I – LÍNGUA PORTUGUESA
1ª Parte
Leia o texto a seguir, para responder às questões de 1 a 10.
Um Equívoco Tamanho Gigante
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A "internacionalização" da Amazônia é uma falácia antiga.
Começou em 1850, quando o tenente da Marinha americana Matthew
Maury reivindicou o livre acesso de embarcações estrangeiras ao Rio
Amazonas. Na ocasião, o pretexto era geográfico - para o tenente, as
dimensões oceânicas do rio eram suficientes para justificar a sua
"desbrasileirização".
No século passado, nos anos 80, o discurso tomou outro
rumo. Diante da crescente preocupação mundial com a degradação
do meio ambiente, grupos com graus variados de má-fé passaram a
defender a tese de que a Amazônia, por sua relevância para a
manutenção do clima global e pela riqueza de sua biodiversidade, não
poderia ser "deixada" sob os cuidados do país a que pertence (ou dos
países, já que ela se estende por oito nações além do Brasil, que
concentra 60% da sua área).
A pesquisa do Sensus mostra que, lamentavelmente, muita
gente lá fora vem levando esse delírio a sério - 40% dos entrevistados
afirmam que a Amazônia deveria ser administrada "de acordo com regras internacionais" e não em
conformidade com as leis brasileiras. Mais do que isso, 65% se dispõem até a pingar um dinheirinho
para ajudar no financiamento dessa administração exógena, cuja intenção elevada é "preservar a
floresta". Sobre isso, diz o cientista paraense José Maria Cardoso da Silva, vice-presidente executivo da
Conservação Internacional, com sede em Washington: "Para além da questão óbvia da soberania, existe
o fato de que o Brasil já adota muitos dos melhores padrões internacionais para a conservação da
Amazônia. Ele hoje pode ser classificado como uma superpotência ambiental que ajudou a criar muitas
das regras de conservação de florestas adotadas em diversos países". O Brasil tem, por exemplo, o maior
conjunto de unidades de preservação e também de reservas indígenas do planeta.
Até o desmatamento, que chegou a varrer em um só ano uma área de floresta maior do que a do
estado de Sergipe, foi domado. Em 2011, ele chegou ao seu menor patamar desde o início das medições,
em 1988.
DINIZ, Laura e COURA, Kalleo. Veja. Ed. 2250, ano 45, n. 1. São Paulo: Abril, 8 jan. , 2012, p. 70.

1. De acordo com o texto, a questão da internacionalização da Amazônia
a) é uma discussão que remonta a um passado distante, quando, na ocasião, os brasileiros já aceitavam a ideia de
que o Amazonas tinha proporções oceânicas e, portanto, interessava a outros países.
b) passou a ser uma ideia defendida pela maioria da população brasileira, que, a partir dos anos 80, considera a
Amazônia um patrimônio mundial, estendendo-se por países vizinhos.
c) conta com o apoio de um número expressivo de brasileiros que vive fora do país e acredita que as instituições
estrangeiras estão mais preparadas para a preservação ambiental, seguindo padrões internacionais.
d) deixou de ser uma preocupação no Brasil, visto que o país se concentra, nesse momento, na luta contra o
desmatamento da floresta Amazônica.
e) é improcedente, pois o país possui o maior conjunto de unidades de preservação do planeta e já adota muitos
dos melhores padrões de conservação da Amazônia.
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2. Acerca do gerenciamento da Amazônia, pode-se inferir:
a) As regras de conservação/exploração dessa região são aprovadas pelos ambientalistas, por isso o
desmatamento não é mais uma realidade nessa área.
b) O Brasil, ao adotar regras internacionais na conservação dessa área, tem servido de parâmetro para outros
países.
c) O capital estrangeiro é imprescindível para a preservação da Amazônia, visto que a sua área se estende por
outras nações além do Brasil.
d) A Amazônia tem estimulado os especuladores financeiros do planeta, que estão cada vez mais preocupados
com a degradação do meio ambiente.
e) A Amazônia, por sua relevância para o clima global e pela riqueza de sua biodiversidade, deve ser administrada
apenas em conformidade com as leis internacionais.
3. Leia:
“ ‘ Para além da questão óbvia da soberania, existe o fato de que o Brasil já adota muitos dos melhores padrões internacionais
para a conservação da Amazônia.’ ” (linhas 21 - 23)
A partir dessa afirmativa do Sr. José Maria Cardoso da Silva, depreende-se que o Brasil
a) está pouco preocupado com a questão da soberania nacional.
b) passa por um processo de “desbrasileirização”, por adotar regras internacionais na conservação de seu
patrimônio.
c) precisa estar atento quando o assunto é preservação da Amazônia, pois as regras brasileiras estão sendo
deixadas de lado.
d) mostra-se preparado para administrar a preservação da região amazônica .
e) corre o risco de ver o seu patrimônio ser administrado por países circunvizinhos.
4. No fragmento “A ‘internacionalização’ da Amazônia é uma falácia antiga.” (linha 1), o termo destacado é sinônimo de
a) notícia verídica.
b) informação desatualizada.
c) promessa cumprida.

d) luta desnecessária.
e) ideia enganosa.

5. Leia:
“A pesquisa do Sensus mostra que, lamentavelmente, muita gente lá fora vem levando esse delírio a sério - 40% dos
entrevistados afirmam que a Amazônia deveria ser administrada ‘de acordo com regras internacionais’ e não em conformidade com
as leis brasileiras.” (linhas 15 - 18)
A expressão “esse delírio” destacada nesse fragmento refere-se à
a)
b)
c)
d)
e)

preocupação dos brasileiros com o meio-ambiente.
pesquisa do “Sensus”.
administração da Amazônia em conformidade com as leis brasileiras.
ideia de a Amazônia ser gerenciada de acordo com as regras internacionais.
degradação das florestas brasileiras.

6. No fragmento “Mais do que isso, 65% se dispõem até a pingar um dinheirinho para ajudar no financiamento dessa
administração exógena, [...]” (linhas 18 - 19), o termo destacado
a)
b)
c)
d)
e)

apresenta-se em sentido denotativo.
é inadequado para um texto jornalístico.
está empregado em sentido figurado.
é impróprio para um texto de nível formal de linguagem.
compromete a clareza do enunciado.

7. No fragmento “[...] não poderia ser ‘deixada’ sob os cuidados do país a que pertence (ou dos países, já que ela se estende por oito
nações além do Brasil, que concentra 60% da sua área).” (linhas 11 - 14), o conectivo destacado pode ser substituído, sem
alteração de sentido, por
a) uma vez que.
b) se bem que.
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c) apesar de que.
d) ainda que.

e) desde que.
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8. No fragmento “[...] 40% dos entrevistados afirmam que a Amazônia deveria ser administrada ‘de acordo com regras
internacionais’ [...]” (linhas 16 -17), a forma verbal “afirmam”
a)
b)
c)
d)
e)

está flexionada no plural, de acordo com o nível informal da linguagem.
pode ser substituída por “afirma”, pois, nesse caso, a concordância é facultativa.
concorda com o sujeito expresso por “40% dos entrevistados”, seguindo a norma padrão da língua escrita.
pode ser flexionada também no singular, considerando a percentagem 40%.
está flexionada no plural por se tratar de um sujeito indeterminado.

9. Analisando os fragmentos a seguir, verifica-se que a circunstância expressa pelo conectivo “para” está
corretamente indicada na alternativa:
FRAGMENTO

CIRCUNSTÂNCIA

a)

“[...] para o tenente, as dimensões oceânicas do rio eram suficientes para justificar a sua
‘desbrasileirização’.” (linhas 4 - 6)

FINALIDADE

b)

“[...] a tese de que a Amazônia, por sua relevância para a manutenção do clima global e pela
riqueza de sua biodiversidade [...] ” (linhas 10 - 11)

LUGAR

c)

“[...] 65% se dispõem até a pingar um dinheirinho para ajudar no financiamento dessa
administração exógena, [...]” (linhas 18 - 19)

FINALIDADE

d)

“Para além da questão óbvia da soberania, existe o fato de que o Brasil já adota muitos dos
melhores padrões internacionais [...]” (linhas 21 - 22)

TEMPO

e)

“[...] o Brasil já adota muitos dos melhores padrões internacionais para a conservação da
Amazônia.” (linhas 22 - 23)

LUGAR

10. O uso da vírgula intercalando uma ideia explicativa ocorre no seguinte fragmento:
a) “Na ocasião, o pretexto era geográfico - para o tenente, as dimensões oceânicas do rio eram suficientes [...]” (linhas 4 - 5)
b) “No século passado, nos anos 80, o discurso tomou outro rumo.” (linhas 7 - 8)
c) “A pesquisa do Sensus mostra que, lamentavelmente, muita gente lá fora vem levando esse delírio a sério — [...]” (linhas 15 -16)
d) “Mais do que isso, 65% se dispõem até a pingar um dinheirinho para ajudar no financiamento dessa administração exógena,
[...]” (linhas 18 - 19)
e) “Para além da questão óbvia da soberania, existe o fato de que o Brasil já adota muitos dos melhores padrões internacionais para
a conservação da Amazônia.” (linhas 21 - 23)
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2ª Parte: REDAÇÃO
INSTRUÇÕES:
• Use exclusivamente CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA.
• Faça o rascunho, se necessário, na página indicada neste caderno de questões. O
RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO.
• Apresente a redação no espaço predeterminado na FOLHA DE RESPOSTA. FORA
DO ESPAÇO ESTABELECIDO, A REDAÇÃO NÃO SERÁ CORRIGIDA.
• Siga a NORMA PADRÃO da língua escrita.
• Mantenha rigorosa fidelidade à DELIMITAÇÃO TEMÁTICA proposta. O texto
que fugir a essa delimitação receberá nota ZERO.
• Desenvolva seu texto EM PROSA, em até 20 linhas, com letra legível. A redação
com menos de 7 (sete) linhas não será corrigida e receberá nota ZERO.
No texto “Um equívoco tamanho gigante”, o autor faz a seguinte afirmação:
“Até o desmatamento, que chegou a varrer em um só ano uma área de floresta maior do que a do estado de Sergipe, foi domado. Em
2011, ele chegou ao seu menor patamar desde o início das medições, em 1988.” (linhas 26 - 28)
Nesse fragmento, o autor defende que o Brasil conseguiu nas últimas décadas “domar” o desmatamento.
Considerando essa questão, redija um texto que apresente o seu ponto de vista acerca da seguinte delimitação
temática: A redução do desmatamento no Brasil.
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II – CONHECIMENTOS GERAIS
11. A organização do espaço em regiões metropolitanas
está diretamente vinculada ao processo de
desenvolvimento econômico de um país. Nesse
sentido, observe, no mapa ao lado, a localização das
regiões metropolitanas brasileiras:
Sobre as regiões metropolitanas brasileiras, é correto
afirmar:
a) Todas essas regiões estão localizadas nas capitais
dos estados, em virtude do tipo de
industrialização implementado nacionalmente.
b) As maiores e mais importantes regiões
metropolitanas resultaram dos processos de
industrialização e de urbanização, iniciados a
partir de 1930, na região Sudeste.
c) A criação dessas regiões possibilitou aos governos
estaduais e municipais reordenar o espaço e
resolver os problemas comuns às suas cidades.
d) Um traço comum entre as regiões metropolitanas
do Norte e do Nordeste é o fato de a produção
agrícola ter possibilitado o processo de
industrialização.
e) Essas regiões foram criadas por lei na década de
1970, visando resolver os problemas de
distribuição das indústrias no território nacional.

Fonte: BIGOTTO, José Francisco et al. Geografia: Sociedade e Cotidiano, Vol. 2. São
Paulo: Escala Educacional, 2011. p. 230.

12. A produção agrícola e a questão agrária no Brasil passaram, desde os anos de 1970, por um processo de
transformação intenso, em função do ingresso do capital no campo. Esse processo apresenta contradições profundas.
Sobre o ingresso do capital no campo brasileiro e as contradições decorrentes desse processo, é correto afirmar:
a) A produção agrícola responsável pelo abastecimento alimentar no Brasil tem origem nas pequenas
propriedades, por isso, elas são mais beneficiadas pelos empréstimos bancários agrícolas.
b) A produção agrícola brasileira destinada à exportação ainda utiliza uma mecanização ultrapassada, grandes
contingentes de mão de obra imigrante e sistema de monocultura.
c) A mecanização da produção agrícola proporcionou ao trabalhador rural, em especial aos assalariados, mais
tempo livre, estabelecido pelas novas relações de trabalho implementadas no campo.
d) As facilidades de crédito bancário disponibilizado para o pequeno produtor transformaram o campo que hoje
vive a “era do trator”, na qual o trabalho braçal, nas pequenas propriedades, foi substituído pelo mecanizado.
e) O ingresso do capital provocou transformações na produção e na cultura rural, seja na música, nas festividades,
na alimentação, decorrentes, especialmente, do êxodo e consequente modo de vida urbana.
13. A globalização pode ser analisada a partir de diferentes aspectos, porém existe um predomínio das análises econômicas
sobre esse processo. A partir de uma perspectiva cultural e econômica, pode-se discutir o consumo globalizado.
Sobre essa temática, é correto afirmar:
a) O consumo na atual economia globalizada aproximou as classes sociais, reduzindo as diferenças,
especialmente, econômicas.
b) O consumo globalizado tornou-se igual e irrestrito no mundo, de forma que tanto os africanos quanto os
norte-americanos podem comprar os mesmos produtos.
c) O acesso à cultura de muitos países foi ampliado, contudo, mesmo em tempos globais, verifica-se o
predomínio do consumo de bens culturais (cinema, música e modos de vida), oriundos de países ricos como os
Estados Unidos.
d) A introdução de novos hábitos alimentares (fast food), estimulados pelo consumo globalizado, foi responsável
pelo aumento de peso das populações pobres, fato comemorado pelo governo brasileiro, pois mostra a
redução da miséria e da desnutrição.
e) O acesso ao consumo pode ser utilizado como um indicador de cidadania, já que ele permite à população em
geral mais liberdade, oportunidade e igualdade. Assim, o cartão de crédito pode ser visto com um documento
cidadão.
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14. As imagens, a seguir, representam as meso-regiões da Paraíba. Observe que, para cada uma delas, estão descritas
algumas características.
Nesse contexto, identifique a alternativa que apresenta a correta correspondência entre a imagem, a mesorregião e
suas características:
Mesorregião

Características

a)

Litoral: Coberta até os dias atuais pela vegetação de Mata
Atlântica, é a região mais desenvolvida do estado e onde se
localiza a capital.
Fonte: http://www.dzai.com.br/eduardoavelar/blog
Acesso em: 01 de jul. 2012

b)

Agreste: Apesar de não se localizar no litoral, predomina uma
vegetação de Mata Atlântica e clima quente e úmido, em função
das chuvas orográficas.
Fonte: http://www.classificados.com
Acesso em: 12 jun. 2012

c)

Borborema: A formação que dá nome à região apresenta as
altitudes mais elevadas do estado, mas também superfícies
aplainadas e inselberggs.
Fonte: http://g1.globo.com/paraiba/noticia/2012/06/
Acesso em: 12 jun. 2012

d)

Sertão: Localizada no extremo oeste do estado, predomina clima
quente e seco, com vegetação de caatinga e solos rasos.
Fonte : http://www.brasilescola.com
Acesso em: 12 jun. 2012

e)
Mata: Localizada no extremo leste do estado, apresenta clima
quente e úmido e vegetação litorânea de mangues e Mata
Atlântica.
Fonte: http://www.pulsarimagens.com.br
Acesso em: 12 jun. 2012
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15. O povo brasileiro é constituído por vários grupos étnicos, com destaque para os negros, os índios e os brancos.
Esses grupos foram responsáveis pela constituição do Estado nacional e pela construção de uma identidade
brasileira. Apesar do papel de cada um deles, alguns são excluídos socialmente.
Considerando a exclusão de grupos sociais brasileiros, identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F,
a(s) falsa(s):
( ) A população negra, trazida da África para ser comercializada como mercadoria, ainda hoje constitui um
grupo marginalizado e vive, em sua maioria, em condições precárias.
( ) A forma de ocupação do território brasileiro, dividido em latifúndios e vendidos à burguesia lusitana,
determinou a perda da terra dos grupos indígenas que aqui viviam.
( ) As políticas afirmativas brasileiras têm reduzido a exclusão sociocultural e econômica, de forma que,
atualmente, tanto os índios quanto os negros conquistaram a cidadania.
( ) A política de cotas para negros ingressarem em universidades brasileiras foi questionada no Supremo
Tribunal Federal, no ano de 2012, pelos grupos indígenas que se sentiam excluídos do projeto apresentado.
( ) As lutas por melhoria da qualidade de vida dos grupos excluídos têm surtido efeitos, e pequenas conquistas
podem ser vislumbradas, a exemplo de política de cotas, dos PCN indígena e quilombola, da delimitação de
terras indígenas e quilombolas.
A sequência correta é:
a) VFFFV

b) FFVVF

c) VVFVV

d) FVVFF

e) VFVFF

16. A migração tem uma dinâmica que resulta de vários processos e, por isso, muda historicamente.
Considerando a dinâmica das migrações no Brasil, é correto afirmar:
a) O fluxo migratório destinado a Rondônia, intenso nos anos de 1970 e 1990, que estava ligado ao processo de
ocupação e industrialização daquele estado, foi reduzido na atualidade.
b) O retorno de migrantes, especialmente nordestinos, para os seus estados de origem ampliou-se nos últimos
anos em função, além de outros fatores, de novos focos de crescimento econômico da região Nordeste.
c) O fluxo migratório de sulistas para a Amazônia permanece até os dias atuais, tendo em vista o
desenvolvimento tecnológico da Zona Franca de Manaus e a necessidade de mão de obra especializada.
d) A abertura de novas fronteiras agrícolas, a partir dos anos 2000, no Brasil central, tem provocado um
fenômeno intrigante, o aumento do fluxo de emigrantes de São Paulo.
e) Os fluxos migratórios interregionais têm ocorrido desde os anos de 1930, com a abertura de fronteiras
agrícolas, porém, hoje, o exemplo mais dinâmico é o da região Norte.
17. A regionalização geoeconômica do Brasil, organizada em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, elaborada pelo
geógrafo do IBGE Pedro Pinchas, na década de 1960, não recorre à divisão entre os estados, pois leva em
consideração os fatores econômicos e não os marcos territoriais.
Sobre as regiões geoeconômicas brasileiras, identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) falsa(s).
( ) A Amazônia destaca-se, economicamente, por ser grande produtora de minério, porém, a produção
sustentável de mercadorias oriundas da floresta representa a maior parte de suas exportações.
( ) A região Centro-Sul caracteriza-se por apresentar um amplo leque de atividades, destacando-se todos os
setores da economia: indústria, serviços e agricultura.
( ) As regiões Norte e Nordeste passaram, na última década, por um renovado processo de desenvolvimento
econômico, o que lhes possibilitou ultrapassar o PIB da região Centro-Sul.
( ) A região Nordeste apresenta uma economia baseada na monocultura e no turismo, por isso, não consegue
alcançar os mesmos índices de desenvolvimento socioeconômico de outras regiões.
( ) A diversidade regional, representada na divisão geoeconômica, expressa a complexidade que foi o processo
histórico de organização do espaço geográfico brasileiro.
A sequência correta é:
a) VVFFV
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b) VFVVF

c) FVFFV

d) FVVVF

e) VFFFV
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18. A Guerra dos Mascates foi um movimento ocorrido em Pernambuco no início do século XVIII.
Acerca desse movimento, é correto afirmar:
a) Foi ocasionado pela disputa dos lucros auferidos pelo fumo que, naquele momento, estava em alta no
mercado internacional.
b) Tratou-se de uma disputa envolvendo, de um lado, os senhores de engenho de Olinda e, de outro, os
grandes comerciantes do Recife.
c) Teve como estopim o desentendimento entre os comerciantes de escravos e os Jesuítas que pretendiam
ampliar suas ações na região.
d) Foi marcado pelo apoio da coroa portuguesa aos grandes proprietários de terras, em prejuízo dos
comerciantes reinóis.
e) Representou a luta da aristocracia recifense e sua relutância em aceitar a emancipação política do município
de Olinda.
19. Desde o período da colonização brasileira, encontram-se registros de movimentos que podem ser denominados
de messiânicos, dentre os quais um se destaca por ter sido liderado por uma mulher, Jacobina Maurer, e ter
ocorrido entre imigrantes. Esse movimento é conhecido como:
a) Guerra do Contestado.
b) Caldeirão de Santa Cruz do Deserto.
c) Revolta dos Muckers

d) Guerra de Canudos
e) Borboletas Azuis

20. Durante a República Velha, as oligarquias dominantes estabeleceram um pacto, visando diminuir o risco de
fortes movimentos oposicionistas no campo político e evitar grandes abalos na economia. Esse pacto está
sintetizado em:
a) Política dos Governadores e Convênio de Taubaté
b) Convênio de Taubaté e Aliança Liberal
c) Campanha Civilista e Política dos Governadores
d) Aliança Liberal e Acordo de Pedras Altas
e) Acordo de Pedras Altas e Campanha Civilista.
21. Os anos de 1920 no Brasil foram marcados por profunda ebulição sócio-política. Nessa década, registra-se a
ocorrência dos seguintes acontecimentos:
a)
b)
c)
d)
e)

Surgimento da Ação Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora.
Separação entre Estado e Igreja e institucionalização do casamento civil.
Campanha civilista de Nilo Peçanha e surgimento do movimento tenentista.
Surgimento do cangaço e criação do Partido Republicano.
Estabelecimento do voto para as mulheres e consolidação das leis trabalhistas.

22. Na segunda metade do século XX, no Brasil, ocorreram significativas mudanças no campo político e
econômico.
Sobre essas mudanças, identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e, com F, a(s) falsa(s).
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

O Presidente Getúlio Vargas pôs fim ao projeto que era conhecido como Reformas de Base.
O Presidente Juscelino Kubitscheck colocou em prática o projeto desenvolvimentista.
Os militares iniciaram o projeto denominado de Brasil Potência Mundial Emergente.
O Governo Café Filho rompeu com os EUA e iniciou uma aproximação política e econômica com a China.
O Presidente Dutra pôs em prática uma política de preservação das reservas cambiais.

A sequência correta é:
a) VFVFV

b) FVVFF

c) VFVVV

d) VFFVF

e) FVFFV

23. Os militares que governaram o Brasil entre 1964 e 1984 utilizaram os Atos Institucionais para efetivar sua
política. Dentre os diversos atos editados, o de maior destaque foi o AI-05 que previa:
a) Extinção do estado de sítio e suspensão dos Atos Institucionais anteriores.
b) Retorno de eleições diretas para governador e prefeito das capitais.
c) Anistia ampla, geral e irrestrita para todos os presos políticos.
d) Suspensão dos direitos políticos e das garantias constitucionais individuais.
e) Descentralização política e administrativa entre as três esferas de poder.
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24. O Brasil, entre 1969 e 1974, foi presidido por Emílio Garrastazu Médici. Em relação a esse governo, considere
as afirmativas a seguir, identificando com V a(s) verdadeira(s) e, com F, a(s) falsa(s).
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Foi considerado o mais autoritário e repressor dos governos militares.
Enfrentou forte oposição, inclusive de movimentos de guerrilha.
Cunhou, para a oposição, o slogan: Brasil - ame-o ou deixe-o.
Utilizou a seleção brasileira de futebol nas campanhas pró-governo.
Promoveu o retorno à democracia, iniciando o processo de abertura democrática.

A sequência correta é:
a) FVFVV

b) VFVFF

c) FFFFV

d) VVFFV

e) VVVVF

25. Na história recente do Brasil, destaca-se a discussão acerca do fenômeno da corrupção. No pós segunda guerra,
dois Presidentes da República elegeram-se utilizando como símbolo de campanha o combate a corrupção. Esses
presidentes foram:
a)
b)
c)
d)
e)

José Sarney e Getúlio Vargas.
Fernando Henrique e Café Filho.
Fernando Collor e Janio Quadros.
Eurico Dutra e Luis Inácio Lula da Silva.
Juscelino Kubitscheck e Tancredo Neves.

III – MATEMÁTICA
26. Certa propriedade rural tem área estimada em 120.000 m2. Sabendo que um hectare corresponde a 10.000 m2, é
correto afirmar que a metade da área da propriedade corresponde a:
a) 4 hectares
b) 6 hectares

c) 40 hectares
d) 60 hectares

e) 120 hectares

27. Dona Inácia fez uma pesquisa nos mercadinhos Quero Mais e Preço Baixo, a fim de comparar o preço de
alguns produtos que ela utiliza. Os resultados estão mostrados na tabela a seguir:
Mercadinho
Quero Mais
Preço Baixo

Feijão (kg)
R$ 6,00
R$ 5,00

Arroz (kg)
R$ 1,90
R$ 2,00

Carne (kg)
R$ 13,00
R$ 15,00

Baseado nos dados da tabela, é correto afirmar que Dona Inácia, ao comprar
a) 2 kg de arroz e 3 kg de feijão no Mercadinho Quero Mais, gastará R$ 21,00.
b) 3 kg de feijão e 2 kg de carne no Mercadinho Preço Baixo, gastará R$ 35,00.
c) 4 kg de carne no Mercadinho Quero Mais, pagará, exatamente, R$ 5,00 a menos do que se comprasse essa
mesma quantidade de carne no Mercadinho Preço Baixo.
d) 1,5 kg de carne e 3 kg de feijão no Mercadinho Preço Baixo, gastará mais de R$ 35,00.
e) 2 kg de feijão e 1,5 kg de arroz no Mercadinho Preço Baixo, pagará mais do que se fizesse essa mesma
compra no Mercadinho Quero mais.
28. Em um terreno, um agricultor plantou, em 10 fileiras, mudas de frutas, distribuídas da seguinte forma:



Na primeira fileira, 5 mudas;
Na segunda fileira, 5 mudas a mais do que na primeira e, assim, sucessivamente, sempre plantando em
cada fileira 5 mudas a mais que na fileira anterior.

De acordo com essas informações, conclui-se que o número de mudas plantadas foi:
a) 125
b) 175
10

c) 195
d) 225

e) 275

Programa Estudante Convênio – Movimentos Sociais do Campo
29. Um pedreiro construiu um reservatório para água em forma de um paralelepípedo reto-retângulo, de dimensões
3 m, 4 m e 5 m, conforme figura a seguir:

A fim de evitar problemas com infiltrações, o pedreiro resolveu aplicar, nas paredes internas e no fundo do
reservatório, um revestimento que custa R$ 20,00 por metro quadrado. Nesse contexto, o custo com a compra
do revestimento será de:
a) R$ 1.080,00

b) R$ 1.180,00

c) R$ 1.280,00

d) R$ 1.380,00

e) R$ 1.480,00
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30. Sr. Francisco faz transporte de passageiros em seu automóvel. Ele cobra em cada corrida um valor fixo de
R$ 3,00, acrescido de R$5,00 por cada quilômetro rodado no trajeto. Considerando P o preço cobrado por um
trajeto de x quilômetros, o gráfico no qual está mais bem representada a relação entre as variáveis P e x é:

P

a)

P

d)

3

3

4

x
P

]b)

3

2

x

P

c)

3

x
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P

e)

3

x

2

4

x

