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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 1 - Leia o texto abaixo e responda o que se 
pede: 

(Enem Digital 2020) 
Qual a influência da comunicação nos fluxos 

migratórios? 
 

Denise Cogo, doutora em comunicação, discute a 
relação entre as tecnologias digitais e as migrações 

no mundo. 
 

Para a especialista, grande parte das representações 
e das experiências que conhecemos dos imigrantes 
chega pela mídia. “A mídia é mediadora das 
relações”, explica. 
O imigrante não é só um sujeito econômico, mas, 
explica Cogo, um sujeito sociocultural. Portanto, a 
comunicação integra a trajetória das migrações 
dentro de um processo histórico. “Desde o 
planejamento e o estudo das políticas migratórias 
para o país de destino até o contato com amigos e 
familiares, o encontro dos fluxos migratórios com as 
tecnologias digitais traz novas perspectivas para os 
sujeitos. Também se abre a possibilidade para que, 
com um celular na mão, os próprios imigrantes 
possam narrar suas histórias, construindo novos 
caminhos”, analisa. 

Disponível em: http://operamundi.uol.com.br. 
Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado). 

 
Ao trazer as novas perspectivas acionadas pelos 
sujeitos na escrita de suas histórias, o texto apresenta 
uma visão positiva sobre a presença da(s): 
 
a) economia na formação cultural dos sujeitos. 
b) manifestações isoladas nos processos de migração. 
c) narrações oficiais sobre os novos fluxos 
migratórios. 
d) abordagens midiáticas no tratamento das 
informações. 
e) tecnologias digitais nas formas de construção da 
realidade. 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 2 - (Enem 2020)  
 

Hino à Bandeira 
 

Em teu seio formoso retratas 
Este céu de puríssimo azul, 

A verdura sem par destas matas, 
E o esplendor do Cruzeiro do Sul. 

Contemplando o teu vulto sagrado, 
Compreendemos o nosso dever, 
E o Brasil por seus filhos amado, 

Poderoso e feliz há de ser! 
Sobre a imensa Nação Brasileira, 

Nos momentos de festa ou de dor, 
Paira sempre sagrada bandeira 
Pavilhão da justiça e do amor! 

BILAC, O.; BRAGA, F. Disponível em: 
www2.planalto.gov.br. Acesso em: 10 dez. 2017 

(fragmento). 
  
No Hino à Bandeira, a descrição é um recurso 
utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida 
em que: 
 
a) remete a um momento futuro. 
b) promove a união dos cidadãos. 
c) valoriza os seus elementos. 
d) emprega termos religiosos. 
e) recorre à sua história. 
 
 
QUESTÃO 3 - Você recebe uma mensagem no celular, 
lê integralmente ou parte dela e a repassa, sem ter 
sequer o cuidado de checar se é verdadeira? Então, 
fique atento, porque você pode estar ajudando a 
propagar uma fake news. A expressão, em inglês, 
significa notícia falsa e já tomou conta do vocabulário 
brasileiro. Aliás, as “fake news” ultrapassaram as 
fronteiras do uso de termos estrangeiros e passaram 
a fazer parte, também, da rotina do brasileiro, seja na 
propagação ou na reparação delas. A justificativa do 
professor José Eduardo de Santana Macêdo, doutor 
em Direito Político e Econômico e mestre em Direito 
Constitucional, é de que a sociedade moderna goza 
de um privilégio totalmente inexistente no passado, 
o do acesso ilimitado à informação. Mas, claramente, 
não tem sabido lidar com esse privilégio. “No que 
antes     se    dependia    do    jornal   impresso  ou  de  
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informações divulgadas pelas ondas do rádio e da 
televisão, esses meios praticamente sucumbiram 
como fonte de notícias e estão se reinventado para 
não se tornarem obsoletos”, ressalta Eduardo 
Macêdo. 
Disponível em: <http://jlpolitica.com.br/reportagem-

especial/fake-news-viraram-estrategia-politica>. 
 
O texto expõe a preocupação de um professor ligado 
à área do Direito sobre o compartilhamento de 
conteúdos falsos impulsionado pelo(a): 
 
a) acesso facilitado e irrefletido às informações no 
ambiente digital. 
b) displicência natural das pessoas que navegam pela 
internet. 
c) obsolescência dos meios de veiculação de notícias 
como rádio e televisão. 
d) impossibilidade de identificação da origem dos 
textos. 
e) disseminação de ações criminosas na internet. 
 
 
QUESTÃO 4 - Identifique, nos textos dos poetas 
representantes do barroco, arcadismo e romantismo, 
em qual deles há o uso do procedimento 
metalinguístico: 
 
a) As ondas são anjos que dormem no mar, 
Que tremem, palpitam, banhados de luz... 
São anjos que dormem, a rir e sonhar 
Em leito d’escuma revolvem-se nus! 
(Álvares de Azevedo) 
b) O cego Cupido um dia 
Com os seus Gênios falava 
Do modo que lhe restava 
De cativar a Dirceu. 
(Tomás Antonio Gonzaga) 
c) Para a tropa do trapo vazo a tripa 
E mais não digo porque a Musa topa 
Em apa, epa, ipa, opa, upa. 
(Gregório de Matos) 
d) O povo é como o sol! Da treva escura 
rompe um dia co’a destra iluminada, 
como o Lázaro, estala a sepultura! 
(Castro Alves) 
 
 
 
 

 
e) Vês! Ninguém assistiu ao formidável 
Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão - esta pantera - 
Foi tua companheira inseparável! 
(Augusto dos Anjos) 
 
 
QUESTÃO 5 - Nos trechos abaixo, de Dom Casmurro, 
de Machado de Assis, o narrador deixa de praticar 
a metalinguagem em: 
 
a) Agora que expliquei o título, passo a escrever o 
livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me 
põem a pena na mão. 
b) Tio Cosme vivia com minha mãe, desde que ela 
enviuvou. Já então era viúvo, como prima Justina; era 
a casa dos três viúvos. 
c) Releva-me estas metáforas; cheiram ao mar e à 
maré que deram morte ao meu amigo e comborço 
Escobar. 
d) D. Sancha, peço-lhe que não leia este livro; ou, se 
o houver lido até aqui, abandone o resto. 
e) Também não achei melhor título para a minha 
narração; se não tiver outro daqui até ao fim do livro, 
vai este mesmo. 
 
 
QUESTÃO 6 - (Fuvest - SP) Indique a alternativa 
correta: 
 
a) Tratavam-se de questões fundamentais. 
b) Comprou-se terrenos no subúrbio. 
c) Precisam-se de datilógrafas. 
d) Reformam-se ternos. 
e) Obedeceram-se aos severos regulamentos. 
 
 
QUESTÃO 7 - Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Ele entregou a alma a Deus é eufemismo. 
b) “O mito é o nada que é tudo.” (Fernando Pessoa) 
é uma antítese. 
c) “embora quem quase morre esteja vivo, quem 
quase vive já morreu” (Luís Fernando Veríssimo) é 
uma comparação. 
d) A cidade maravilhosa continua linda é uma 
perífrase. 
e) Aqueles ali são uns anjos, vivem metidos em 
confusão é uma ironia. 
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QUESTÃO 8 – (UFV-MG) Indique a alternativa em 
que o sinal indicativo da crase é facultativo. 
 
a) Voltou à casa do juiz. 
b) Chegou às três horas. 
c) Voltou à minha casa. 
d) Devolveu as provas àquela aluna. 
e) Voltou às pressas. 
 
 
QUESTÃO 9 - (ITA-SP) Assinale a alternativa correta: 
 
a) Antes prefiro aspirar uma posição honesta que ficar 
aqui. 
b) Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. 
c) Prefiro aspirar a uma posição honesta que ficar 
aqui. 
d) Prefiro antes aspirar a uma posição honesta que 
ficar aqui. 
e) Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. 
 
 
QUESTÃO 10 - Em qual alternativa o verbo “assistir” 
é transitivo indireto e possui o sentido de “caber 
razão a alguém”? 
 
a) Não assistimos ao espetáculo da noite. 
b) Todos os dias assistimos às aulas. 
c) A ONG assistiu aos desabrigados. 
d) Assiste à mulher o direito à licença-maternidade. 
e) Vá assistir ao doente no corredor! 
 
 
QUESTÃO 11 - (UFPE) 
 
DESCOBERTA DA LITERATURA 
 
No dia-a-dia do engenho/ toda a semana, durante/ 
cochichavam-me em segredo: / saiu um novo 
romance./ 
E da feira do domingo/ me traziam conspirantes/ 
para que os lesse e explicasse/ um romance de 
barbante./ 
Sentados na roda morta/ de um carro de boi, sem 
jante,/ 
ouviam o folheto guenzo, / o seu leitor semelhante,/ 
com as peripécias de espanto/ preditas pelos 
feirantes./ 
Embora as coisas contadas/ e todo o mirabolante,/ 
 

 
em nada ou pouco variassem/ nos crimes, no amor, 
nos lances,/ 
e soassem como sabidas/ de outros folhetos 
migrantes,/ 
a tensão era tão densa,/ subia tão alarmante,/ 
que o leitor que lia aquilo/ como puro alto-falante,/ 
e, sem querer, imantara/ todos ali, circunstantes,/ 
receava que confundissem/ o de perto com o 
distante,/ 
o ali com o espaço mágico,/ seu franzino com 
gigante,/ 
e que o acabasse tomando/ pelo autor imaginante/ 
ou tivesse que afrontar/ as brabezas do brigante./ 
(…) 
João Cabral de Melo Neto 
 
Sobre as figuras de linguagem usadas no texto, 
relacione as duas colunas abaixo: 
 

(1) Romance de 
barbante 

(    ) Pleonasmo 

(2) Roda morta; folheto 
guenzo 

(    ) Metáfora 

(3) como puro alto-
falante 

(    ) Comparação 

(4) Perto/distante 
Ali/espaço mágico 
Franzino/gigante 

(    ) Metonímia 

(5) Cochichavam-me 
em segredo. 

(    ) Antítese 

 
A ordem correta é: 
 
a) 1, 2, 3, 4, 5 
b) 5, 2, 3, 1, 4 
c) 3, 1, 4, 5, 2 
d) 2, 1, 3, 4, 5 
e) 2, 4, 5, 3, 1 
 
 
QUESTÃO 12 - Assinale os períodos cujos verbos 
destacados estão no modo subjuntivo: 

 

I. Entenda que é preciso preservar os recursos 
naturais para as gerações futuras; 

II. É necessário que nos preocupemos com camadas 
sociais menos favorecidas; 
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III. Nem todos sabem sobre a importância da ação do 
homem sobre a natureza; 

IV. O voo fará duas escalas antes de chegar ao Brasil; 

V. Ela poderá brincar caso termine a tarefa antes do 
anoitecer. 

Estão corretas: 
 
a) Todas as alternativas. 
b) Apenas III e IV. 
c) I, II e V. 
d) II, III e V. 
e) Apenas II e V. 
 
 
QUESTÃO 13 - Relacione as colunas de acordo com a 
função sintática exercida pelo substantivo em 
destaque nas orações: 
 
a) A esperança é a última que morre. 
b) Tinham esperança na cura. 
c) Maria se rendeu à esperança de sobreviver. 
d) O tratamento parecia uma esperança. 
e) Considero esse tratamento a única esperança. 
 
I. Predicativo do sujeito 
II. Objeto direto 
III. Predicativo do objeto 
IV. Sujeito 
V. Objeto indireto 
 
a) IV, III, II, I, V. 
b) II, I, IV, III, V. 
c) V, III, IV, II, I. 
d) IV, II, V, I, III. 
e) III, V, II, I, IV. 
 
 
 QUESTÃO 14 - (Enem) 
 

Texto 1 
Canção do exílio 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
[ ... ] 
 
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar – sozinho, à noite – 
Mais prazer eu encontro lá; 
 
Minha terra tem palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 

DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de 
Janeiro: Aguilar, 1998. 

Texto 2 
Canto de regresso à Pátria 
 
Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 
 
Minha terra tem mais rosas 
E quase tem mais amores 
Minha terra tem mais ouro 
Minha terra tem mais terra 
 
Ouro terra amor e rosas 
Eu quero tudo de lá 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá 
 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo 
Sem que eu veja a rua 15 
E o progresso de São Paulo 

ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno 
Oswald. São Paulo: Círculo do Livro. s/d. 
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Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e 
culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético: 
a paisagem brasileira entrevista a distância. 
Analisando-os, conclui-se que 
 
a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha 
excessivamente do país em que nasceu, é o tom de 
que se revestem os dois textos. 
b) a exaltação da natureza é a principal característica 
do texto 2, que valoriza a paisagem tropical realçada 
no texto 1. 
c) o texto 2 aborda o tema da nação, como o texto 1, 
mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. 
d) o texto 1, em oposição ao texto 2, revela 
distanciamento geográfico do poeta em relação à 
pátria. 
e) ambos os textos apresentam ironicamente a 
paisagem brasileira. 
 
 
QUESTÃO 15 - (UFPI-PI) 
 
“Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o 
legado da nossa miséria”. 
O enunciado acima se refere a uma das obras de 
Machado de Assis intitulada: 
 
a) Memórias póstumas de Brás Cubas  
b) Memorial de Aires 
c) Dom Casmurro 
d) Quincas Borba 
e) Esaú e Jacó 
 
 

ATUALIDADES 
 

 
QUESTÃO 16 - Qual das alternativas contém apenas 
artistas que participaram da Semana de Arte 
Moderna, cujo centenário foi comemorado em 2022? 
 
a) Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti 
e Manuel Bandeira 
b) Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di 
Cavalcanti e Manuel Bandeira 
c) Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do 
Amaral e Anita Malfatti 
d) Tarsila do Amaral, Plínio Salgado, Heitor Villa-Lobos 
e Mário de Andrade 
 

 
e) Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do 
Amaral e Di Cavalcanti 
 
 
QUESTÃO 17 - Uma onda de protestos que ocorreu 
em 2020, fez a hashtag #BlackLivesMatter (Vidas 
Negras Importam, em tradução livre) ganhar 
manifestações nas ruas e nas redes sociais. Famosos 
e anônimos usaram o termo, no online e no offline, 
como forma de apoio ao movimento antirracista e 
para cobrar das autoridades que resguardem vidas 
negras. O caso, que motivou essa onda de protestos 
contra o racismo nos Estados Unidos, aconteceu no 
dia 25 de maio de 2020. Assinale a alternativa que 
aponta o caso que desencadeou essa onda de 
protestos:  
 
a) A morte de George Floyd asfixiado por um policial 
nos Estados Unidos.  
b) A morte de George Floyd, morto com um tiro na 
cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 
policiais nos EUA.  
c) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi 
morto com um único tiro no peito, enquanto voltava 
para casa depois de ter comprado doces.  
d) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, 
alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 
costas por policiais.  
e) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado 
por um policial nos EUA. 
 
 
QUESTÃO 18 - Qual relíquia, guardada em Portugal, 
veio para o Brasil apenas para a comemoração do 
bicentenário da Independência? 
 
a) coração de D. Pedro I 
b) a insígnia portuguesa que D. Pedro I usava quando 
proclamou a Independência 
c) a espada de D. Pedro I 
d) carta de D. Pedro I a D. João VI informando que 
não regressaria a Portugal com a família 
e) a indumentária que D. Pedro I usava em 7 de 
setembro de 1822 
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QUESTÃO 19 - O que é Crimeia? 
 
a) tipo de conferência realizada entre líderes de 
organizações russas 
b) nome dado ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia 
c) península localizada no sul da Ucrânia que em 
2014 foi anexada ao território da Rússia 
d) conjunto das repúblicas da União Soviética 
e) processo de cristianização da Rússia 
 
 
QUESTÃO 20 - Xi Jinping, Emmanuel Macron e 
Volodymyr Zelensky são, respectivamente, os 
governantes de quais países? 
 
a) Japão, França e Rússia 
b) Coreia do Norte, Alemanha e Ucrânia 
c) China, França e Ucrânia 
d) Taiwan, Bélgica e Rússia 
e) Macau, Suíça e Ucrânia 
 
 
QUESTÃO 21 - Que país sediará as Olimpíadas de 
2024? 
 
a) Catar 
b) Rússia 
c) Estados Unidos 
d) Austrália 
e) França 
 
 
QUESTÃO 22 - Qual o nome do líder da Coreia do 
Norte? 
 
a) Pak Pong-ju 
b) Kim Jong-un 
c) Kim Jong-Il 
d) Moon Jae-in 
e) Xi Jinping 

 
QUESTÃO 23 - A tragédia da boate Kiss completou 8 
anos no dia 27 de janeiro de 2021. O incêndio, que 
ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, 
provocou 242 mortes e deixou 636 feridos. A faixa 
etária dos mortos, entre 18 e 24 anos, e as condições 
do incêndio chocaram o país, que teve luto oficial de 
três dias declarado pela então presidente Dilma  
 

 
Rousseff. O incêndio foi o segundo pior da história do 
Brasil. Esse incêndio ocorreu em que cidade?  
 
a) Porto Alegre - RS.  
b) Santa Rosa - RS.  
c) Santa Maria - RS.  
d) Santa Rosa do Sul - SC.  
e) São José do Rio Preto - SP.  
 
 
QUESTÃO 24 - “Ícone da música brasileira, 
considerada uma das maiores artistas do mundo, a 
cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida 
apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua 
voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna 
descansou, mas estará para sempre na história da 
música e em nossos corações e dos milhares fãs por 
todo mundo. Feita a sua vontade, ela cantou até o 
fim”  
(Texto adaptado. Fonte: exame.com, de 20/01/2022). 
 
O texto acima é uma publicação em seu Instagram, 
feita por familiares e pela equipe da cantora que 
faleceu aos 91 anos, por causas naturais, em janeiro 
de 2022. Qual o nome dessa artista brasileira, que 
lançou 35 discos com mistura de samba, jazz, 
eletrônica, hip hop e funk que foi casada com o 
jogador de futebol Mané Garrincha? 
 
a) Chiquinha Gonzaga 
b) Elizeth Cardoso 
c) Elza Soares 
d) Nara Leão 
e) Maria Bethânia 
 
 
QUESTÃO 25 - O Reino Unido deixou a União 
Europeia (UE) em 31 de janeiro de 2020, mas as 
principais mudanças na vida dos cidadãos comuns 
europeus e britânicos só serão notadas agora, em 
2021. Neste 1º de janeiro [2021], se encerra o 
chamado “período de transição”, em que Londres e 
Bruxelas mantiveram a maior parte das leis do bloco, 
enquanto negociavam como seria seu novo 
relacionamento.  

(UOL < https://bit.ly/3BnWohA> Acesso em 
25.08.2021) 

 
A partir de 1º de janeiro, no novo relacionamento 
entre Reino Unido e União Europeia, deve ocorrer: 
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a) a suspensão das atividades comerciais entre os dois 
lados. 
b) o aumento das relações comerciais com o 
Mercosul em substituição à União Europeia. 
c) o fim da livre circulação de pessoas, entre o 
continente europeu e a ilha. 
d) a ampliação da entrada de trabalhadores 
imigrantes no Reino Unido. 
e) a retirada do Reino Unido de organizações 
internacionais como a OTAN e a ONU. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
 

QUESTÃO 26 - Arthur deseja comprar um terreno de 
Cléber, que lhe oferece as seguintes possibilidades de 
pagamento: 
 
• Opção 1: Pagar à vista, por R$ 55 000,00; 
• Opção 2: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 
30 000,00, e mais uma prestação de R$ 26 000,00 
para dali a 6 meses. 
• Opção 3: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 
20 000,00, mais uma prestação de R$ 20 000,00, para 
dali a 6 meses e outra de R$ 18 000,00 para dali a 12 
meses da data da compra. 
• Opção 4: Pagar a prazo dando uma entrada de R$ 
15 000,00 e o restante em 1 ano da data da compra, 
pagando R$ 39 000,00. 
• Opção 5: pagar a prazo, dali a um ano, o valor de R$ 
60 000,00. 
Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia 
se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista 
(ou até um valor menor) em um investimento, com 
rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os 
valores à medida que as prestações da opção 
escolhida fossem vencendo. Após avaliar a situação 
do ponto de vista financeiro e das condições 
apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso 
financeiramente escolher a opção: 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
 
 

 
QUESTÃO 27 - Jogar baralho é uma atividade que 
estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a  
 
Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são 
formadas sete colunas com as cartas. A primeira  
coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a 
terceira tem três cartas, a quarta tem quatro cartas, 
e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual 
tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, que 
são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade 
de cartas que forma o monte é: 
 
a) 21 
b) 24 
c) 26 
d) 28 
e) 31 
 
 
QUESTÃO 28 – Realizando a simplificação da 
expressão algébrica a seguir, encontraremos: 
 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
 
QUESTÃO 29 - (Vunesp) Considerando as matrizes A 
e B, determine o valor de det(A·B): 

 

a) -1 
b) 6 
c) 10 
d) 12 
e) 14 
 
 
QUESTÃO 30 - Uma empresa de telefonia oferece 
dois tipos de planos: 
 
• Plano Plus: 3,5 GB de internet, mais ligações 
ilimitadas para telefones fixos e celulares. 
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• Plano Econômico: 3,5 GB de internet, mais 50 
min de ligações para telefones fixos e celulares. 

O plano Plus custa por mês R$ 65,90, já o plano 
Econômico custa R$ 10,80, sendo que é cobrado R$ 
1,90 por minuto quando o cliente exceder os 50 min 
incluídos no plano. Considerando esses dois planos, 
usando quantos minutos de ligações por mês, o plano 
Plus passa a ser mais econômico? 
 
a) 30 min 
b) 50 min 
c) 60 min 
d) 70 min 
e) 80 min 
 
 
QUESTÃO 31 - Um Trem “A” parte de uma cidade a 
cada 6 dias. Um trem “B” parte da mesma cidade a 
cada 9 dias. Se “A” e “B” partirem juntos, voltarão a 
fazê-lo, novamente depois de:  
 
a) 54 dias  
b) 18 dias  
c) 15 dias  
d) 12 dias  
e) 10 dias  
 
 
QUESTÃO 32 - Quantos anagramas podemos 
construir com as letras da palavra BARUERI? 
 
a) 7! 
b) 3!+4! 
c) 3!.4! 
d)2520 
e) 5040 
 
 
QUESTÃO 33 - (UFPA) Numa população de 1.040 
roedores, apenas 120 são completamente sãos. 
Dentre os que possuem algum tipo de doença, 
morreram 184 num determinado período. Para a 
população de doentes, a razão entre o número de 
mortos e de vivos é:  
 
a) 1 : 4  
b) 1 : 5  
c) 4 : 1  
d) 4 : 5  
e) 5 : 4  

 
QUESTÃO 34 - Um fazendeiro tem 25 porcos e 
alimento suficiente para sustentá-los por 16 dias. 
Tendo recebido mais 15 porcos, quantos dias ele 
alimentará os porcos sem ter que diminuir a ração?  
 
a) 10 dias  
b) 14 dias  
c) 12 dias  
d) 6 dias  
e) 8 dias  
 
 
QUESTÃO 35 - A figura a seguir apresenta dois 
semicírculos de raio 2 cm inscritos em um quadrado 
de lado 4 cm. Determine o valor do dobro da área da 
região sombreada. Adote 𝜋  = 3,14 

 

a) 1,72 cm2 
b) 3,44 cm2 
c) 6,88 cm2 
d) 16 cm2 
e) 34,4 cm2  

 
QUESTÃO 36 - A desigualdade (0,2)2.x.log 10000  < (0,2)6. 

(1/2) + 3  é verdadeira para todo x real tal que: 
 
a) x > 0 
b) x > 0,75 
c) 0 < x < 1 
d) 2 < x < 3 
e) x < 0,75  

 
 
QUESTÃO 37 - (UFPA 2006) Um vendedor recebe 
comissão de 1,5% sobre o preço de venda de certo 
produto. De quanto foi a comissão desse vendedor na 
época natalina, quando vendeu 20 unidades desse 
produto, cujo preço unitário era de R$ 600,00?  
 
a) R$ 9,00 
b) R$ 45,00  
c) R$ 90,00  
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d) R$180,00  
e) R$ 360,00  
 
 
QUESTÃO 38 - (FUVEST) Todas as cartas apresentam 
uma letra em uma face e um número na outra. 
Alguém disse: “Se a letra da carta é uma vogal, então 
atrás tem um número par”.  

 
 
Para verificar se o que foi dito é verdade, precisamos 
necessariamente virar:  
 
a) todas as cartas.  
b) somente as duas primeiras.  
c) somente as duas últimas.  
d) somente a primeira e a última.  
e) somente a primeira e a terceira.  
 
 
QUESTÃO 39 - (FUVEST-SP) Uma progressão 
aritmética e uma progressão geométrica tem ambas, 
o primeiro termo igual a 4, sendo que os seus 
terceiros termos são estritamente positivos e 
coincidem. Sabe-se ainda que o segundo termo da 
progressão aritmética excede o segundo termo da 
progressão geométrica em 2. Então o terceiro termo 
das progressões é:  
 
a) 10  
b) 12  
c) 14  
d) 16  
e) 18  
 
 
QUESTÃO 40 - (UFVJM-MG) (SASI – UFVJM – 2017) 
Um recipiente tem o formato de um tronco de cone, 

com raio maior medindo 5 cm, raio menor medindo 3  

cm, altura medindo 4 cm e, no fundo do recipiente, 

há uma meia esfera sólida e fixa. Analisando a figura 

a seguir, pode-se afirmar que o volume de água que 

este recipiente comporta é aproximadamente: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

a) 29 π cm3  
b) 47 π cm3  
c) 65 π cm3  
d) 71 π cm3 
e) 73 π cm3 
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