S. Azenha; e OLIVARES,
Ayrton, editado pela FTD, em São Paulo, no ano de 2006.
Programa de matérias: 2.2 – Problemas de sistemas de
equações.

RESOLUÇÃO
Resposta: A
Como M é o ponto de intersecção das diagonais, ele é o
ponto médio delas. Logo:
AC
AM = MC =
=5.
2
Assim, 3x – 4 = 5 e 2y + 1 = 5.
3x – 4 = 5 ⇒ 3x = 9 ⇒ x = 3
2y + 1 = 5 ⇒ 2y = 4 ⇒ y = 2
Portanto, x + y = 3 + 2 = 5.
Conforme página 281 do livro de 7ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.3 – Propriedades dos paralelogramos.

41 – Marcelo multiplicou um polinômio P(x) por Q(x) = 3x e o
resultado foi R(x) = 6x3 + 9x2. Assim, P(x) =
a)
b)
c)
d)

x2 + 9x.
2x2 + 3.
3x2 + 9x.
2x2 + 3x.

RESOLUÇÃO
Resposta: D

39 – Se

n é o número de lados de um polígono que tem 14
diagonais, então n é um número
a)
b)
c)
d)

par maior que 5.
par menor que 5.
ímpar maior que 5.
ímpar menor que 5.

RESOLUÇÃO
Resposta: C
O número de diagonais D de um polígono de n lados é
n (n − 3)
D=
.
2
Se D = 14, então:
n (n − 3)
⇒ n 2 − 3n = 28 ⇒ n 2 − 3n − 28 = 0 ⇒
14 =
2
− (−3) ± 121
∆ = (−3) − 4.1.(−28) = 9 + 112 = 121 ⇒ n =
⇒
2 .1
3 ± 11
⇒ n = 7 ou n = −4.
n=
2
Como n é quantidade de lados, então n deve ser positivo, ou
seja, n = 7, que é um número ímpar maior que 5.
Conforme página 227 do livro de 7ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.3 – Diagonais de um polígono.
2

40 – No paralelogramo ABCD, M é o ponto de intersecção das
diagonais AC e BD . Se AM = (3x – 4) cm, MC = (2y + 1) cm, e
AC = 10 cm, então o valor de x + y é
a)
b)
c)
d)

5.
4.
3.
2.

A

B

3x – 4
M 2y + 1

D

C

P(x) . Q(x) = R(x) ⇒ P( x ) =

R ( x ) 6 x 3 + 9 x 2 2 x 3 + 3x 2
=
=
Q( x )
3x
x

⇒ 2x2 + 3x.
Conforme página 62 do livro de 7ª série da coleção
Matemática: fazendo a diferença, de BONJORNO, José
Roberto; BONJORNO, Regina F. S. Azenha; e OLIVARES,
Ayrton, editado pela FTD, em São Paulo, no ano de 2006.
Programa de matérias: 2.2 – Divisão de polinômio por
monômio.

42 – Será construída uma cerca de arame de 3 fios, em torno de
um lote quadrado de 25 metros de lado, conforme mostra a
figura. Assim, serão necessários _____ metros de arame.
a)
b)
c)
d)

400
300
200
100

3 fios

RESOLUÇÃO
Resposta: B
Uma volta no terreno equivale a 4x(25 m) = 100 m. Como a
cerca terá 3 fios, serão 3 voltas de arame, sendo necessários
3x(100 m) = 300 m de arame.
Conforme página 223 do livro de 7ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Perímetro do quadrado.

43 – Edivaldo

fez um barquinho de madeira, e colocou nele
uma vela de papel em forma de um triângulo de 20 cm de base e
18 cm de altura. Assim, a área dessa vela, em dm2, é
a)
b)
c)
d)
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1,80.
2,20.
2,80.
3,20.

EFM - I

RESOLUÇÃO
Resposta: A
A área do triângulo é dada por: S =

b.h
. Se b = 20 cm e
2

20.18
= 10.18 = 180 cm 2 .
2
Para transformar cm2 na unidade imediatamente superior,
basta dividir por 100. Assim:
180 cm2 = (180 : 100) dm2 = 1,80 dm2.
Conforme páginas 222 e 225 do livro de 8ª série e páginas
236 e 237 do livro de 5ª série, ambos da coleção Matemática:
fazendo a diferença, de BONJORNO, José Roberto;
BONJORNO, Regina F. S. Azenha; e OLIVARES, Ayrton,
editado pela FTD, em São Paulo, no ano de 2006.
Programa de matérias: 2.3 – Área de triângulo e 2.1 - Medidas
de superfície.

h = 18 cm, tem-se: S =

44 – Para que a equação x2 + bx + 4 = 0 tenha duas raízes reais
iguais, o valor positivo do coeficiente b deve ser
a)
b)
c)
d)

3.
4.
5.
6.

RESOLUÇÃO
Resposta: B
0, 6
+ 1, 7 2
+ 2, 2 5 4
4, 5 7 4
Ao somar os números dados obtém-se 4,574 como
resultado, e o maior algarismo desse resultado é 7.
Conforme página 207 do livro de 5ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Operações com decimais.

47 – O mínimo múltiplo comum dos denominadores das frações
2 1 3
, e é
3 4 5
a)
b)
c)
d)

12.
15.
20.
60.

RESOLUÇÃO
Resposta: D
RESOLUÇÃO
Os denominadores são 3, 4 e 5.
Resposta: B
Fazendo a decomposição simultânea em fatores primos e
Para que uma equação de 2º grau tenha duas raízes reais iguais, é
considerando os fatores comuns e não comuns a 3, 4 e 5, tem-se:
necessário que seu discriminante seja nulo, isto é, que ∆ = 0.
3, 4, 5 2
∆ = 0 ⇒ b2 – 4ac = 0 ⇒ b 2 – 4.1.4 = 0 ⇒ b 2 – 16 = 0 ⇒ b2
3, 2, 5 2
= 16 ⇒ b = ± 4.
3, 1, 5 3
Assim, o valor positivo do coeficiente b deve ser 4.
1, 1, 5 5
Conforme páginas 98 e 99 do livro de 8ª série da coleção A
1, 1, 1 60 → produto dos fatores comuns e não comuns
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
Logo, mmc (3, 4, 5) = 60.
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
Conforme páginas 114 e 115 do livro de 5ª série da coleção
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Matemática: fazendo a diferença, de BONJORNO, José
Programa de matérias: 2.2 – Estudo do discriminante.
Roberto; BONJORNO, Regina F. S. Azenha; e OLIVARES,
Ayrton, editado pela FTD, em São Paulo, no ano de 2006.
45 – Os números x – 1, 3, 2x e 9 formam, nessa ordem, uma
Programa de matérias: 2.1 – MMC
proporção. O valor de x2 é
48 – Ao somar o numerador e o denominador da fração
a) 6.
b) 9.
irredutível equivalente à 63 , obtém-se
84
c) 12.
d) 15.
a) 7.
b) 6.
RESOLUÇÃO
c) 5.
Resposta: B
d) 4.
Se x – 1, 3, 2x e 9 formam, nessa ordem, uma proporção, então:
RESOLUÇÃO
x − 1 2x
=
⇒ 9( x − 1) = 3.2x ⇒ 9 x − 9 = 6x ⇒ 3x = 9 ⇒ x = 3.
Resposta: A
3
9
2
2
84 2
63 3
Assim, x = 3 = 9.
42 2
21
3
Conforme página 241 do livro de 6ª série da coleção A
21 3
7
7
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
2
7 7
1
3
.7
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
1 22.3.7
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.1 – Proporção.
63
3 2.7
3
3
=
=
= → fração irredutível
2
2
84
4
2 .3 .7 2
46 – Sejam os números 0,6; 1,72; e 2,254. Ao somá-los, o maior
Ao somar o numerador 3 e o denominador 4 obtém-se 3 + 4 = 7.
algarismo do resultado é
Conforme páginas 127 e 128 do livro de 5ª série da coleção
a) 6.
Matemática: fazendo a diferença, de BONJORNO, José
b) 7.
Roberto; BONJORNO, Regina F. S. Azenha; e OLIVARES,
c) 8.
Ayrton, editado pela FTD, em São Paulo, no ano de 2006.
d) 9.
Programa de matérias: 2.1 – Simplificação de fração.
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49 – Na figura, se r e s são retas paralelas, então o valor de x é
a)
b)
c)
d)

15°.
20°.
25°.
30°.

r
s

40°
5x + 15°

RESOLUÇÃO
Resposta: C
Os ângulos indicados na figura são colaterais internos,
portanto, suplementares. Logo:
5x + 15° + 40° = 180° ⇒ 5x = 125° ⇒ x = 25°.
Conforme página 211 do livro de 7ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.3 – Ângulos formados por duas
paralelas e uma transversal.

50 – Se

2 3 cm e 4 cm são as medidas dos catetos de um
triângulo, então a medida do outro lado desse triângulo, em cm, é
a)

2 5.

b)

2 7.

c)

3 5.

d)

3 7.

RESOLUÇÃO
Resposta: B
Como o triângulo possui catetos, ele é retângulo.
Assim, sendo x cm a medida do outro lado (hipotenusa), pelo
Teorema de Pitágoras:

( )2 + 42 = 4.3 + 16 = 12 + 16 = 28 = 22.7 ⇒

x2 = 2 3

x = 2 2.7 ⇒ x = 2 7 .
Conforme página 225 do livro de 8ª série da coleção A
conquista da Matemática: a + nova, de GIOVANNI, José Ruy;
GIOVANNI Jr., José Ruy; e de CASTRUCCI, Benedito, editado
pela FTD em São Paulo, no ano de 2002.
Programa de matérias: 2.3 – Teorema de Pitágoras.
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