
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO 
 

 
1. Esta prova contém 20 questões, cada uma com 5 alternativas, das quais 

somente uma é correta. Assinale, no cartão de respostas, a alternativa que 
você julgar correta. 

 
2. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa ou 

que estiver totalmente em branco. Assinale apenas uma alternativa para 
cada questão. 

 
3. Assinale a resposta preenchendo totalmente, a tinta (azul ou preta), o 

respectivo alvéolo, com o cuidado de não lhe ultrapassar o espaço. Não 
assinale as respostas com um X, pois essa sinalização não será 
considerada. Não use lápis ou caneta vermelha, em hipótese alguma, para 
assinalar as respostas. 

 
 

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO: 
 
   Marcação correta   Incorreta    Respostas  01   
          02 
          03 
          04 

 
 

4. Não rasure nem amasse a folha de respostas. Não escreva nada no cartão 
de respostas fora do campo reservado. 
 

5. A duração da prova é de 1h30, não havendo tempo suplementar para marcar 
as respostas. 

 
6. É terminantemente proibido retirar-se do local da prova antes de decorridos 

30 minutos após o início, qualquer que seja o motivo. 
 

7. Qualquer dúvida solicite a presença do fiscal de classe. 
 
   

 
 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

D 

D 

D 

D 

E 

E 

E 

E 

Rua José Curvelo da Silveira Jr, 110 – Cep 14026-240 – Jardim Califórnia – Ribeirão Preto (SP) – Fone/Fax (16) 3602-8200. 
Internet: http://www.liceuasabin.br   -   www.facebook.com/liceuasabin 

 





3

1) Leia os parágrafos I, II e II e observe as imagens A, B e C.

Parágrafo I:
Desertos cobrem quase um quinto da superfície da Terra. Toneladas de areia marrom densamente compactada 

encontram-se nas dunas e planícies que se estendem por quilômetros. Cactos espinhosos pontilham a paisagem. 
Serpentes venenosas e lagartos com chifres escondem-se ao longo do dia nas poucas sombras e na menor 
escuridão que conseguem encontrar. Durante o dia, o sol, como um forno em sua potência máxima, assa o chão 
impiedosamente. À noite, um frio extremo suga todo o calor da terra e de seus habitantes. Com pouca água ou até 
mesmo sem água nenhuma, a chance de sobrevivência é mínima.

Parágrafo II:
Os desertos compõem quase um quinto da superfície da Terra. A areia, em tons que vão do castanho-claro ao 

dourado, dança com o vento, formando dunas e outros graciosos desenhos naturais em toda a paisagem. Os cactos 
aguardam o primeiro sinal de chuva para florescerem. As sementes e as raízes estão sempre no chão, à espera de 
água. Ao longo do dia, cobras e lagartos aquecem-se ao sol ou procuram abrigo sob as rochas. As noites frescas 
são um alívio para o calor. Com pouca água ou até mesmo sem água nenhuma, os animais escondem-se nas 
plantas para encontrar umidade.

Parágrafo III:
Os desertos abrangem quase um quinto da superfície da Terra. Vastos trechos de areia formam uma paisagem 

isolada e estéril. O infinito mar de areia muda constantemente com o vento em uma cena desolada. A escassa 
folhagem habita o ambiente austero e vazio. A terra erma suporta pouca vida. Cobras e lagartos procuram comida 
para existirem apenas. O calor extremo do dia murcha a terra, tornando-a infértil e seca. A noite é fria. Com pouca 
água ou até mesmo sem água nenhuma, sobreviver é raro.

Traduzido e adaptado de https://www.smekenseducation.com/Word-Connotations-Convey-Tone-i.html. Acesso: 28/4/18

IMAGEM A                                                                           IMAGEM B

                       

IMAGEM C

Os parágrafos I, II e II descrevem o deserto de três maneiras diferentes, causando, a seu modo, três impressões 
diferentes no leitor. Assinale a alternativa que associa adequadamente a impressão que cada parágrafo sobre o 
deserto causa no leitor à impressão que se pode ter diante de cada imagem.

a)  I e A.
b)  I e C.
c)  II e C.
d)  II e B.
e)  III e A.
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2) Leia o texto de Robert Frost:

  O CAMINHO QUE NÃO TOMEI

Dois caminhos, um para cada lado:
Ah, ir por ambos na mesma viagem!
Olhei para o primeiro, ali parado,
Nesse bosque de tom amarelado,
Até perder-se longe entre a folhagem.

Mas o outro também me atraía,
Por uma razão diferente, afinal:
Desbastar erva que densa crescia.
Quem por eles passara, todavia,
Os fora desgastando por igual.

E cada um nessa manhã jazia
Com a mesma cor, a mesma frescura
Reservei o primeiro pra outro dia!
Como um caminho a outro levaria
Duvidei lá voltar noutra altura.

Daqui a mil anos, o que aconteceu,
Suspirando, estarei contando a ti:
Dois caminhos bifurcavam, e eu-
O menos pisado tomei como meu,
E a diferença está toda aí.

   Tradução: Antônio Simões

O poeta estadunidense Robert Frost, em “O caminho que não tomei”, fala sobre escolhas e como elas são, muitas 
vezes, definitivas. O eu lírico precisava escolher entre dois caminhos: o mais ou o menos trilhado. Na construção 
dessa ideia, o poeta recorre a vários tempos e formas verbais. O emprego do tempo e/ou da forma verbal do termo 
em destaque está adequadamente justificado, exceto em:

a) Na primeira estrofe, as formas verbais “ir” e “perder-se” estão no infinitivo impessoal, porque se referem a ações 
que são apenas expostas de modo geral e vago pelo eu lírico.

b) Algumas formas verbais, como “reservei” e “tomei”, estão no pretérito perfeito do modo indicativo, porque indicam 
ações que foram concluídas pelo eu lírico.

c) Algumas formas verbais, como “crescia” e “jazia”, estão no pretérito imperfeito do modo indicativo, porque 
descrevem o cenário no qual se passa a ação.

d) A forma verbal “passara” está no futuro do presente do modo indicativo, porque se refere ao conselho que o eu 
lírico oferece aos que depararão com escolhas.

e) No último verso da última estrofe, a forma verbal “está” encontra-se no presente do modo indicativo e sua função 
é mostrar a conclusão do eu lírico sobre a escolha que fez.
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3) Leia o texto abaixo:

A volta de Eudora Light
(Miniconto sujeito à Internet com personagens soft)

Eudora Light não se sentia feliz casada com Word Seis porque o considerava um Ponto Zero. Um dia, viu uma Photo 
Deluxe de Aldus Pagemaker e ficou apaixonada. Saiu pela primeira Windows que encontrou aberta e Netscaped 
com ele. Acontece que o Trumpet Winsock de Page não tocava. Decepcionada, Eudora aceitou uma proposta 
de Microsoft e foram morar em Control Panel. Lá, abriram uma Photoshop para ganhar a vida. Porém, com o 
nascimento de Corel Draw, esvaziaram o File Manager.
Quando a notícia foi publicada no Printer Setup, Aldus pegou um Navigator e, em três segundos, desembarcou em 
Control Panel, matou os traidores e despachou os corpos em dois e-mails: um para Flori e outro para Márcia. Em 
seguida, Aldus escondeu-se em Lotus até embarcar clandestinamente num Config Sys. Aterrissou em Clipboard e 
passou algum tempo vendendo Netdials na porta de uma Paintshop. Um dia, foi devidamente Scanneado e levado 
para um Template, onde Organized uma seita secreta dedicada a promover Print Previews.
Um domingo, resolveu abrir o Template para uma reunião extra. Um provedor ficou revoltado e gritou: Close! 
Pagemaker respondeu: Open! Desesperado, o provedor ordenou: Exit! Mas Aldus sacou uma Pkunzip e decretou: 
Error, time out. Apavorado, o provedor trepou numa X-Tree Gold e ficou soltando Power tracks. Vitorioso, Aldus 
anotou tudo num Notebook e enviou um Winfax para Macintosh.
Quando Macintosh ia Select All para contar a novidade, um poderoso Intercom disfarçado em Zoom abriu um Drop 
Cap e replaced Eudora Light e Microsoft em pessoa. Mal se configuraram, Micro apontou um IBM com 64 megas de 
RAM e deletou Macintosh. Nunca se soube a verdade sobre o saved as DOS amantes.
Hoje, Eudora e Micro vivem felizes em Multimedia, ao lado do pequeno Corel Draw e ao Sound Blaster de Cake 
Walk, à custa do Thesauros acumulado nos anos de 92, 93, 94 e Windows 95. Finalmente, Aldus Pagemaker 
encontrou a paz conjugal ao lado de Delrina, que o convenceu a morar num Modem recém-instalado.

Victor Giudice, in: http://www.releituras.com/vgiudice_volta.asp

Assinale a alternativa correta:

a) Por meio do humor, o objetivo é mostrar as imperfeições de um texto traduzido por um tradutor eletrônico.
b) O texto, por meio do emprego de nomes de programas e ferramentas eletrônicas, mostra que o computador já 

dominou a vida dos homens.
c) O texto, por meio da narrativa dos encontros e desencontros da vida amorosa de Eudora Light, critica os 

relacionamentos interpessoais que começam nas redes sociais.
d) As palavras da Língua Inglesa, os termos relacionados à área de informática e o nome de programas eletrônicos 

desorientam o leitor, fazendo-o pensar no real alcance dos aparelhos eletrônicos em sua vida.
e) Não é necessário conhecer a função de cada programa utilizado na área da informática para compreender 

minimamente o texto, porque alguns termos garantem a progressão da leitura com sucesso.

4)  Assinale a alternativa correta sobre o parágrafo abaixo, extraído do texto “A volta de Eudora Light”.

Quando Macintosh ia Select All para contar a novidade, um poderoso Intercom disfarçado em Zoom abriu 
um Drop Cap e replaced Eudora Light e Microsoft em pessoa. Mal se configuraram, Micro apontou um IBM com 
64 megas de RAM e deletou Macintosh. Nunca se soube a verdade sobre o saved as DOS amantes.

a) Os termos “novidade” e “um poderoso Intercom disfarçado em Zoom” têm função de objeto direto.
b) A forma verbal “configuraram” refere-se ao termo “Eudora Light e Microsoft”.
c) O termo “mal” é um adjunto adverbial que indica que o relacionamento entra Eudora e Microsoft não começou bem.
d) “ Nunca se soube a verdade sobre o saved as DOS amantes” é uma oração sem sujeito.
e) O termo “Select All” é o objeto direto que completa a forma verbal “ia”.



6

5)  Faça a leitura dos textos abaixo.

Texto 1

Bolo de arroz

Ingredientes:
3 xícaras de arroz
1 colher (sopa) de manteiga
1 gema
1 frango
1 cebola picada
1colher (sopa) de molho inglês
1colher (sopa) de farinha de trigo
1 xícara de creme de leite
salsa picadinha

Prepare o arroz branco, bem solto. Ao mesmo tempo, 
faça o frango ao molho, bem temperado e saboroso. 
Quando pronto, retire os pedaços, desosse e desfie. 
Reserve. Quando o arroz estiver pronto, junte a gema, 
a manteiga, coloque numa forma de buraco e leve ao 
forno. No caldo que sobrou do frango, junte a cebola, 
o molho inglês, a farinha de trigo e leve ao fogo para 
engrossar. Retire do fogo e junte o creme de leite. Vire o 
arroz, já assado, num prato. Coloque o frango no meio e 
despeje por cima o molho. Sirva quente.

(Terezinha Terra)

Comparando os dois textos, é correto afirmar que: 

a) por se tratarem de receitas, ambos usam linguagem clara e instrutiva, sem brincar com o sentido das palavras, 
pois isso poderia confundir o leitor. 

b) as palavras, no texto 1, têm sentidos múltiplos, pois foram usadas de maneira denotativa, o que não acontece 
no texto 2.

c) no texto 1, as palavras têm sentido objetivo e explícito, o que é característico da conotação.
d) os verbos usados no texto 2 são inadequados e confundem o leitor, pois não se trata de uma receita de fato.  
e) o uso da conotação é marcado no texto 2 pelas combinações entre os verbos e as palavras que os acompanham, 

criando sentidos inusitados.  

Texto 2

Receita

Ingredientes:

2 conflitos de gerações 
4 esperanças perdidas 
3 litros de sangue fervido 
5 sonhos eróticos 
2 canções dos beatles

Modo de preparar

Dissolva os sonhos eróticos 
nos dois litros de sangue fervido 
e deixe gelar seu coração.
Leve a mistura ao fogo, 
adicionando dois conflitos 
de gerações às esperanças perdidas.
Corte tudo em pedacinhos 
e repita com as canções dos 
beatles o mesmo processo usado 
com os sonhos eróticos, mas, desta 
vez, deixe ferver um pouco mais e 
mexa até dissolver.
Parte do sangue pode ser 
substituída por suco de 
groselha, mas os resultados 
não serão os mesmos.

Sirva o poema simples 
ou com ilusões. 

    (Nicolas Behr)
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6) A História do Brasil é prodiga em criar expressões jocosas ou hilárias acerca de ocorrências ou instituições que 
existiram ao longo do tempo. No período colonial tivemos a “Revolta da Cachaça”, o “Motim do Maneta”, entre 
outras. O período imperial conheceu a “Noite das Garrafadas”, a “Revolta do Quebra Quilos”, a “Eleição do Cacete”, 
e muitas outras tão engraçadas quanto.

Pois não é verdade que a tão ilustrada República, já nos seus primeiros anos produziria algumas instituições e 
situações que se assemelhavam àquelas passadas nos períodos anteriores? Senão vejamos: “Voto de cabresto”, 
“curral eleitoral”, “eleição a bico de pena”, “juiz nosso”, “delegado nosso”, “capangas” e “apadrinhamento” são 
expressões que lembram em nosso país:

a)  o Jaguncismo do tempo das revoltas da década de 1920.
b)  o positivismo dos primeiros tempos da República.
c)  o messianismo de Antonio Conselheiro.
d)  o coronelismo que imperou na República Velha.
e)  o Populismo, que teve em Getúlio Vargas sua maior expressão.

7)
  ROSA DE HIROXIMA 

Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.

(MORAES, Vinicius de. Rosa de Hiroxima. Disponível em: <http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/rosa-de-
hiroxima>. Acesso em: 11 de maio de 2017)

O autor do texto faz referência aos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial diretamente decorrentes:

a)  da evolução dos blindados, da artilharia e das armas automáticas da infantaria.
b)  do impacto da tecnologia sobre as operações terrestres.
c)  do desenvolvimento da energia nuclear para fins bélicos.
d)  dos benefícios das tecnologias de propulsão para a indústria de alimentos.
e)  da contribuição da eletrônica militar para o desenvolvimento da medicina.
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8) Bioma predominante no Nordeste brasileiro, ocupando uma área equivalente a 11% do território nacional. 
Caracteriza-se por apresentar baixo índice de chuvas, presença de vegetação espinhosa com galhos retorcidos. Na 
época da seca, os arbustos costumam perder, quase que totalmente, as folhas. Apesar da sua importância, o bioma 
tem sofrido desmatamento que chega a 46% da sua área, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biomas/>. Acesso em: 10 maio 2017)

De acordo com as características citadas, podemos afirmar que o texto acima descreve o bioma

a)  Caatinga. 
b)  Manguezais.
c)  Mata de Cocais.
d)  Mata de Araucárias.
e)  Cerrado.

9)
  ALÍVIO

(...) há um muro de concreto
entre nossos lábios
há um muro de Berlim
dentro de mim
tudo se divide
todos se separam
duas Alemanhas
duas Coreias
tudo se divide
todos se separam (...)

(Disponível em: <http://www2.uol.com.br/engenheirosdohawaii/discos/letras/alivio.htm>. Acesso em: 09 out. 2017. Adaptado) 

O trecho da música Alívio imediato, da banda brasileira Engenheiros do Hawaii, aborda alguns fatos referentes 
ao contexto da Guerra Fria. Sobre esses fatos, assinale a alternativa correta.

a) A construção do muro de Berlim foi um projeto elaborado pela Alemanha Ocidental e dividia a cidade de Berlim 
ao meio, separando a parte Ocidental da Oriental.

b) O muro de Berlim foi construído pela República Federal da Alemanha e circundava toda a Berlim Ocidental, 
separando-a da Alemanha Oriental.

c) A Coreia, após a Segunda Guerra Mundial, foi dividida em quatro partes iguais entre União Soviética, Grã-
Bretanha, Estados Unidos e França, dando origem a dois países distintos: a Coreia do Sul e do Norte.

d) Na divisão da Alemanha pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Berlim, mesmo 
estando completamente na parte oriental do país, foi dividida em quatro zonas.

e) A Coreia foi dividida após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Na parte ocupada pelas tropas 
estadunidenses, formou-se a Coreia do Norte e, na região ocupada pelos soviéticos, formou-se a Coreia do Sul.
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10) Fungos são seres vivos muito utilizados na produção de alimentos (queijos, iogurtes, bebidas alcoólicas, pães). 
Fungos unicelulares (microscópicos) como as leveduras são os mais usados nas receitas de pão, por exemplo. 
Isso porque eles realizam a fermentação, o que contribui para o crescimento da massa, deixando-a areada e 
consequentemente mais fofa e macia. Por essa razão costumamos chamar essas leveduras de fermento biológico. 
No processo de fermentação, as leveduras transformam açúcar (carboidrato) em outras substâncias, como o gás 
carbônico, e essas reações químicas liberam a energia que as células das leveduras necessitam. Sabe-se que 
em temperaturas maiores (porém não muito altas, capazes de matar as leveduras), o processo de fermentação é 
intensificado/acelerado. 

Durante um experimento, para testar a atividade de um fermento biológico, alguns alunos montaram quatro tubos 
de ensaio com diferentes combinações de ingredientes, conforme mostrado no quadro abaixo. Em seguida, eles 
prenderam uma bexiga na boca de cada tubo.

Quadro resumido do experimento

Tubo Fermento Açúcar Água
1 Não Sim Morna
2 Sim Sim Gelada
3 Sim Sim Morna
4 Sim Não Morna

Depois de algumas horas, os alunos fotografaram os tubos (foto a seguir). Mas os estudantes se esqueceram de 
colocar etiquetas em cada um dos frascos e agora não sabem qual é o tubo 1, qual é o 2, qual é o 3 e qual é o tubo 4.

 
Se você tivesse que etiquetar os tubos (de acordo com o quadro resumido do experimento), você diria que, da 

esquerda para a direita, esses tubos são, respectivamente:
 
a)  O tubo 1; o tubo 2; o tubo 3 e o tubo 4.
b)  O tubo 4; o tubo 3; o tubo 2 e o tubo 1.
c)  O tubo 1; o tubo 3; o tubo 2 e o tubo 4.
d)  O tubo 2; o tubo 4; o tubo 3 e o tubo 1.
e)  O tubo 3; o tubo 1; o tubo 4 e o tubo 2.
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11) Um dos procedimentos médicos em casos de obstrução de vasos sanguíneos cardíacos, causada geralmente 
por acúmulo de placas de gordura nas paredes (Figura 1), é a colocação de um tubo metálico expansível em 
forma de malha, denominado stent (Figura 2).

Figura 1                                                                                 Figura 2

     

Tal procedimento, quando realizado nas artérias coronárias, tem como objetivo desbloquear o fluxo sanguíneo 
responsável pela condução de gás oxigênio:

a)  dos pulmões em direção ao átrio esquerdo do coração.
b)  e nutrientes para o tecido muscular cardíaco.
c)  do ventrículo esquerdo em direção à aorta.
d)  e nutrientes para todos os tecidos corpóreos.
e)  dos pulmões em direção ao ventrículo esquerdo do coração.

12) O gálio (Ga) é um metal com baixíssimo ponto de fusão (29,8 °C). O cromo (Cr) é um metal usado em 
revestimentos para decoração e anticorrosão, e é um importante elemento constituinte de aços inoxidáveis. O 
potássio (K) e o césio (Cs) são metais altamente reativos. 

Esses elementos estão na parte da tabela periódica representada abaixo.

A partir dos dados presentes acima, assinale a alternativa correta.

a)  O cromo possui 52 prótons.
b)  O gálio possui número de massa igual a 31.
c)  O cromo possui 28 nêutrons.
d)  O potássio está localizado no mesmo período que o césio.
e)  O césio é, entre os elementos citados, o que possui menor número atômico.
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13) Leia o texto abaixo.

Em casos de temperaturas mais altas, os elétrons associados aos núcleos atômicos se desprendem em meio ao 
gás, gerando um quarto estado da matéria, o plasma. O que acontece, contudo, se avançamos na direção oposta, 
indo aos extremos de baixas temperaturas? Coisas estranhas começam a acontecer, conforme os efeitos quânticos 
passam a predominar e se manifestar sobre os materiais.

Em alguns casos, aparece a supercondutividade – fenômeno em que a eletricidade consegue fluir por um material 
sem resistência. Noutros, a superfluidez, quando a viscosidade desaparece por completo de um material. E, claro, 
entre esses novos estados da matéria há transições de fase [...].

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/10/1819654-trio-britanico-vence-nobel-de-fisica-por-pesquisas-sobre-a-materia.shtml.
Acesso em: 8 de maio de 2018.

Considerando seus conhecimentos e o texto apresentado, é correto afirmar que:

a) o plasma, quarto estado da matéria, apresenta partículas em estado altamente organizado e eletricamente 
neutras, tendência que se acentua conforme a temperatura aumenta.

b) a redução de temperatura até próximo ao zero absoluto favorece o escoamento do material, bem como reduz sua 
resistência a passagem de eletricidade.

c) os três estados físicos mais conhecidos (sólido, líquido e gasoso) podem ser obtidos a partir de modificações na 
temperatura ou na pressão do material, o que não acontece com os estados “exóticos”.

d) a energia cinética das partículas (átomos e moléculas) em cada um dos estados físicos é inversamente 
proporcional às suas temperaturas.

e) a transição direta do estado sólido para o gasoso (e vice-versa) é impossível, pois as partículas precisam passar, 
primeiramente, pelo estado físico líquido.

  

14) Olhe atentamente o quadrinho abaixo:

a resposta da soma dos vetores, seria em Newtons:

a)  12, 7 e 13.
b)  17, 7 e 5.
c)  12, 5 e 13.
d)  17, 7 e 12.
e)  17, 7 e 13.
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15) Durante o lançamento do Falcon Heavy, seus poderosos propulsores queimaram uma mistura de LOX (oxigênio 
líquido) e RP-1, um derivado do petróleo semelhante ao querosene. A propulsão obtida foi suficiente para vencer a 
poderosa gravidade terrestre e levar ao espaço sua carga útil: o Tesla Roadstar e seu ilustre motorista, o Starman. 
Considerando as transformações de energia experimentadas durante esse evento, está correto afirmar que:

a) a energia química do combustível foi convertida em energia cinética e em energia potencial gravitacional, 
necessárias para que o foguete escapasse da gravidade terrestre.

b) a energia potencial gravitacional do foguete foi convertida em energia química e cinética, possibilitando que o 
foguete escapasse da gravidade terrestre.

c) a energia cinética do combustível foi convertida em energia química nos motores, resultando em energia potencial 
gravitacional para que o foguete escapasse da gravidade terrestre.

d) a energia mecânica do foguete diminuiu continuamente durante seu lançamento, devido à conversão entre 
energia química e energias potencial gravitacional e cinética.

e) a energia cinética e a potencial gravitacional do foguete foram convertidas em energia química ao longo do 
lançamento, resultando no escape de gases e possibilitando que o foguete escapasse da gravidade terrestre.

16) O “Método das Iterações” fornece um algoritmo que calcula o valor aproximado de raízes quadradas, indicado 
a seguir:

A A B
B

≅
+

2

Onde: A é o número de que desejamos obter o valor aproximado da raiz quadrada e B é o quadrado perfeito mais 
próximo de A.

Por exemplo, se A = 17, teremos B = 16 e, daí:  17 17 16
2 16

33
8

4 125≅
+

= = ,

Aplicando o método acima, qual é o valor aproximado de 33  ?

a)  5,73   
b)  5,75   
c)  5,77   
d)  5,79
e)  5,81   

17) A diferença entre o quadrado da soma de dois números inteiros e a soma de seus quadrados não pode ser:

a)    2 
b)    4 
c)    6 
d)    9 
e)  12
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18) As bases de um trapézio medem 6 m e 8 m, e sua altura, 5 m. Os lados não paralelos desse trapézio são 
prolongados até se encontrarem. A medida da altura do menor triângulo assim formado é de:

a)  3,75 m
b)  15 m
c)  17,5 m
d)  20 m
e)  30 m

  

19) Em um condomínio, foi feita uma pesquisa para escolher as prioridades das melhorias da área de lazer. 
Cada morador pôde escolher apenas uma opção. Do total de pessoas pesquisadas, dois quintos escolheram o 
aquecimento da piscina, e um quarto do restante escolheu o ar condicionado no salão de festa. 72 pessoas não 
optaram por nenhuma dessas situações. O total de moradores nesse condomínio é:

a)  160
b)  72 
c)  131
d)  85
e)  216

 

20) No dia 2 de dezembro um lojista aumenta em 20% o preço de um artigo que custava R$ 3.000,00. Na 
liquidação após o Natal o mesmo artigo sofre um desconto de 20%. Seu preço na liquidação é :

a)  R$ 2.400,00
b)  R$ 2.500,00
c)  R$ 2.780,00
d)  R$ 2.880,00
e)  R$ 3.000,00



Rascunho


