
ETAM
Escola Técnica do Arsenal de Marinha

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da 

sala e a ela não retornar, será eliminado. 
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 

permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas), pois 
a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), 

que contém 60 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e 

somente uma correta.
3 - Confira se seus dados, o curso escolhido, indicados no 

cartão de respostas, está correto. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao 
Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar 
o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o curso e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de 
Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta 
será considerada errada mesmo que uma das alternativas 
indicadas seja a correta.  

AGENDA 

l 13/01/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 13/01/2014, Divulgação dos Exemplares 
dos Cadernos de Questões Respostas das 
Provas Objetivas.

l 14/01/2014, Disponibilização das Imagens 
dos Cartões de Respostas das Provas 
Objetivas.

l 14 e 15/01/2014, Interposição de 
Recursos contra as Questões das Provas 
Objetivas. 

l 21/01/2014, Disponibilização das Imagens 
dos Recursos contra as questões das Provas 
Objetivas.

l 21/01/2014, Resultado dos Recursos 
contra as questões das Provas Objetivas. 

l 21/01/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos das Provas Objetivas.

l 22/01/2014, Relação Final de Notas das 
Provas Objetivas.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: etam2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

ENTREVISTA
Revista VEJA, 11/12/2013

VEJA – Por que criar uma lei para excluir da política 
governantes que retrocedem na educação? Eles já 
não são punidos pelo voto?

ENTREVISTADO – Historicamente, educação 
pública não tira nem dá voto no Brasil. Isso porque 
a grande maioria acha que, desde que não faltem 
uniforme, material e merenda, está tudo muito 
bem. Uma pesquisa do MEC chama atenção para 
essa visão limitada sobre o que se passa de verdade 
nas escolas brasileiras. Os pais dão nota 8,5 para o 
ensino oferecido aos filhos. Isso mesmo: segundo 
eles, estamos entre os melhores. Infelizmente, 
o eldorado não resiste a uma consulta ao ranking 
mundial. O último saiu na semana passada, e mostra 
o Brasil em queda: era o 53% da lista; agora está 
em 57º. entre 65 países. Mas o brasileiro continua 
sendo generoso ao avaliar a educação – e, se está 
tão satisfeito, não vai fazer pressão por mudanças. 
Por isso, precisamos de um estímulo de fora, 
institucional, para garantir pelo menos o mínimo: 
que não voltemos atrás.

VEJA – Nenhum país do mundo implantou sistema 
parecido com o que o senhor propõe. Por que daria 
certo aqui?

ENTREVISTADO – As sociedades do mundo mais 
desenvolvido encontram na própria cultura um 
ambiente de intolerância com a má prestação 
de serviços públicos. A Ásia, por exemplo, tem a 
tradição milenar da responsabilização e da cobrança 
de resultados; isso está enraizado em seu DNA, 
não é necessário uma lei para criar a pressão. A 
mesma coisa ocorre em países do Norte europeu, 
como Noruega e Finlândia. No Brasil é diferente. 
Precisamos de uma solução própria para esse 
cenário de dormência em relação à nossa tragédia 
educacional. Agora, não seremos os primeiros a 
punir autoridades incapazes de zelar pela qualidade 
na sala de aula. Na Inglaterra e nos Estados 
Unidos, um resultado catastrófico pode levar até 
ao fechamento de uma escola. Estou sugerindo 
um caminho original, é verdade, mas foi o que me 
pareceu mais factível.

QUESTÃO 1
Podemos deduzir da primeira pergunta da entrevista que 
o entrevistado:

(A) faz parte das autoridades educacionais do MEC.
(B) participou da pesquisa citada, realizada pelo MEC.
(C) tenta criar uma lei que puna os maus governantes em 

termos de educação.
(D) pretende manter o Brasil na posição em que está, em 

termos educativos.

QUESTÃO 2
Na pergunta da revista aparece grafada corretamente a 
forma “Por que...”; a frase abaixo em que esse vocábulo 
foi grafado de forma inadequada é:

(A) Desconhecemos a razão porque estamos tão atrasados.
(B) Todos desejam mudanças na área, por quê?
(C) Não sei por que alguns colégios são tão reacionários 

a mudanças.
(D) As autoridades desejam mudanças porque a situação 

está ruim.

QUESTÃO 3
Ao referir-se ao fato de que os governantes que não 
administram bem o espaço educacional “já são punidos 
pelo voto”, o repórter afirma que os governantes:

(A) não poderão candidatar-se à reeleição.
(B) terão seus mandatos políticos cassados.
(C) serão obrigados a renunciar aos mandatos políticos.
(D) não receberão votos suficientes para sua eleição.
 

QUESTÃO 4
Nas alternativas abaixo são apresentados verbos 
presentes no texto e formas negativas correspondentes; 
a alternativa em que, de fato, as duas formas são 
consideradas sinônimas é:

(A) excluir = não incluir
(B) retroceder = não avançar
(C) punir = não premiar
(D) estar presente = não faltar
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QUESTÃO 5
“Historicamente, educação pública não tira nem dá voto no 
Brasil. Isso porque a grande maioria acha que, desde que não 
faltem uniforme, material e merenda, está tudo muito bem”.

Com essa afirmação, o entrevistado mostra uma 
característica do povo brasileiro, que é:

(A) o grande interesse pela educação.
(B) o despreparo da grande maioria da população.
(C) a valorização exclusiva do material.
(D) o desconhecimento das leis que regem a educação.

QUESTÃO 6
“ Os pais dão nota 8,5 para o ensino oferecido aos filhos. 
Isso mesmo: segundo eles, estamos entre os melhores”.

O uso da expressão “isso mesmo” mostra que o 
entrevistado:

(A) reafirma algo que parece duvidoso.
(B) conserta algo dito de forma confusa.
(C) desconfia de algo inexplicável.
(D) duvida de uma afirmação geral.

QUESTÃO 7
“Infelizmente, o eldorado não resiste a uma consulta ao 
ranking mundial”. O termo “eldorado” representa algo:

(A) procurado e nunca encontrado.
(B) imaginado e não documentado.
(C) inventado e não comprovado.
(D) realizado e não informado.

QUESTÃO 8
“Mas o brasileiro continua sendo generoso ao avaliar 
a educação”; a forma de reescrever-se essa frase que 
altera o seu sentido original é:

(A) O brasileiro, porém, continua sendo generoso ao 
avaliar a educação.

(B) Contudo o brasileiro continua a ser generoso ao 
avaliar a educação.

(C) Ao avaliar a educação, porém, o brasileiro continua 
sendo generoso.

(D) Se avaliar a educação, entretanto, o brasileiro 
continua sendo generoso.

QUESTÃO 9
 A segunda pergunta do entrevistador tem argumentação 
apoiada:

(A) na riqueza econômica
(B) na experiência realizada
(C) no desenvolvimento cultural
(D) na ausência de pesquisas

QUESTÃO 10
A alternativa em que o adjetivo mostra uma qualidade 
ou característica de cunho objetivo e não uma opinião do 
autor do texto é:

(A) tragédia educacional
(B) resultado catastrófico
(C) autoridades incapazes
(D) caminho original

QUESTÃO 11
 “...mas foi o que me pareceu mais factível”; o adjetivo 
“factível” tem o sentido de:

(A) que é facilmente feito
(B) que não pode ser feito
(C) que não deve ser feito
(D) que pode ser feito

QUESTÃO 12
 “Na Inglaterra e nos Estados Unidos, um resultado 
catastrófico pode levar até ao fechamento de uma escola. 
Estou sugerindo um caminho original, é verdade, mas foi 
o que me pareceu mais factível”.

A alternativa cujo comentário é adequado aos 
componentes desse segmento do texto é:

(A) o termo “mais” indica a intensidade de “factível”.
(B) o termo “de uma escola” funciona como agente de 

“fechamento”.
(C) o termo “é verdade” tem valor irônico.
(D) o termo “mas” indica adição.
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TEXTO II 
 

QUESTÃO 13
A charge critica:

(A) o aproveitamento político de boas notícias.
(B) a falta de efetividade da educação nacional.
(C) a falsidade nas notícias.
(D) a hipocrisia no tratamento dos temas nacionais.

QUESTÃO 14
Ao dizer que “a taxa de escolarização dos brasileiros JÁ 
passa de 93%”, o termo destacado indica:

(A) surpresa
(B) tempo
(C) ironia
(D) deboche

QUESTÃO 15
Ao responder à pergunta do primeiro personagem, o 
interlocutor diz “Li... mas não entendi quase nada!”, o 
que demonstra que:

(A) o analfabetismo é mais extenso do que se pensa.
(B) os brasileiros não sabem ler.
(C) a educação nacional é falha em interpretar textos.
(D) as escolas dão pouca atenção à gramática da língua.

LÍNGUA INGLESA

TEXTO I

‘Brazilian Atlantis’: Scientists discover traces of sunken 
continent under Atlantic Ocean

 
Published time: May 09, 2013 02:07 

Granite formed on dry land has been discovered beneath the 
ocean off the coast of Brazil. Scientists suggest that it might 
be part of a sunken continent which disappeared millions of 
years ago and already branded it ‘Brazilian Atlantis’.

A Japanese-manned submersible discovered a large 
mass of granite and a large amount of quartz sand 900 
miles off the coast of Rio de Janeiro, according to the 
announcement made by The Japan Agency for Marine-
Earth Science and Technology (JAMSTEC) and the Geology 
Service of Brazil (CPRM).

These materials, normally found on dry land, suggest 
that a continent once existed in the region and then sank.
“It is unusual because it is granite rock,” CPRM geology 
director Roberto Ventura Santos as quoted by ‘The 
Telegraph’. “And you don’t find granite on the seabed. It 
is more usual to find it on the mainland.”

The granite was discovered in a seabed that was 
estimated to have disappeared under the ocean waters 
tens of millions of years ago.

“South America and Africa used to be a huge, unified 
continent. The area in question may have been left 
in water as the continent was separated in line with 
the movements of plates,” said Shinichi Kawakami, a 
professor at Gifu University, Japan Times reports.

The material was reportedly found more than 8,000 feet 
beneath the sea in a region known as the Rio Grande 
Elevation.
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“This is the region that has been least explored 
worldwide,” added Kawakami. “So, we believe it is very 
important to research it.”

“From an analysis, we began to see that the area could 
be a piece of the continent that disappeared into the sea 
millions of years ago,” Santos said as quoted by AFP.
“This could be Brazil’s Atlantis. We are almost certain, but 
we need to strengthen this hypothesis.”

The fabled island was first mentioned by Greek philosopher 
Plato in his dialogues ‘Timaeus’ and ‘Critias’, written about 
360 BC. According to Plato, Atlantis was situated in front 
of the Pillars of Hercules, the phrase that was applied in 
Antiquity to the promontories that flank the entrance to 
the Strait of Gibraltar. The civilization of Atlantis conquered 
many parts of Western Europe and Africa approximately 
9600 BC.  But the continent is believed to have sunk during 
a catastrophic natural disaster.

Scientists plan to drill for more samples later this year, 
as further confirmation is needed. Experts still remain 
cautious about jumping to conclusions.

(http://rt.com/news/brazil-altantis-scientists-granite-012/)

QUESTÃO 16
O objetivo do Texto I é:

(A) analisar.
(B) criticar.
(C) informar.
(D) comparar.

QUESTÃO 17
A pedra da ilustração e à qual o texto se refere foi 
encontrada:

(A) no alto de uma montanha.
(B) no fundo do mar.
(C) na margem de um lago. 
(D) no meio da floresta.

QUESTÃO 18
O texto deixa claro que a Atlântida é: 

(A) o título de um livro. 
(B)  o nome dado a uma pedra.
(C)  um promontório espanhol.
(D) um continente desaparecido.

QUESTÃO 19
Com relação ao texto, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa.

I -  A pedra foi detectada por um avião.
II -  O granito deve ter pertencido à Atlântida.
III -  A primeira referência à Atlântida é bem recente.

As afirmativas I, II e III são respectivamente

(A) V – F – F.
(B) F – V – V.
(C) F – V – F.
(D) V – V – F.

QUESTÃO 20
Para os cientistas, a pesquisa:

(A) traz poucos benefícios. 
(B) precisa continuar.
(C)  já foi concluída.
(D) não faz sentido.

QUESTÃO 21
 “may” em “may have been left” (linha 22) indica:

(A) permissão.
(B) habilidade.
(C) incapacidade.
(D) probabilidade.
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TEXTO II
Brazil: Forest Protection Goes Digital

Landowners who broke 
Brazil’s environmental 
laws by clearing their 
farms of native forest 
used to have just one 
way to make right with 
government inspectors: 
plant trees. Now, they 
can clear their names by 
just pointing and clicking.

After decades of trying to protect rapidly shrinking forests, 
Brazil has launched a digital platform called BVRio, short 
for Bolsa Verde do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Green 
Exchange). Growers who have more untouched forest 
than legally required can sell “quotas,” one hectare at a 
time, to farmers who fall short for a price determined by 
supply and demand. Under the rule, growers have to keep 
a minimum amount of native growth on their properties, 
ranging from 20 to 80 percent of their land depending on 
the type of vegetation. The trading platform, launched 
in December 2012, allows farmers to find and negotiate 
directly with each other.

(http://apdforum.com/en_GB/article/rmiap/articles)

QUESTÃO 22
According to the text, BVRio operates:

(A) through computers.
(B) in the Amazon.
(C) in street markets.
(D) over the telephone.

QUESTÃO 23
“they” in “Now, they can clear their names” refers to:

(A) landowners.
(B) inspectors.
(C) names.
(D) trees.

QUESTÃO 24
The opposite of the underlined word in “rapidly shrinking 
forests” is:

(A) quickly.
(B) slowly.
(C) quick.
(D) slow.

FÍSICA

QUESTÃO 25
A intensidade de corrente elétrica num certo circuito é 
de 5 microampères. Expresso em ampères, esse número 
se escreve como:

(A) 0,005 A
(B) 0,0005 A
(C) 0,00005 A
(D) 0,000005 A

QUESTÃO 26
Aproveitando o feriado de fim de ano, Agenor levou, 
em seu automóvel, a família para passar alguns dias 
num famoso balneário. Acontece que, devido ao grande 
número de pessoas que tiveram a mesma ideia, a viagem 
da família foi muito lenta. A tabela abaixo mostra a 
distância e o tempo que a família demorou para percorrer 
cada um dos três trechos da estrada.

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3
50 km 30 km 40 km

2h 1h30min 2h30min

A velocidade média da viagem de Agenor foi de:

(A) 10 km/h
(B) 20 km/h
(C) 30 km/h
(D) 40 km/h

QUESTÃO 27
No circuito abaixo, cada resistência vale 1Ω. 

A resistência equivalente é igual a:

(A) 1 Ω
(B) 1,5 Ω
(C) 2 Ω
(D) 2,5 Ω
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QUESTÃO 28
Se uma corrente elétrica de 6A passa por uma resistência 
de 2W, a potência consumida é de:

(A) 12W
(B) 36W
(C) 48W
(D) 72W

QUESTÃO 29
O valor de uma distância expresso com o número correto 
de algarismos significativos é 0,003565 km. A régua 
utilizada para medir essa distância estava graduada em

(A) quilômetro
(B) metro
(C) decímetro
(D) centímetro

QUESTÃO 30
Da varanda de seu apartamento, a uma certa altura 
do solo, um jovem joga uma pedra verticalmente para 
cima e ela chega  ao solo 3s depois de ter sido  lançada.   
A figura abaixo representa, em gráfico cartesiano, como 
a altura da pedra varia em função do tempo, supondo  
a resistência do ar desprezível, entre o instante em que 
foi lançada  (t = 0s) e o instante em que chegou ao solo 
(t = 3s).

A distância percorrida pela pedra entre o instante em 
que foi lançada e o instante em que chegou ao solo foi

(A) 15m
(B) 20m
(C) 25m
(D) 30m

QUESTÃO 31
Durante uma viagem à Disneylândia, uma criança 
se resfriou e ficou febril. O pai foi a uma farmácia e 
comprou um termômetro que era graduado em graus 
Fahrenheit. Quando foi tomada a temperatura da 
criança, o farmacêutico disse que ela estava muito febril 
e lhe receitou um antitérmico, pois sua temperatura 
precisava diminuir 6,3oF para voltar ao normal. Considere 
a temperatura normal dos seres humanos 36,5oC. 
Lembrando que uma variação de temperatura em 
graus Fahrenheit (ΔF) corresponde a uma variação de 
temperatura em graus Celsius (ΔC) tal que  ΔC = 5ΔF/9, 
concluímos que a temperatura da criança febril era:
 
(A) 37,9oC
(B) 38,5oC
(C) 39,4oC
(D) 40,0oC

QUESTÃO 32
A figura mostra um bloco de massa m = 1kg situado sobre 
um bloco maior, de massa M = 4kg, que por sua vez está 
sobre uma superfície horizontal lisa. Sobre o bloco de 
massa M atua uma força horizontal, para a direita, de 
módulo F = 15N. Devido ao atrito entre os blocos, não há 
deslizamento entre eles.                                          

A força de atrito exercida pelo bloco maior (de massa M) 
sobre o bloco menor (de massa m)

(A) é horizontal, aponta para a direita e tem módulo igual 
a 10N

(B) é horizontal, aponta para a esquerda e tem módulo 
igual a 10N

(C) é horizontal, aponta para a direita e tem módulo igual 
a 3N

(D) é  nula
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QUESTÃO 33
Um aquecedor elétrico foi projetado para funcionar 
sob tensão de 110V, consumindo uma potência P. O 
aquecedor é constituído por quatro resistores idênticos, 
todos de mesma resistência R, ligados como mostra o 
esquema abaixo.

Deseja-se ligar esse aquecedor sob tensão de 220V 
consumindo a mesma potência P. Nesse caso, os resistores 
devem ser ligados como mostra o seguinte esquema

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

QUESTÃO 34
Um pequeno bloco de massa m desliza sobre a superfície 
plana de uma rampa inclinada de um ângulo θ em relação 
à superfície horizontal. O bloco desce a rampa segundo 
a direção de maior declive em movimento retilíneo com 
uma aceleração constante de módulo igual a gsenθ, 
sendo g o módulo da aceleração da gravidade, como 
indica a figura (a).

(a)                                                     (b)
Dentre os segmentos de reta orientados mostrados na 
figura (b), o único que pode representar corretamente a 
força resultante exercida sobre o bloco é o segmento 

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

QUESTÃO 35
A figura mostra um recipiente que contém água em seu 
interior e  está apoiado sobre uma rampa inclinada de 
um certo ângulo θ em relação à horizontal. O recipiente 
encontra-se em repouso e a água em seu interior, em 
equilíbrio hidrostático. Os pontos A, B e C indicados na 
figura pertencem a uma mesma superfície horizontal.

Designando por PA, PB e PC as respectivas pressões nos 
pontos A, B e C, podemos afirmar que

(A) PC < PB < PA
(B) PC < PB = PA
(C) PC = PB = PA
(D) PC > PB = PA
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QUESTÃO 36
Alberto e Beatriz estão caminhando ao longo da mesma 
rodovia. Em um dado instante, tomado como instante 
inicial (t = 0s) eles se falam por telefone e Alberto afirma 
estar na marcação 20km da rodovia, enquanto Beatriz 
afirma estar na marcação 30km da rodovia. Suponha 
que, a partir desse instante, as respectivas velocidades 
escalares de Alberto (VA) e de Beatriz (VB) sejam as 
indicadas no gráfico da figura abaixo e seja te o instante 
em que se encontram.

Podemos afirmar que

(A) te = 5 horas
(B) te = 3 horas e 45 minutos
(C) te = 2 horas e 30 minutos 
(D) te = 1 hora e 15 minutos

QUESTÃO 37
Um bloco de granito de massa igual a 80kg, inicialmente 
em repouso no solo,  é preso ao cabo de um guindaste e 
erguido por ele até atingir uma altura na qual a sua base 
está a 5m acima do solo. Em seguida, o guindaste faz com 
que o bloco desça para uma posição na qual sua base 
fique a apenas 3m do solo, permanecendo em repouso 
nessa posição. Considere o módulo da aceleração da 
gravidade como sendo g = 10m/s2. O trabalho realizado 
pelo peso do bloco desde que ele foi erguido do solo até 
o instante em que ficou em repouso com sua base a 3m 
do solo foi:

(A) ─ 6400 J    
(B)  6400 J
(C) ─ 2400 J
(D) 2400 J

QUESTÃO 38
Com o auxílio do sistema de roldanas representado na 
figura, o homem consegue sustentar em repouso uma 
carga de 240kgf.

Considere os fios ideais, as massas das três roldanas 
móveis desprezíveis e também desprezíveis todos os 
atritos. O módulo da força vertical F que o homem está 
exercendo sobre a corda é de

(A) 80 kgf
(B) 60 kgf
(C) 40 kgf
(D) 30 kgf

QUESTÃO 39
Uma garrafa térmica de capacidade térmica desprezível 
contém 720g de água a 300C. Nela se introduz um cubo 
de gelo a 00C. O calor específico da água é 1,0 cal/g.0C 
e o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g. Quando o 
equilíbrio térmico é atingido, a garrafa contém apenas 
água a 100C. A massa do cubo de gelo introduzido na 
garrafa era

(A) 120 g
(B) 160 g
(C) 180 g
(D) 240 g
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QUESTÃO 40
Estudos feitos com baleias-azuis mostram que esses 
mamíferos podem emitir sons com frequências muito 
baixas, no intervalo de 10Hz a 40Hz, aproximadamente. 
Suponha que uma baleia-azul emita um som com a 
frequência de 25Hz. Considerando a velocidade do som 
na água igual a 1450m/s, o comprimento de onda do som 
emitido por essa baleia foi de

(A) 1475m
(B) 1425m
(C) 700m
(D) 58m

QUESTÃO 41
Uma esfera de massa igual a 1,5kg flutua em uma piscina 
com 1/3 de seu volume submerso, mas sem tocar na 
borda da piscina. Suponha que o equilíbrio hidrostático 
já tenha sido atingido, isto é, que tanto a água da piscina 
quanto a esfera estejam em repouso. Considerando 
o módulo da aceleração da gravidade igual a 10m/s2, 
podemos afirmar que o módulo do empuxo exercido 
sobre a esfera é:

(A) 5N
(B) 10N
(C) 15N
(D) 30N

QUESTÃO 42
A distância de um planeta a uma dada estrela é  
2,7 x 1011m. Por definição, um minuto-luz é a distância 
percorrida pela luz em um minuto.  Considerando que a 
velocidade da luz seja 3,0 x 108m/s, a distância entre o 
planeta e a estrela, em minutos-luz é igual a:

(A) 90 minutos-luz
(B) 60 minutos-luz
(C) 27 minutos-luz
(D) 15 minutos-luz

MATEMÁTICA

QUESTÃO 43
O resultado de 24 – 36 + 9 + 12 – 18 é:

(A) - 11
(B) - 9
(C) -3
(D) 2

QUESTÃO 44
Considere os números:  -13, -7, -3, 2, 10. O de menor 
valor absoluto é o:

(A) - 13
(B) -7
(C) -3
(D) 2

QUESTÃO 45
Paulo, Carlos e Jorge são amigos e têm terrenos vizinhos. 
O terreno de Paulo tem 1.250 metros quadrados, o de 
Carlos tem 330 metros quadrados a menos do que o de 
Paulo, e o Jorge tem 1.430 metros quadrados a menos do 
que a soma das áreas dos terrenos de Paulo e de Carlos.  
Os três amigos querem juntar os terrenos e lançar um 
empreendimento imobiliário, mas o projeto prevê uma 
área total mínima de 3.000 metros quadrados. Para 
executar o projeto, eles ainda precisam adquirir uma 
área vizinha que tenha no mínimo:    

(A) 90 metros quadrados
(B) 70 metros quadrados
(C) 60 metros quadrados
(D) 40 metros quadrados

QUESTÃO 46
Se multiplicamos 4a2b3 por 2ab2 obtemos:

(A) 8a3b5

(B) 6a3b6

(C) 8a2b3

(D) 6a3b5
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QUESTÃO 47
O resto da divisão de x3 - 6x2+ 11x - 12 por  x2 - 2x + 3 é:

(A) 2x + 3
(B) x + 6
(C) x – 4
(D) 3x – 5

QUESTÃO 48
A solução de y4 – 9y2 + 20 = 0 é o conjunto

(A) { }5, 2,2, 5- -

(B) { }2, 3,3, 2- -

(C) { }5, 2,2,5- -

(D) { }3, 1,1, 3- -

QUESTÃO 49
Considere os números a = 25×34×52×7 e b = 24×32×53×7. 
O resultado da divisão de a por b é igual a:

(A) 0,5
(B) 2,4
(C) 3,6
(D) 4,2

QUESTÃO 50
Avalie se são falsas (F) ou verdadeiras (V) as afirmativas 
a seguir:

I: 3 1000 10=

II: 310 20<
III: 5 29 6< <

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) F, V e V
(B) V, F e V
(C) F, F e F
(D) V, V e V

QUESTÃO 51
Se x – 8 = 8 – x então x é igual a:

(A) – 16
(B) – 8
(C) 0
(D) 8

QUESTÃO 52
Daqui a seis anos, Nestor terá o dobro da idade atual de 
Manuel.  Nestor é doze anos mais velho que Manuel. O 
produto das idades de Manuel e Nestor é igual a:

(A) 420
(B) 540
(C) 580
(D) 640

QUESTÃO 53
Num campeonato de futebol, se uma partida termina 
empatada, cada time ganha 1 ponto. Se há uma vitória, 
o vencedor ganha 3 pontos, e o perdedor não ganha 
ponto algum. Um campeonato foi disputado por seis 
times em sistema de dois turnos, ou seja, cada equipe 
jogou duas vezes com cada uma das demais. Terminado o 
campeonato, verificou-se que a soma dos pontos obtidos 
pelas equipes foi igual a 82. O número de jogos que 
terminaram empatados foi igual a:

(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11

QUESTÃO 54
Se f(x) = x2 – 3x + 10, então f(-1) é igual a:

(A) 8
(B) 12
(C) 14
(D) 16

QUESTÃO 55
Dois navios A e B saíram de um mesmo porto num mesmo 
instante e seguiram, ambos em linha reta, trajetórias 
perpendiculares. Nesse momento, o navio A está a 48 km 
do porto e o navio B está a 64 km do porto. A distância 
atual entre os navios A e B é igual a:

(A) 64 km
(B) 72 km
(C) 76 km
(D) 80 km
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QUESTÃO 56
Sidorfe e Joana estavam admirando um belo edifício e 
Sidorfe resolveu calcular a altura do prédio. Com esse 
objetivo, mediu sua sombra projetada no chão, enquanto 
Joana media o comprimento da sombra do prédio.  Os 
resultados das medidas das sombras foram 0,56m e 
29,12m. Como Sidorfe mede 1,68m, a altura do prédio 
é igual a:

(A) 74,12 m
(B) 87,36 m
(C) 90,48 m
(D) 96,12 m

QUESTÃO 57
Uma ciclovia tem forma circular com 120 m de raio. Um 
ciclista começou a dar uma volta na pista e, no momento, 
percorreu 30% do percurso. A distância percorrida pelo 
ciclista até agora é aproximadamente igual a:

(A) 226 m
(B) 248 m
(C) 251 m
(D) 254 m

QUESTÃO 58
Uma certa caixa de papelão usada num estoque tem 
50 cm de comprimento, 20 cm de altura e 20 cm de 
profundidade. O volume ocupado por duzentas dessas 
caixas, em metros cúbicos, é igual a:

(A) 4,0
(B) 3,6
(C) 3,4
(D) 3,2

QUESTÃO 59
O resultado de 2cos(45o)×tg(30o)×tg(60o) é:

(A) 0,5
(B) 2
(C) 3
(D) 2 2

QUESTÃO 60
Em relação às relações trigonométricas, avalie se são 
falsas (F) ou verdadeiras (V) as afirmativas a seguir:

I.  sen(65o) < sen(75o)
II.  cos(38o) > cos(56o)
III.  tg(6o) > tg(88o)

As afirmativas I, II e III são respectivamente

(A) V, V e V
(B) V, F e V
(C) F, F e F
(D) F, F e V




