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Questão 07
Assinale a alternativa em que o termo em destaque é o núcleo do grupo nominal
apresentado.
A) Guerra Santa
B) Conflito racial
C) Pobre cidadão
D) Desgraça coletiva
Leia o TEXTO 3 para responder às questões de 08 a 10.
TEXTO 3

Disponível em: <http://particula.blogspot.com.br/2015/04/charge-sobre-intolerancia-dos-que.html>. Acesso em: 10 set. 2016.

Questão 08
Leia o fragmento:... “Nesse atual círculo de ódio, a tolerância não tem vez.”
Observe as proposições acerca do período.
I.
II.
III.

A oração está na ordem inversa.
O uso da vírgula justifica-se para isolar o vocativo.
Passando o verbo “tem” para o futuro do pretérito composto, obtém-se “teria.”

É (são) correta(s):
A) apenas I.
B) apenas II.
C) apenas I e II.
D) apenas II e III.
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Questão 9
A fala dos personagens da charge revela que:
A) há falha na comunicação entre os falantes devido à variedade linguística usada
por eles.
B) o uso coloquial da linguagem é motivado por diversos fatores e não pode ser
considerado errado no contexto da charge.
C) mesmo com tantas falhas linguísticas, que prejudicam um pouco a comunicação
entre os falantes, não se deve ter preconceito linguístico.
D) é evidente que o uso formal da linguagem deveria ter sido usado pela maioria dos
falantes presentes na charge, tendo em vista que o uso de gírias deve ser banido
da língua em qualquer situação.
Questão 10
O TEXTO 3 demonstra:
A) a ideia de que há discriminação de origem religiosa, econômica, racial, geográfica
e cultural.
B) a ideia de que muitas pessoas que sofrem discriminação, mesmo sentindo na
pele, são preconceituosas.
C) a necessidade da conscientização e da educação para a diversidade para
diminuir o preconceito entre negros e brancos.
D) a ideia de que há o reconhecimento da igualdade de direitos, pois todos são livres
para expressar o que querem, e o respeito ao diferente.
MATEMÁTICA (QUESTÕES DE 11 A 20)
Questão 11
Observe a FIGURA 1. Trata-se de um triângulo de vértices A, B e C; duas retas r e s
que são bissetrizes dos ângulos
e
, respectivamente, e os ângulos
,
de medida 70º e x, determinado pelas bissetrizes supracitadas.
FIGURA 1

Fonte: arquivos pessoais.

A medida de x é:
A) 55º
B) 60º
C) 65º
D) 70°
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Questão 12
Uma gincana matemática realizada por um professor do IFNMG consistia em
classificar as seguintes afirmativas em verdade ou falso.
2
I.
Um quadrado de perímetro 10 m tem área 2,5 m .
II. Um círculo de área 25π cm2 tem diâmetro 10π cm.
III. As diagonais de um losango são perpendiculares.
IV. O quadrado é simultaneamente um losango e um retângulo.
V. A hipotenusa de um triângulo retângulo, inscrito numa circunferência de raio r ,
tem medida 2r.
O QUADRO 1 mostra as respostas dos três finalistas.
Aluno
Amanda
Carolina
Jean

Item I
Falso
Falso
Verdade

QUADRO 1_Respostas
Item II
Item III
Verdade
Verdade
Verdade
Verdade
Falso
Verdade

Item IV
Verdade
Verdade
Verdade

Item V
Falso
Verdade
Falso

Sendo que pontua mais quem mais acerta, podemos concluir que o 1º, 2º e 3º
colocados são, respectivamente,
A) Carolina; Amanda e Jean.
B) Amanda; Jean e Carolina.
C) Jean; Carolina e Amanda.
D) Carolina; Jean e Amanda.

Questão 13
Em um grupo de 43 estudantes, 20 são novatos. Sabendo-se que 10 mulheres são
veteranas e apenas 9 homens são novatos, é CORRETO afirmar que, nesse grupo
temos:
A) 21 mulheres.
B) 11 homens veteranos.
C) 9 mulheres veteranas.
D) 12 homens veteranos.
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Questão 14
A Prefeitura Municipal de Felizcity promoveu uma gincana entre as escolas da
cidade no intuito de, através de jogos físicos e de conhecimento, desenvolver as
habilidades psicomotoras e intelectuais das crianças e jovens, propiciando interação
entre as diversas áreas do conhecimento.
O sucesso foi tão grande que o prefeito Honestiniano conseguiu um patrocínio de R$
240.000,00. Ficou acordado que este valor será dividido entre as três escolas mais
bem colocadas de forma proporcional à sua pontuação.
As três primeiras colocadas obtiveram, respectivamente, 4680 pontos, 4520 e 2800.
O valor recebido pela escola ocupante do primeiro lugar foi:
A) R$ 46.800,00
B) R$ 56.600,00
C) R$ 64.800,00
D) R$ 93.600,00
Questão 15
O GRÁFICO 1 a seguir representa o número de matrículas efetuadas nos meses de
janeiro a maio de 2016 em uma academia.
GRÁFICO 1_Número de matrículas

Referente a este período de matrículas e analisando os dados expostos no
GRÁFICO 1, é CORRETO afirmar que:
A) em média, 20 homens se matricularam por mês.
B) em média, 41 pessoas se matricularam por mês.
C) março foi o mês com maior número de matrículas.
D) houve um número maior de matrículas de mulheres.
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Questão 16
Uma torneira com vazamento ficou pingando das 23 horas às sete horas da manhã
do dia seguinte. Considerando que caia uma gota a cada dois segundos e que cada
gota d’agua tem volume de 0,2 mL, qual foi, em litros, o total de água desperdiçada
nesse período?
A) 1,44 L
B) 2,88 L
C) 14,4 L
D) 28,8 L

Questão 17
2
2
O valor da expressão 2017 – 2 x 2017 x 17 + 17 é:
6

A) 4,0 x 10
6
B) 2,0 x 10
6
C) 4,034 x 10
6
D) 2,1017 x 10

Questão 18
Analise as sentenças e julgue-as em V (Verdade) ou F (Falso).
( )
( )
( )
( )
( )
A sequência correta é:
A) V F V V F
B) V F V F V
C) F V F V V
D) F V V V F
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Questão 19
O TEXTO 4 apresenta uma reportagem que mostra o valor máximo que pode ser
gasto por um candidato em campanha para a Prefeitura de Montes Claros.
TEXTO 4

Disponível em: <http://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2016/07/candidatos-prefeitura-de-montes-claros-poderao-gastarr-34-milhoes.html>. Acesso em: 28 ago. 2016.

Considerando que a poupança rende em torno de 0,6% ao mês, o teto que pode ser
gasto pelos candidatos a prefeito de Montes Claros, 3,4 milhões de reais, aplicados
na poupança, daria uma renda mensal em torno de:
A) R$ 2.040,00
B) R$ 4.080,00
C) R$ 20.400,00
D) R$ 204.000,00
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Questão 20
Depois de uma aula de trigonometria, o professor de matemática desafiou seus
alunos a determinarem a altura em que se encontra a última janela do prédio mais
alto da cidade. Para realizar o desafio, o professor disponibilizou um teodolito
(aparelho de medir ângulos) e uma trena de 50m.
O estudante Ricardo logo pensou numa estratégia na qual iria fazer poucos cálculos.
Ele foi para uma praça plana, próxima ao prédio e de boa visibilidade da janela.
Procurou um ponto onde, ao apontar o teodolito para a janela, este marcaria 15º.
Andou, em direção ao prédio até encontrar um ponto onde, ao apontar o teodolito
para a janela, este marcasse 30º. Mediu a distância entre estes pontos, encontrando
40m e, conhecendo a altura do teodolito, 1,5m, chegou ao valor da altura procurada.
A FIGURA 2 deste exercício esboça o feito de Ricardo.
FIGURA 2
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