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35) O valor de x na figura é:

36) Uma pessoa de 1,70m de altura observa o topo de uma 

árvore sob um ângulo α. Sendo b a distância que o separa da 
árvore e que a altura da árvore vale h + 1,70m, qual a relação 

trigonométrica em função de α, para saber a altura total da 
árvore?

a) h = b  tgα
b) h = a  tgα
c) h = a  cosα
d) h = b  cosα
e) h = a  senα

28) A expressão                                      é igual a:

a) y

b)

c) x

d)

e) 2x

xyxyxyxy

xxxx
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29) A área da sala representada na figura é:

a) 15m²
b) 17m²
c) 19m²
d) 20m²
e) 22m²

27) A expressão (0,1x - 0,1y) (0,1x + 0,1y) é igual a:

a)  0,1x²  -  0,1y²
b) x²  -  y²
c) 0,01x²  +  0,01y²
d) 0,01x²  -  0,01y²
e) x  +  y

31) Verifique a figura:

 
a

A B

C

c

18

30°

O valor de a no triângulo ABC é:

a) 28
b) 32
c) 30
d) 33
e) 36

34) Considerando o gráfico da função y = x²  x  6, vale afirmar 
que:

a) não corta o eixo dos x.
b) corta o eixo dos y no ponto (0,6).
c) corta o eixo dos x nos pontos (-2,0) e (3,0)
d) tem concavidade voltada para baixo.
e) corta o eixo dos y nos pontos (0,8) e (1,2)

32) Sendo f (x) = 7x + 1, então                         é igual a:

a) 3
b) 5
c) 7
d) -1
e) 9

3

)9()12( −f

33) Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13cm e um 
dos catetos mede 12cm. O perímetro desse triângulo é:

a) 40cm
b) 32cm
c) 35cm
d) 36cm
e) 30cm

 
3
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a) 1
b) 4

c)

d)

e) 100

3

20

5

3

37) Seja a função f,                       definida por f(x) + 1 + 4 senx. 
O conjunto imagem dessa função é o intervalo:

a) [-3,5]
b) [3,5]
c) [-3,4]
d) [3,4]
e) [4,8]

de em
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30) Uma sala contém 60 alunos. Se a razão entre meninos e 
meninas é de dois para oito, então nesta sala temos:

a)  40 meninos e 40 meninas
b) 20 meninos e 40 meninas
c) 15 meninos e 45 meninas
d) 25 meninos e 35 meninas
e) 12 meninos e 48 meninas
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38) Os lados de um triângulo retângulo estão em P.A. de razão 
3. Calculá-los.

a) 3, 6, 9
b) 6, 9, 12
c) 12, 15, 18
d) 9, 12, 15
e) 3, 4, 3

TEXTO I:

A ALMA ESFÉRICA DO CARIOCA
(Armando Nogueira)

Chego do mato vendo tanta gente de cara triste pelas 
ruas, tanto silêncio de derrota dentro e fora das casas, como 
se o gosto da vida se tivesse encerrado, de vez, com as cinzas 
do finado carnaval dos últimos dias.

Imperdoável melancolia de quem sabe, e sabe muito 
bem, que esta deliciosa cidade não é samba, apenas; que o 
Rio, alma do Brasil, afina também seus melhores sentimentos 
populares por outra paixão não menos respeitável  o futebol.

Esse abençoado binômio, carnaval-futebol, é que explica 
e eterniza a alma esférica da gente mais alegre de nosso 
alegre País.

Por que, então, chorar a festa passada se ao breve ciclo 
de fantasia do samba logo se segue a ardente realidade do 
futebol? Desmontaram o palanque por onde desfilou a elite do 
samba? E daí? Lá está o Maracanã, rampas gigantescas, 
assentos intermináveis, tudo pronto para o grande desfile de 
angústias e paixões que precedem a glória de um chute. 
Agora mesmo, alguém me veio dizer, contente, que a grama 
está uma beleza, de área a área, e que, com as últimas 
chuvas o verde rebentou verdíssimo.

Salgueiro, Fluminense, Mangueira, Flamengo, Império, 
Botafogo  milagrosa alternação de emoções na vida de uma 
cidade, passos e passes de uma gente que curtiu seu amor ao 
mesmo tempo no contratempo de um tamborim e no instante 
infinito de um gol.

Mas se foi o Salgueiro, já vem chegando o Flamengo, 
preto e vermelho, apontando, ardente, na boca do túnel que 
se abre para a multidão em delírio. Couro de gato, bola de 
couro, quicando e repicando pela glória de uma cidade que 
não tem por que chorar tristezas.

Rio.

41) A idéia expressa pela oração destacada em “Chego do 
mato vendo tanta gente de cara triste pelas ruas, tanto silêncio 
de derrota e fora das casas”, é de:

a) explicação
b) conclusão
c) adição
d) alternância
e) oposição

42) “... como se o gosto da vida se tivesse encerrado”. A 
passagem destacada estabelece com a anterior, uma idéia 
de:

a) conseqüência
b) comparação
c) concessão
d) explicação
e) conclusão

44) “Lá está o Maracanã, rampas gigantescas, assentos 
intermináveis, tudo pronto para o grande desfile de angústias 
e paixões que precedem a glória de um chute”. Respeitando o 
processo coesivo textual, no trecho acima, os elementos 
sublinhados atualizam, respectivamente:

a)  assentos intermináveis / o grande desfile de paixões.
b) Maracanã / o grande desfile.
c) desfile de angústias / rampas gigantescas.
d) assentos intermináveis / angústias e paixões.
e) rampas gigantescas / assentos intermináveis / angústias 

e paixões.

45) A opção em que não há correspondência entre a palavra 
sublinhada e a classe gramatical a ela atribuída é:

a) “Mal se foi o Salgueiro,”  -  conjunção.
b) “Por que, então, chorar a festa passada...” - locução 

adverbial.
c)  “... o verde rebentou verdíssimo” -  advérbio.
d) “de área a área,” - preposição.
e) “... e no instante infinito de um gol,” - substantivo,

39) Três irmãos têm atualmente idades que estão em uma 
progressão aritmética de razão 5. Daqui a três anos, suas 
idades:

a) estarão em uma P.A. de razão 2.
b) estarão em uma P.A. de razão 3.
c) estarão em uma P.A. de razão 5.
d) estarão em uma P.A. de razão 8.
e) estarão em uma P.G. de razão 8.

Português

43) Reescrevendo o terceiro parágrafo do texto, o sentido não 
se altera em:

a) A eternização da alma esférica da gente mais alegre de 
nosso alegre País, é que explica esse abençoado 
binômio, carnaval-futebol.

b) É esse abençoado binômio, carnaval-futebol, que explica 
e eterniza a alma esférica da gente mais alegre de nosso 
alegre País.

c) Esse abençoado binômio, que eterniza carnaval-futebol, 
explica e eterniza a alma esférica da gente mais alegre de 
nosso alegre país.

d) É que esse abençoado binômio, carnaval-futebol, explica 
e eterniza a alma esférica da gente mais alegre de nosso 
alegre País.

e) A explicação desse abençoado binômio, carnaval-
futebol, é que eterniza a alma esférica da gente mais 
alegre de nosso alegre País.

46) Assim como a palavra fiscalizar, grafam-se:

a) ridicularizar, conscientizar, racionalizar, desuzar, 
escandalizar.

b) catequizar, suavizar, revizar, batizar, realizar.
c) entronizar, exorcizar, pressurizar, vulgarizar, lambuzar.
d) estabilizar, paralizar, aclimatizar, amenizar, matizar.
e) avizar, utilizar, radicalizar, universalizar, organizar.
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40) Sendo  f  :               definida por f(x) = 2x + 3, então f(1) + 
f(2) + f(3) + ... + f(25) é igual a:

a) 753
b) 725
c) 653
d) 1375
e) 1500
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47) Leia o texto:

“Todos os rapazes que ela conhecia não possuíam relevo 
que a ferisse, não tinham o quê que a fascinasse ou 
subjugasse”.

A palavra em destaque exerce, pela ordem, as seguintes 
funções sintáticas:

a) objeto direto - objeto direto - sujeito - sujeito.
b) objeto direto - sujeito - sujeito - sujeito.
c) sujeito - sujeito - objeto direto - sujeito.
d) objeto direto - sujeito - objeto direto - sujeito.
e) sujeito - objeto direto - objeto direto - sujeito.

54) Os dois hiatos das formas verbais devem ser acentuados 
apenas na alternativa:

a) refluir - instituindo
b) construindo - destruído
c) caída - saíste
d) instruído - intuir
e) refluira - destruindo

48) Indique a concordância verbal incorreta:

a)  Ainda resta, na sala de exame, uns vinte alunos.
b) Exigiam-se referências para o cargo.
c) Precisa-se de informações corretas.
d) O pai ou o filho assumirá a presidência da empresa.
e) Mais de um candidato foi contratado pela firma.

49) Marque a colocação pronominal que foge aos padrões da 
norma culta da língua.

a) Se não me engano, nada lhes prometi.
b) Nunca mais convidei-o para sair.
c) Não se vá, espere-me.
d) Faça-me um favor.
e) Perdoar-lhe-ei um dia.

51) Aponte a alternativa que completa corretamente a frase:

O grande ______ da _______________ é que ela não foi 
orientada pelo bom __________.

a) mau - discussão - senso
b) mau - discussão - censo
c) mal - discussão - senço
d) mau - discução - censo
e) mal - discussão - senso

55) Na frase: “Ele ganhou uma bolada na loteria, mas já 
torrou tudo”, as palavras em destaque que não foram 
empregadas em sentido literal. Nesse contexto são termos de 
gíria que podem ser entendidos, respectivamente, como:

a) ajuda  doou sem reservas
b) um grande impulso  destruiu
c) uma significativa vantagem  emprestou
d) um bom dinheiro  gastou sem controle
e) privilégio  perdeu rapidamente

56) Leia:

50) A frase em que a concordância nominal está correta é:

A) A vasta plantação e a casa grande caiados há pouco 
tempo era o melhor sinal de prosperidade da família.

b) Eles, com ar entristecidos, dirigiam-se ao salão onde se 
encontravam as vítimas do acidente.

c) Não lhe pareciam útil aquelas plantas esquisitas que ele 
cultivava na sua pacata e linda chácara do interior.

d) Quando foi encontrado, ele apresentava feridos a perna e 
o braço direitos, mas estava totalmente lúcido.

e) Esses livros e caderno não são meus, mas poderão ser 
importante para a pesquisa que estou fazendo.

52) As palavras nobel, látex e rubrica são, respectivamente:

a) oxítona - oxítona - proparoxítona
b) oxítona - paroxítona - proparoxítona
c) paroxítona - oxítona - paroxítona
d) oxítona - paroxítona - paroxítona
e) paroxítona - paroxítona - proparoxítona

53) Assinale a alternativa correta:

a) Os deuses vêm vindo. Todos os vêem.
b) Os deuses vêm vindo. Todos os vêm.
c) Os deuses vêem vindo. Todos os vêm.
d) Os deuses vêem vindo. Todos os vêem.
e) Os deuses vem vindo. Todos o vem.

Inglês

Avril Lavigne started singing at 2, perfoming at 10, and writing 
songs at 14. By 16, she had quit school in Canada, moved to 
New York, and signed a recording contract with Arista Records. 
Her first CD, Let Go, sold over 14 million copies.
Now 20, Avril talked to us about her life and career.

                               
KIENER, Robert. English to go.nº4, Reader's Digest.p.67.

According to the text, Avril Lavigne started to write songs at the 
age of.

a) ten.
b) twenty
c) sixteen
d) fourteen
e) one

57) Observe:

 Na manchete, a palavra “breast” significa:

a) seio
b) pele
c) útero
d) medula
e) perna

58) Leia:

Lysol  Facts of life

Chances are, if the kid is getting clean, the bathroom is getting 
dirty.

As palavras em destaque na sentença indicam uma:

a) crítica
b) oposição
c) conclusão
d) afirmação
e) negação
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59) “Where does she study? She studies at the University”.

A alternativa que apresenta o mesmo processo de formação 
da interrogativa e afirmativa e, 3ª pessoa do singular é:

a) When does the woman cry? She cries all day, all night.
b) Why does she enjoy watching TV? Because she enjoys 

news.
c) When does he say bad words? He says bad word when he 

is nervous.
d) Does Ronaldinho play football very well? Yes, he plays 

football very well
e) When does he play football? No, he plays football.

60) Leia:

Date - April 15, 2006
Time - 4:40 p.m.
To - Ms. Christine Burke
Message - Ms. Andrea Silva called to ask if she could meet you 
for dinner next Friday to discuss the project. Please call her at 
555-5577

A informação não apresentada na mensagem é o(a):

a) data do encontro
b) motivo do encontro
c) local do encontro
d) telefone para contato
e) rua do encontro
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