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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 4 (quatro) 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) e nem copiar o gabarito (assinalamentos), pois a imagem do seu 

cartão de respostas será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 60 (sessenta) questões objetivas, está completo.
2 - ada 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 14/06/2015, Provas Objetivas.
l 15/06/2015, Disponibilização do Gabarito Preliminar Oficial.
l 15/06/2015, Disponibilização Exemplar dos Cadernos de Questões (Modelos de Provas).
l 17/06/2015, Disponibilização da Imagem do Cartão de Resposta.
l 18 a 19/06/2015, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões da Prova Objetiva. 
l 25/06/2015, Resposta ao Recurso contra as questões da Prova Objetiva. 
l 01/07/2015, Disponibilização do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
l 08/07/2015, Avaliação Médica para Pessoas com Deficiência (PCD).
l 10/07 a 14/07/2015, Matrícula dos Classificados.
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LÍNGUA PORTUGUESA

ATENÇÃO: a charge a seguir refere-se às duas próximas 
questões:

 

QUESTÃO 1
A afirmativa correta sobre os componentes verbais e visuais da 
charge acima é:

(A) a imagem faz alusão à célebre história de Chapeuzinho 
Vermelho.

(B) a charge faz crítica a quem coloca suas economias nas 
cadernetas.

(C) a figura do lobo se refere metaforicamente aos altos juros 
bancários.

(D) a crítica da charge alude à dificuldade de comprar a casa 
própria.

QUESTÃO 2
A frase da charge – Saques superaram os depósitos na 
caderneta de poupança -, se colocada na voz passiva, teria 
como forma verbal adequada:

(A) foram superados.
(B) eram superados.
(C) tinham sido superados.
(D) fossem superados.

TEXTO 
CADERNETA DE POUPANÇA

 Um dos investimentos mais tradicionais dos 
brasileiros, a caderneta de poupança registrou a 
maior saída de recursos da história em fevereiro.
 De acordo com o Banco Central, os saques 
superaram os depósitos em R$ 6,263 bilhões no mês 
passado. É o pior resultado em 20 anos, quando o 
Banco Central iniciou o levantamento em 1995.
 O volume de fevereiro supera outro recorde, 
o de janeiro, quando o buraco entre retiradas e 
depósitos ficou em R$ 5,5 bilhões de reais.
 Entre os motivos que ajudam a explicar o 
aumento dos saques da caderneta de poupança estão 
o maior endividamento das famílias e a inflação mais 
elevada, fatores que levam os consumidores a usar o 
dinheiro guardado para honrar seus compromissos.
 Além disso, com a taxa de juros ainda mais alta, 
a aplicação se torna menos atrativa na comparação 
com outros tipos de investimentos. Para se ter uma 
ideia da intensidade da sangria na poupança, a soma 
das retiradas nos dois primeiros meses deste ano 
chega perto de 
R$ 12 bilhões reais. É o triplo das saídas no mesmo 
período de 2014.

QUESTÃO 3
No primeiro período do texto - Um dos investimentos mais 
tradicionais dos brasileiros, a caderneta de poupança, registrou 
a maior saída de recursos da história em fevereiro – a palavra 
cuja variação de número altera o significado do texto é:

(A) um dos investimentos mais tradicionais / o investimento 
mais tradicional.

(B) dos brasileiros / do brasileiro.
(C) a caderneta de poupança / as cadernetas de poupança.
(D) a maior saída / as maiores saídas.

QUESTÃO 4
A opção em que o termo sublinhado é um complemento 
nominal e não um adjunto adnominal é:

(A) caderneta de poupança.
(B) saques da caderneta.
(C) saída de recursos.
(D) soma das retiradas.

QUESTÃO 5
O fato de as cadernetas terem registrado a maior saída de 
recursos da história em fevereiro indica, segundo o texto:

(A) um sinal positivo de progresso na economia do país.
(B) que há investimentos mais interessantes.
(C) uma perda de equilíbrio financeiro por parte de muitos.
(D) uma marca de que o governo perdeu o controle sobre a 

inflação.
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QUESTÃO 6
“Um dos investimentos mais tradicionais dos brasileiros, a 
caderneta de poupança registrou a maior saída de recursos da 
história em fevereiro.
 De acordo com o Banco Central, os saques superaram 
os depósitos em R$ 6,263 bilhões no mês passado. É o pior 
resultado em 20 anos, quando o Banco Central iniciou o 
levantamento em 1995.
 O volume de fevereiro supera outro recorde, o de 
janeiro, quando o buraco entre retiradas e depósitos ficou em 
R$ 5,5 bilhões de reais”.

A seguinte forma verbal presente nesses períodos iniciais do 
texto também estaria corretamente empregada no plural:

(A) registrou.
(B) iniciou.
(C) supera.
(D) ficou.

QUESTÃO 7
“Um dos investimentos mais tradicionais dos brasileiros, a 
caderneta de poupança registrou a maior saída de recursos da 
história em fevereiro.
 De acordo com o Banco Central, os saques superaram 
os depósitos em R$ 6,263 bilhões no mês passado. É o pior 
resultado em 20 anos, quando o Banco Central iniciou o 
levantamento em 1995”.

A forma desses dois períodos iniciais do texto que NÃO mostra 
qualquer variação de grau é:

(A) mais tradicionais.
(B) maior saída.
(C) da história.
(D) pior resultado.

QUESTÃO 8
“De acordo com o Banco Central”; nesse segmento do texto, a 
forma sublinhada é adequadamente substituída por:

(A) Para.
(B) Segundo.
(C) Apesar de.
(D) Contanto.

QUESTÃO 9
“Um dos investimentos mais tradicionais dos brasileiros, a 
caderneta de poupança registrou a maior saída de recursos da 
história em fevereiro.
 De acordo com o Banco Central, os saques superaram 
os depósitos em R$ 6,263 bilhões no mês passado. É o pior 
resultado em 20 anos, quando o Banco Central iniciou o 
levantamento em 1995.
 O volume de fevereiro supera outro recorde, o de 
janeiro, quando o buraco entre retiradas e depósitos ficou em 
R$ 5,5 bilhões de reais”.

Muitas palavras de um texto variam conforme a situação de 
produção desse texto, ou seja, quando foi escrito, onde foi publicado 
etc. Todas as expressões acima sublinhadas mostram um sentido 
variável, já que não temos a data de publicação do texto, EXCETO:

(A) em fevereiro.
(B) no mês passado.
(C) em 1995.
(D) o de janeiro.

QUESTÃO 10
Entre as palavras do texto abaixo destacadas há uma que NÃO 
é formada por sufixação; assinale-a:

(A) caderneta.
(B) poupança.
(C) depósito.
(D) retirada.

QUESTÃO 11
 “Entre os motivos que ajudam a explicar o aumento dos saques 
da caderneta de poupança estão o maior endividamento 
das famílias e a inflação mais elevada, fatores que levam os 
consumidores a usar o dinheiro guardado para honrar seus 
compromissos”.
Deduz-se desse segmento do texto que:

(A) Grande parte dos brasileiros gosta de pagar suas contas em 
dia.

(B) As famílias estão diminuindo seu endividamento.
(C) A inflação está em baixa no momento.
(D) Todos os brasileiros possuem dinheiro guardado.

QUESTÃO 12
“...fatores que levam os consumidores a usar o dinheiro 
guardado para honrar seus compromissos”.
A expressão “honrar seus compromissos” significa:

(A) empenhar a palavra de honra nos compromissos.
(B) pagar seus débitos.
(C) organizar seus pagamentos mensais.
(D) contar com ajuda bancária quando necessária.

QUESTÃO 13
“Além disso, com a taxa de juros ainda mais alta, a aplicação 
se torna menos atrativa na comparação com outros tipos de 
investimentos. Para se ter uma ideia da intensidade da sangria 
na poupança, a soma das retiradas nos dois primeiros meses 
deste ano chega perto de R$ 12 bilhões reais. É o triplo das 
saídas no mesmo período de 2014”.
O termo sublinhado que tem seu valor semântico corretamente 
dado é:

(A) além disso – lugar.
(B) com – companhia.
(C) para – direção.
(D) perto de – aproximação.
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QUESTÃO 14
“Além disso, com a taxa de juros ainda mais alta, a aplicação 
se torna menos atrativa na comparação com outros tipos de 
investimentos. Para se ter uma ideia da intensidade da sangria 
na poupança, a soma das retiradas nos dois primeiros meses 
deste ano chega perto de R$ 12 bilhões reais. É o triplo das 
saídas no mesmo período de 2014”.
A palavra desse segmento que está usada em sentido figurado é:

(A) juros.
(B) aplicação.
(C) ideia.
(D) sangria.

QUESTÃO 15
Os nomes dos meses do ano têm a abreviatura oficial formada 
pelas três primeiras letras iniciais, seguidas de ponto. Um mês, 
porém, não é abreviado por ser inútil a sua abreviação, que é:

(A) abril/abr.
(B) maio/mai.
(C) junho/jun.
(D) julho/jul.

LÍNGUA INGLESA
TEXTO

Is blue growth the beginning or 
end of a healthier ocean?

March 17th 2015

Across the globe, countries are increasingly looking 
seaward in search of new economic opportunities, 
including oil, gas, and mineral extraction from the sea 
floor, renewable energy development, and biotechnology. 
The push to expand this so-called “blue economy” comes 
at a time when the ecological health of the oceans is 
seriously degraded. Last year, the Economist’s World 
Ocean Summit concluded with a resounding consensus 
that more needs to be done to protect and restore the 
world’s seas, especially the high seas. Will blue growth 
help or harm efforts to achieve a healthier ocean 
ecosystem?
The U.N. has proposed ambitious sustainable 
development goals relating to ocean health. They include 
reducing pollution from agriculture run-off, decreasing 
untreated sewage and solid waste, rebuilding depleted 
fish stocks, and protecting and restoring natural habitats.
A healthy ocean ecosystem is a public good—both locally 
and globally. Mangroves, corals, and salt marshes protect 

coastal towns from storms. Oceans store carbon and 
produce oxygen that benefits us all. And areas of high 
biodiversity support global fisheries and are essential for 
resilient and productive oceans.
These natural benefits can remain intact if nations 
encourage—and even require—participants in the blue 
economy to reinvest the economic capital created from 
that economy in the natural capital of marine and coastal 
ecosystems; namely by restoring degraded habitats, 
protecting healthy ones, and financing blue economy 
“greening” efforts.   
Channeling the new wealth of a growing blue economy 
into projects that will build a healthier ocean will require 
new financial tools. For instance, a global ocean trust 
fund, eco taxes, or user fees could be managed at the 
global level (say the U.N., World Bank, or the Global 
Environmental Facility) or even at a regional level, 
perhaps through existing regional seas organisations.
But for now the blue economy needs to aim higher than 
merely to do no harm. Converting blue economic capital 
into blue natural capital can raise all boats and produce a 
healthier, more sustainable blue economy. 

(http://www.economistinsights.com/opinion/blue-growth-beginning-or-end-
healthier-ocean)

QUESTÃO 16
O texto tem como foco principal uma:

(A) discussão sobre investimento e uso sustentável do oceano.
(B) reflexão sobre a extração de petróleo, minério e gás no 

litoral.
(C) descrição detalhada sobre construção de plataformas de 

petróleo.
(D) argumentação contra o lançamento indiscriminado de 

esgoto nos rios.

QUESTÃO 17
Com relação ao texto, assinale V para a afirmativa verdadeira 
e F para a falsa.

 Concluiu-se em uma reunião que mais deve ser feito com 
relação à proteção e à recuperação dos oceanos.   

 A economia azul se refere ao controle do ecossistema 
global como um todo.

 Participantes da economia azul devem reinvestir seu 
capital econômico no capital natural dos ecossistemas 
marinhos.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V e F.
(B) V, V e V.
(C) V, F e V.
(D) F, V e V.
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QUESTÃO 18
A palavra “good” em “A healthy ocean ecosystem is a public 
good”  significa:
 
(A) bem.
(B) bom.
(C) beleza. 
(D) benéfico.

QUESTÃO 19
“Ones” em “protecting healthy ones” substitui a palavra:

(A) ecosystems.
(B) habitats.
(C) healthy.
(D) efforts.

QUESTÃO 20
A expressão “for instance” em “For instance, a global ocean 
trust fund, eco taxes, or user fees could be managed at the 
global level”  é usada para:

(A) concluir.
(B) comparar.
(C) enumerar.
(D) exemplificar.

FÍSICA

QUESTÃO 21
Sultan Kosen, um turco de 31 anos que mede 2,51 metros, está 
no livro dos recordes como o homem mais alto do mundo. A 
ordem de grandeza, em cm, da altura de Sultan é:

(A) 100

(B) 101

(C) 102

(D) 103

QUESTÃO 22
Em 2014 foi noticiado que o limite máximo de velocidade no 
BRT do Rio é o maior entre as capitais com esses corredores. 
Enquanto na capital fluminense os coletivos podem chegar a 70 
km/h, nos dois corredores existentes em São Paulo e Curitiba 
as velocidades máximas permitidas são de 50 km/h. Já em 
Belo Horizonte e Brasília, o limite é de 60 km/h. A velocidade 
máxima, em m/s, do BRT no Rio de Janeiro é aproximadamente:

(A) 19
(B) 17
(C) 14
(D) 10

QUESTÃO 23
Um turista americano, ao desembarcar no aeroporto do Rio 
de Janeiro para assistir à Copa do Mundo de Futebol de 2014, 
verificou que a temperatura local era de 40 °C. O valor desta 
temperatura na escala Fahrenheit é: 

(A) 32
(B) 40
(C) 72
(D) 104

QUESTÃO 24
A National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
pretende enviar uma missão tripulada a Marte ainda na 
próxima década. Sabe-se que a aceleração da gravidade 
na superfície de Marte é de cerca de 3,7 m/s2 enquanto na 
superfície da Terra é de cerca de 10 m/s2. Considere que um 
astronauta desta missão possua, na Terra, um peso de 800N. A 
massa e o peso deste astronauta, ambos medidos em Marte, 
seriam respectivamente:

(A) 80 kg e 800 N.
(B) 80 kg e 296 N.
(C) 127 kg e 470 N.
(D) 127 kg e 800 N.

QUESTÃO 25
O esquema abaixo mostra três resistores ôhmicos idênticos R, 
de resistência igual a 100 Ω, conectados à bateria ideal B que 
fornece constantemente a ddp de 30 V ao circuito.

A intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito 
acima é:

(A) 0,1 A
(B) 0,3 A
(C) 0,9 A
(D) 10 A
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QUESTÃO 26
Dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 4,0 kg e 
2,0 kg, estão dispostos sobre um plano horizontal conforme a 
figura abaixo.

O conjunto é empurrado por uma força F


, de módulo 30 N, 
aplicada horizontalmente sobre o bloco A. O atrito entre os 
blocos e o plano horizontal deve ser desprezado. A intensidade 
da força que o bloco B exerce sobre o bloco A é:

(A) 10 N
(B) 20 N
(C) 30 N
(D) 40 N

QUESTÃO 27
Três esferas idênticas de massa M deslocam-se, em três 
situações distintas, entre os mesmos dois níveis conforme 
mostra a figura a seguir. Na situação I, a esfera cai livremente, 
na situação II, a esfera desliza sobre uma rampa e, na situação 
III, a esfera desce uma escada. Em todas as situações são 
desprezíveis as forças dissipativas. 

 

Considerando o módulo do trabalho da força peso da esfera 
nas situações I, II e III respectivamente iguais a WI, WII e WIII, 
assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação 
entre eles.

(A) WI > WII > WIII
(B) WI < WII < WIII
(C) WI = WII = WIII
(D) WI < WII = WIII

QUESTÃO 28
Um universitário, usuário do BRT-RJ, parte às 11:00 h do 
Terminal Fundão com destino ao Terminal Alvorada. Sabe-
se que a distância entre os dois terminais é de 39 km e que a 
velocidade escalar média desenvolvida pelo BRT-RJ é de 30 km/h. 
Considerando os dados apresentados e que a viagem transcorra 
sem imprevistos, o universitário chegará ao seu destino às:

(A) 12:18 h
(B) 11:46 h
(C) 12:08 h
(D) 11:20 h

QUESTÃO 29

 

 
Disponível em: <http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/>

Acesso em: 25 de maio de 2015.

A lei física que melhor explica a situação retratada na tirinha 
acima é a:

(A) lei da ação e reação.
(B) lei da gravitação universal.
(C) lei da inércia.
(D) lei da proporcionalidade ou 2ª lei de Newton.
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QUESTÃO 30
Um homem mantém uma bola, de massa m, em equilíbrio 
conforme é mostrado na figura abaixo.

 
A bola encontra-se, exclusivamente, sob a ação das forças peso 

P


 e a exercida pela mão do homem F


, cujos módulos são, 
respectivamente, P e F. A relação correta entre os módulos 
destas forças é:

(A) P > F.
(B) P < F.
(C) P = F.
(D) P + F = 0

QUESTÃO 31
Um dos grandes vilões no consumo de energia elétrica em uma 
residência é o ferro elétrico de passar roupas. Em determinado 
modelo de ferro elétrico, observa-se a seguinte inscrição:  
1470 W ~127V. Com base no exposto, a intensidade da corrente 
elétrica que atravessa o aparelho, em condições normais de 
funcionamento, ou seja, quando o mesmo é ligado a 127 V, 
vale:

(A) 8,64 x 10-2 A.
(B) 9,11 x 10-2 A.
(C) 10,9 A.
(D) 11,6 A.

QUESTÃO 32
Na figura a seguir são apresentadas três situações distintas, A, 
B e C, para elevar uma mesma carga.

 
Hewitt, P. G.. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2011. 117 p., il. color.

Considere que a elevação desta carga seja vertical, ocorra com 
velocidade constante e que as intensidades das forças realizadas 
pelo operador nas situações A, B e C sejam, respectivamente, 
iguais a FA, FB e FC. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 
melhor representa a relação entre as intensidades FA, FB e FC.

(A) FA < FB < FC
(B) FA > FB = FC
(C) FA = FB > FC
(D) FA = FC > FB

QUESTÃO 33
Durante uma feira de Ciências, uma professora de Física 
promoveu a aproximação entre um canudo de plástico e 
alguns pedacinhos de papel e observou que não havia força 
entre eles. Em seguida, após esfregar o canudo em um pedaço 
de papel toalha, a professora promoveu a aproximação entre 
o canudo e os pedacinhos de papel e verificou a atração entre 
eles como ilustra a figura abaixo.

 
Com base nos processos de eletrização e nas informações 
fornecidas, é correto afirmar que o canudo sofreu:

(A) eletrização por contato com o papel toalha e, 
posteriormente, atraiu os pedacinhos de papel através da 
eletrização por atrito.

(B) eletrização por atrito com o papel toalha e, posteriormente, 
atraiu os pedacinhos de papel através da eletrização por 
contato.

(C) eletrização por contato com o papel toalha e, 
posteriormente, atraiu os pedacinhos de papel através da 
indução eletrostática.

(D) eletrização por atrito com o papel toalha e, posteriormente, 
atraiu os pedacinhos de papel através da indução eletrostática.

QUESTÃO 34
Duas cargas elétricas puntiformes, +Q e -4Q, distantes 
1,0 m uma da outra, atraem-se mutuamente com uma força de 
intensidade F. Após promover o contato entre as cargas e afastá-
las a 1,0 m uma da outra, as cargas ficam sujeitas a uma interação 
elétrica de intensidade F’. É correto afirmar que esta interação é:

(A) atrativa e F’ > F.
(B) repulsiva e F’ > F.
(C) atrativa e F’ < F.
(D) repulsiva e F’ < F.
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QUESTÃO 35
Um forno de micro-ondas para uso doméstico, em geral, possui 
frequência de operação igual a 2,45 GHz (2,45 x 109 Hz). Sabendo 
que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas 
no ar atmosférico é cerca de 3,00 x 108 m/s, o comprimento de 
onda das micro-ondas geradas neste forno é:

(A) 1,22 x 10-1 m
(B) 7,35 x 1017 m
(C) 8,17 m
(D) 5,45 x 1017 m

QUESTÃO 36
Na cidade de Boituva, a 122 km da capital paulista, os passeios de 
balão são comuns. A figura a seguir ilustra um desses passeios.

 
Considere que o balão, durante a decolagem, esteja sob ação 

exclusiva das forças peso P


 e empuxo E


, cujos módulos são, 
respectivamente, P e E. A relação correta entre os módulos 
destas forças para que o balão descreva um movimento 
vertical, para cima e com velocidade crescente, durante a 
decolagem, é:

(A) E < P
(B) E = P
(C) E > P
(D) E + P = 0

QUESTÃO 37
A figura a seguir mostra três esferas maciças A, B e C em 
repouso no interior de uma piscina cheia de água. Sabe-se que 
a esfera C encontra-se encostada no fundo da piscina.

 
Os materiais que constituem as esferas A, B e C possuem 
densidades absolutas, respectivamente, iguais a dA, dB e dC. A 
relação correta entre estas densidades é:

(A) dA < dB = dC
(B) dA < dB < dC
(C) dA > dB = dC
(D) dA > dB > dC

QUESTÃO 38
Em uma experiência no laboratório de Física, João adicionou, 
em um calorímetro ideal inicialmente vazio, 300 mL de água a 
100 0C e 300 mL de água a temperatura de 24 0C. Desprezando-
se as perdas de calor para o ambiente, a temperatura da água 
no interior do calorímetro, após atingido o equilíbrio térmico, 
foi de:

(A) 38 0C
(B) 62 0C
(C) 74 0C
(D) 76 0C

QUESTÃO 39
Uma fonte térmica que fornece calor a taxa constante de  
250 cal/s é usada, em um local ao nível do mar, para derreter 
2,50 kg de gelo a 0 0C. Sabendo que o calor específico latente 
de fusão do gelo é de 80,0 cal/g, o tempo mínimo necessário 
para se fundir completamente a massa de gelo é:

(A) 0,800 s.
(B) 8,00 s.
(C) 80,0 s.
(D) 800 s.

QUESTÃO 40
O gráfico abaixo representa o comprimento de uma barra 
metálica em função de sua temperatura. 

De acordo com os dados acima, conclui-se que o coeficiente de 
dilatação linear do metal constituinte da barra é:

(A) 1 x 10-3 oC-1

(B) 5 x 10-4 oC-1

(C) 1 x 10-6 oC-1

(D) 5 x 10-6 oC-1
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QUESTÃO 41
O valor absoluto de 12 3x5

4x(5 2)
-

-
 é:

(A) -0,25
(B) 0,3
(C) 0,25
(D) -0,6

QUESTÃO 42
Se dividirmos 212 por 45 obtemos:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

QUESTÃO 43
As afirmativas a seguir sobre números irracionais estão 
corretas, EXCETO UMA. Assinale-a.

(A) Se x e y são números irracionais, então o produto xy 
também é irracional.

(B) Se x é um número irracional então 1/x também é irracional.
(C) 13  é um número irracional.

(D) 4 81  é um número irracional.

QUESTÃO 44
Se 5a = , 0,1(0, 2)b =  e 2c =  então:

(A) c < a < b
(B) b < c < a
(C) a < c < b
(D) a < b < c

QUESTÃO 45
O resultado da divisão de 10a2b3 por 5a3b2 (a ≠ 0, b ≠ 0) é:

(A) 2ab
(B) 2b/a
(C) 5ab
(D) b/2a

QUESTÃO 46
O resto da divisão de P(x) = –3x3 + 4x2 + x – 5 por x + 2 é igual a:

(A) 47
(B) 33
(C) 12
(D) 5

QUESTÃO 47
A soma das idades de Ana, Bia e Célia é igual a 73. Bia é 7 anos 
mais velha que Ana. Daqui a 6 anos, Célia terá o dobro da idade 
atual de Ana. Se multiplicarmos a idade de Ana pela de Bia e 
dividirmos o resultado pela idade de Célia obtemos:

(A) 15
(B) 18
(C) 20
(D) 22

QUESTÃO 48
A solução do sistema

 5x2 - y2 = -16

 x2 + 2y2 = 76           

é:

(A) {(-2, -6), (-2, 6), (2, -6), (2, 6)}
(B) {(1, 5), (2, 6)}
(C) {(2, 6)}
(D) {(-1, -5), (-1, 5), (1, -5), (1, 5)}

ATENÇÃO: Nas duas próximas questões, considere os 
conjuntos A = {1, 3, 4, 5} e B = {0, 2, 4}. 

QUESTÃO 49
O produto cartesiano A×B possui a seguinte quantidade de 
pares ordenados:

(A) 4
(B) 8
(C) 12
(D) 16

QUESTÃO 50
Se a relação R é tal que R = {(x, y) ∈ A x B | x < y}, então R é o 
conjunto:

(A) {(1, 0), (3, 0), (3, 2), (4, 0), (4, 2), (5, 0), (5, 2), (5, 4)}
(B) {∅}
(C) {(1, 2), (1, 4), (3, 4)}
(D) {(1, 2), (1, 4), (3, 2), (3, 4)}



11

ESCOLA TÉCNICA DO ARSENAL DE MARINHA-ETAM CADERNO 1

QUESTÃO 51
Avalie se as afirmativas a seguir, relativas a pontos, retas e 
planos são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 Dados três pontos quaisquer, por eles passa sempre uma 
única reta. 

 Dados três pontos quaisquer, por eles passa um único 
plano. 

 Por um ponto fora de um plano passa uma única reta 
perpendicular a esse plano.

As afirmativas são respectivamente:

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

QUESTÃO 52
As duas retas paralelas r e s da figura a seguir são cortadas por 
uma reta transversal t.

Os ângulos indicados por a, b e c são tais que:

(A) a = b = c
(B) a = b < c
(C) a > b > c
(D) a = b > c

QUESTÃO 53
Um homem está parado ao lado de um edifício de 12 andares, 
no qual cada andar tem 3m de altura. O homem mede 1,80m 
e, em certo instante, projeta uma sobra de 42cm. Nesse 
mesmo momento, a sobra projetada pelo edifício, em metros, 
será igual a:

(A) 6,6
(B) 7,2
(C) 8,4
(D) 9,8

QUESTÃO 54
Os catetos de um triângulo retângulo medem 6cm e 8cm. O 
seno do menor ângulo interno deste triângulo é igual a:

(A) 0,8
(B) 0,75
(C) 0,65
(D) 0,6

QUESTÃO 55
Uma praça tem a forma de uma semicircunferência de 
30 metros de diâmetro. O perímetro dessa praça mede 
aproximadamente:

(A) 72,4m
(B) 77,1m
(C) 78,2m
(D) 82,4m

QUESTÃO 56

O resultado de 
0 0

0 0

(30 )cos(60 )
(45 ) (45 )

sen
tg sen

 é igual a

(A) 2
(B) 3

(C) 2 / 4
(D) 3 / 4

QUESTÃO 57
Se sen(x) = 0,6, para 0 < x < p/2, então 4tg(x) é igual a

(A) 0,7
(B) 1,2
(C) 1,5
(D) 3,0

QUESTÃO 58
Uma caixa tem a forma de um cubo e ocupa um volume de 
8.000 cm3. A área de cada lado da caixa, em centímetros 
quadrados, mede:

(A) 400
(B) 500
(C) 600
(D) 800

QUESTÃO 59
Se multiplicarmos os números complexos z = 2 + 3i e w = 3 – 2i 
obtemos

(A) 3 – 2i
(B) 12 + 5i
(C) 8 – 3i
(D) 6 – 6i

QUESTÃO 60
Considere a função modular f(x) = |- 2x + 8| - |1 - x|, x real. 
Assim, f(2) é igual a

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4






