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PORTUGUÊS  

1)   

 

Fonte: Disponível em: <http://educrealmirian.blogspot.com/2016/09/lingua-portuguesa-uso-dos-porques.html>. Acesso em 23 nov 

2018. 

Quanto ao uso dos porquês na tirinha acima, é perceptível que  

a) a garota implica com seu colega em virtude de ele defender suas convicções com 

argumentos vazios. 

b) o garoto emprega corretamente o uso dos porquês em todos os quadrinhos 

c) o “por que” do primeiro quadrinho está empregado equivocadamente, faltando um 

acento circunflexo no “que”. 

d) o “porque” do segundo quadrinho, na fala do garoto, destoa da norma padrão pela 

falta do acento circunflexo. 

e) o humor da tira está no fato de, sem perceber, o garoto empregar corretamente os 

porquês no terceiro quadrinho. 

 

2) Você sabe que no mundo há pessoas ___, ___ também sabe que aqueles que você 

ama cada vez ___ podem ser pessoas ___ para o mundo. 

Podemos preencher as lacunas acima com a seguinte sequência: 

a) más, mas, mais, más 

b) más, mais, mas, más 

c) más, mais, mais, más 

d) más, mas, mas, más 

e) mas, mas, mais más  
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3)   

 

O emprego da palavra mau no segundo quadrinho (entre mau e mal) está correto por 

essa palavra pertencer à classe morfológica dos 

a) advérbios 

b) adjetivos 

c) substantivos 

d) pronomes 

e) conjunções 

 

4) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão empregadas corretamente: 

a) consequêntemente, ânimo, sábio 

b) perpléxo, vídeo, símbolo 

c) sabia, termino, lírio 

d) terrível, orgãos, música 

e) usufluir, sígno, justiça 

 

5) A aceitação, a defesa e o reconhecimento da legitimidade das variedades sem 

prestígio social não estão em contradição com o trabalho didático de levar os 

falantes dessas variedades a se apoderar também de novos recursos linguísticos, 

de outras variedades, principalmente das urbanas de prestígio e da norma-padrão 

tradicional, que ele só terá condições de conhecer por meio da escolarização. 

Queremos que todo e qualquer brasileiro, seja qual for sua origem social, possa (se 

quiser) ler os melhores escritores, entender o que diz o telejornal das oito da noite, 
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tirar todo proveito das modernas tecnologias, escrever o que lhe der na telha, ter 

acesso a línguas estrangeiras e por aí vai. 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. 56ª Ed. São Paulo: Parábola, 2015, p. 35. 

Segundo o texto acima, no que se refere ao ensino de português, é função da escola 

a) valorizar a diversidade de normas existentes nos diferentes falares do Brasil, dando 

prioridade ao ensino da norma falada pelo aluno. 

b) dar acesso ao estudante às normas de prestígio, de forma a permiti-lo interpretar e 

produzir textos em contextos mais monitorados quando for necessário. 

c) apresentar ao estudante a gramática tradicional e suas prescrições, a fim de evitar 

erros durante a sua fala cotidianamente. 

d) relativizar o ensino da norma padrão, de modo a adaptá-la para a realidade de cada 

escola e de cada estudante. 

e) enaltecer o bem falar e o bem escrever, com o objetivo de que o aluno reconheça a 

obrigação de decorar regras gramaticais. 

 

6)   

SONETO DO FANTASMA 
 
A história está contada. Resta apenas 
a memória demente de um fantasma 
que em si carrega a rua, a lua, a casa, 
gestos, odores, ruínas de poemas. 
 
Quem passar por ali, ali não passa, 
que tudo é só passado. Só há enganos. 
Há sons no ar, mas tudo falso canto. 
Naquela porta, porta já não há. 
 
Tudo é nele. Só nele ainda se conta 
essa história, essa lenda, esse delírio. 
Que é onde ele também se conta e vai, 
 
vendo o que ninguém vê, ninguém encontra. 
Lunado desse amor, doido da vida 
que em seu vulto resplende — e nunca mais. 
 
Fonte: FILHO, Ruy Espinheira. Estação Infinita e outras estações. Salvador: Bertrand Brasil, 2012. 
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Sobre as funções morfológicas e sintáticas presentes no poema acima, percebe-se que 

o pronome 

a) tudo em tudo é nele é um pronome indefinido, apesar de ser sabido a que esse tudo 

se refere. 

b) desse em desse amor é um desvio de norma-padrão, sendo a forma adequada deste 

amor 

c) que em um fantasma que em si carrega é um pronome relativo, ao exercer a função 

simultânea de ligar dois fragmentos e retomar um termo anterior (fantasma) 

d) que em que é tudo só passado exerce a função de pronome demonstrativo, podendo 

ser substituído por aquilo 

e) quem em quem passa por ali é um pronome interrogativo, uma vez que introduz a 

segunda estrofe com uma pergunta 

 

7) Você era moderna em uma época de grande conservadorismo. Acha que é 

mais fácil ser mulher hoje? 

As mulheres tinham muito medo de mim. Quando eu chegava numa festa era uma coisa 
de “cuidado com a Elza”. Hoje em dia elas conseguem se impor muito mais. Mas ainda 
há preconceito, e não só vindo do homem. Muitas mulheres são machistas sem 
perceber. 
 
A representação feminina no Congresso, por exemplo, ainda é muito pequena. 
 
As mulheres não se apoiam. Falta mulher na política. Eu tenho tanta vontade de vê-las 
de mãos dadas, se ajudando. E minha luta, além de ser pelos negros e pelas mulheres, 
sempre foi pelos gays. Alguns tratam os homossexuais como se não fossem um pedaço 
de nós. Eu sou todos eles. 
Rolling Stone entrevista Elza – Fonte: http://rollingstone.uol.com.br/edicao/edicao-100/entrevista-elza-soares 

A entrevista de Elza Soares remonta uma característica especial desse gênero textual, 

que costuma apresentar elementos da fala na escrita. Um exemplo disso está presente 

no fato de 

a) a entrevistada tratar de importantes temas a serem discutidos, como o seu lugar 

social de mullher em uma sociedade que a oprime. 

b) a linguagem do texto ser monitorada e a entrevistada se aproriar de termos técnicos 

da música. 

c) apesar de estar sendo entrevistada, Elza Soares manter o seu discurso em terceira 

pessoa, a fim de torná-lo impessoal e mais acessível. 

d) a sequência de informações respeitar a fala da cantora, de modo a suprimir alguns 

sinais gráficos como vírgulas para aproximar-se da fala. 
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e) a fala da entrevistada ser intercalada com as perguntas feitas pelo entrevistador, 

característica comum do gênero textual em questão.  

 

8)   

  

A forma verbal “bebereis”, ao ser repetida no final da oração, é a chave do humor desse 

tweet, uma vez que   

a) a flexão da forma verbal beber perde sua finalidade, assumindo um valor mais 

discursivo a partir da repetição. 

b) por ser uma forma verbal pouco comum na fala cotidiana, causa estranhamento ao 

ser aplicada em uma sentença. 

c) resgata o sentido de “bebereis” da primeira oração, ressignificando, pela repetição, 

essa forma verbal. 

d) está gramaticalmente de acordo com a norma padrão e flexionada adequadamente 

no contexto aplicado da segunda oração. 

e) “bebereis” não segue o sentido literal de ingerir algum líquido, relacionando-se à 

realização de uma atitude indesejada. 

 

9) Nós do PreVest somos um grupo de jovens baianos que tiveram acesso aos ensinos 

fundamental e médio de qualidade e que reconhecem quão importante foi essa 

oportunidade para o posterior ingresso no ensino superior e no mercado de trabalho. 

Decidimos nos unir em 2015, tendo como norte o sonho e a vontade de mudança 

social, reconhecendo que, assim como nós fizemos, os jovens de baixa renda 

também podem ser protagonistas de seus destinos, buscando a realização 

profissional e a transformação de sua vida e da comunidade em que vivem. 

Nós do PreVest sabemos que o jovem brasileiro, em geral, sofre com as 
deficiências do ensino público que lhe é oferecido, razão pela qual muitas vezes 
desconhece as suas capacidades e passa a acreditar que determinadas conquistas não 
lhe são possíveis. Acreditamos na efetiva capacidade de mudar o seu futuro através da 
educação e, principalmente, do acesso a um curso superior de qualidade que lhe 
permita ingressar no mercado de trabalho em postos que exijam qualificação e que lhe 
tragam valorização e realização profissional. 
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Disponível em https://www.prevest.org/sobre-nos 

  

O texto de apresentação que consta no site do PreVest deixa claro que: 
a) os idealizadores do projeto tiveram, em sua formação, as mesmas oportunidades 

que seu público alvo e, por isso, reconhecem a importância de auxiliar. 
b) o propósito do projeto é permitir que pessoas de baixa renda mudem, pela educação, 

não só a própria vida, como a da comunidade em que estão inseridos. 
c) pelo fato de se tratar de um projeto que não onera gastos para os participantes, é 

passível a deficiências múltiplas, que devem ser compreendidas. 
d) a educação é um meio, dentre outros tantos, de promover a mudança social, 

possibilitando que o indivíduo tenha acesso a postos der trabalho qualificados. 
e) todos os voluntário e contemplados devem ser maiores de idade, a fim de que ajam 

com responsabilidade ao longo do processo. 
 

10)   

 
Disponível em http://lpgabaritos.blogspot.com/2018/10/respostas-charges-exercicios.html 

 
A tirinha apresenta a personagem Mafalda contando ao globo terrestre seu projeto 
de vida. Para concretizá-lo, Mafalda, no último quadrinho, usa uma pergunta para 
pedir ao globo terrestre que 
a) crie uma oportunidade de emprego como tradutora. 
b) se mantenha em crise até que ela ingresse na ONU. 
c) não desapareça antes de que ela realize seu plano. 
d) a conserve viva para ver o mundo crescer. 
e) conflitos e guerras exterminem o mundo. 

 
11)  O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ironizou, nesta 

segunda-feira (8/3), o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro, ao comentar a decisão do 

ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as 

condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da Operação 

Lava Jato. 

“Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. 
Lula pode até merecer. Moro, jamais!”, escreveu Lira. 

Disponível em https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/lula-pode-ate-
merecer-ser-absolvido-moro-jamais-diz-arthur-lira 
 

https://www.metropoles.com/tag/arthur-lira
https://www.metropoles.com/tag/supremo-tribunal-federal
https://www.metropoles.com/tag/luiz-inacio-lula-da-silva
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O discurso de Arthur Lira, postado em uma de suas redes sociais, dá a entender 
que, para ele: 
a) não está clara a verdadeira intenção da absolvição do ex-presidente Lula. 
b) o ministro Edson Fachin, ao absolver Lula, absolveu, automaticamente, Moro. 
c) Lula e Moro não devem ser absolvidos dos esquemas de corrupção com os quais 

contribuíram. 
d) Moro não merece ser absolvido, mas Lula, sem dúvida, já deveria ter sido há muito 

tempo. 
e) a Operação Lava Jato deve responsabilizar Lula, Moro e o próprio Fachin por 

esquemas de corrupção. 
 

12)   

  
Disponível em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25989-pretos-ou-pardos-estao-

mais-escolarizados-mas-desigualdade-em-relacao-aos-brancos-permanece 

 

Diversas são as estratégias argumentativas utilizadas pelos autores dos textos 
para convencer o leitor acerca de uma determinada tese. Nesse card, a estratégia 
prioritária usada para demarcar a discrepância entre pretos e brancos na 
universidade é: 
a) apresentação de dados estatísticos. 
b) argumento de autoridade. 
c) referência histórica. 
d) comparação. 

e) relação de causa e consequência. 

 

13) Contos de fadas não constituem sempre histórias agradáveis polvilhadas com 

açúcar, como a casa de pão de ló de João e Maria. Pelo contrário, as tramas são 

recheadas de malvadezas que sobrevivem às dezenas de adaptações. Podem 

passar despercebidas, mas estão lá. Ou é inofensiva a história de uma menina e 

sua avó que são devoradas vivas por um lobo? Ou é inocente o conto da menina 

que é sequestrada e obrigada a passar a juventude trancada no alto de uma torre? 

E o que dizer do bebê condenado à morte no dia do seu batizado?  

Disponível em https://super.abril.com.br/especiais/ 

 
No fragmento, as perguntas sobre os contos de fadas têm o objetivo de  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25989-pretos-ou-pardos-estao-mais-escolarizados-mas-desigualdade-em-relacao-aos-brancos-permanece
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25989-pretos-ou-pardos-estao-mais-escolarizados-mas-desigualdade-em-relacao-aos-brancos-permanece
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a) propor novas versões para as histórias.  
b) antecipar o final trágico das personagens.  
c) questionar a adequação ao público infantil.  
d) reforçar a presença de elementos sombrios. 

e) Ironizar a falta de planejamento dos escritores de contos. 

 

14)   

RECAIREI (Os Barões da Pisadinha) 
Já tem uma semana que eu 'to limpo de você ie ie, ie ie 

E de olhar os seus stories não sinto saudades 
Zero curtidas, zero vontade de te ver 

De beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa 
E fazer um love um love com você 

 
Eu já te superei, certeza eu superei 

Mas não manda mensagem outra vez 
Senão recairei 

Eu já te superei, certeza eu superei 
Mas não manda mensagem outra vez 

Senão recairei 
Disponível em https://www.letras.mus.br/os-baroes-da-pisadinha/recairei/ 

 
De acordo com a letra da canção, pode-se confirmar que a certeza do eu-poético 
acerca do término do relacionamento com sua amada é fragilizada: 
a) ao ver, nas redes sociais, postagens dela com outras pessoas e, aparentemente, 

feliz. 
b) quando recorda o quão bom era beijar seu lábios e dormir de conchinha. 
c) a partir do momento em que vê outros casais felizes ao seu redor. 
d) quando bebe, visto que, embriagado, tende a rememorar momentos vividos juntos.  
e) diante da procura dela por meio de mensagens direcionadas a ele. 

 
15)    

  
Disponível em http://subversaoacores.blogspot.com/2009/11/biscoito-bono.html 

 

http://subversaoacores.blogspot.com/2009/11/biscoito-bono.html
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Na peça publicitária em questão, a relação entre texto e imagem 
a) abre espaço para múltiplas interpretações por parte do leitor. 
b) apresenta somente caráter ilustrativo para qualificar o produto. 
c) confere maior destaque à marca do produto, a fim de promovê-lo. 
d) desfaz o duplo sentido inicialmente criado na frase em destaque. 
e) enfatiza a relevância do produto anunciado para os filhos. 

 

 

MATEMÁTICA 

  

16)  Desde o início da pandemia do Covid-19, o Real vem se desvalorizando 

acentuadamente em relação ao Dólar. Tal desvalorização, apesar de estar 

relacionada com uma moeda estrangeira, tem influência nos preços também dentro 

do Brasil, gerando inflação em diversos setores, como combustíveis e produtos 

eletrônicos. 

Sabe-se que, em certa data de março de 2021, um brasileiro teria que desembolsar 

exatamente 11 reais para comprar 2 dólares. Nessa data, qual seria o custo, em reais, 

de um celular que custa 330 dólares, desconsiderando os impostos de importação? 

a) R$ 60 

b) R$ 600 

c) R$ 1128 

d) R$ 1815 

e) R$ 1911  

 

17)  Sobre o número de médicos no Brasil, leia o trecho a seguir: 

“O número de médicos cresceu fortemente nos últimos anos no Brasil, atingindo mais 

de 500 mil profissionais, uma média de 2,4 para cada 1 mil habitantes. Entretanto, a 

distribuição ainda é bastante desigual, com maior presença nas regiões mais ricas e 

menos oferta no Norte e Nordeste.” 

Considerando que a proporção citada no texto seja exata, e que a população brasileira, 

na época que o texto foi escrito, tinha 220 milhões de habitantes, qual das alternativas 

corresponde ao número total de médicos no Brasil? 

a) 500 mil 

b) 512 mil 

c) 522 mil 

d) 524 mil 

e) 528 mil 
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18) Consultando o site do Governo da Bahia para verificação da quantidade pessoas 

vacinadas com a 1ª dose da vacina Coronavac, um aluno do PreVest verificou que 

1 milhão de pessoas já haviam recebido a dose no final de março/2021. 

Considerando que a Bahia tem uma população de 15 milhões de habitantes, qual 

das alternativas abaixo reflete a faixa de porcentagem de baianos que já tinham 

recebido a primeira dose da vacina nessa data? 

a) Entre 2% e 3% 

b) Entre 3% e 4% 

c) Entre 4% e 5% 

d) Entre 5% e 6% 

e) Entre 6% e 7% 

 

19) Numa sala de aula com 40 alunos, verificou-se que 70% deles são destros 

(escrevem somente com a mão direita), 25% são canhotos (escrevem somente com 

a mão direita) e os restantes são ambidestros (escrevem com as duas mãos). 

Quantos são os alunos ambidestros nessa classe? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

20) O Teorema de Pitágoras, muito famoso na história da Matemática, pode ser usado 

para calcular a distância entre dois pontos em um plano cartesiano. O Teorema diz 

que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa (lado maior) é igual à 

soma dos quadrados dos catetos (lados menores). Sendo assim, qual é a distância 

entre os pontos A(5,2) e B(11, 10) em um plano cartesiano? 

a) 6 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

e) 11 
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21) Ao consultar o saldo da sua conta em um caixa eletrônico, o professor Fred tomou 

um susto! Estava com um saldo negativo de 390 reais! Mesmo assim, ele precisou 

fazer um saque de 150 reais, pois precisava de dinheiro no momento e o banco 

permitia que ele ficasse com saldo negativo de até 1000 reais sem cobrar juros. No 

dia seguinte, a empresa depositou o salário de Fred na conta, que era de 1100 reais. 

Após o saque e o recebimento do salário, qual o saldo final da conta de Fred? 

a) 560 reais 

b) 580 reais 

c) 680 reais 

d) 720 reais 

e) 860 reais 

 

22) O professor Mateus Oliveira foi ao supermercado e comprou 3 kg de arroz, 2 kg de 

feijão e meio quilo de carne moída. Conhecendo os preços dos produtos abaixo, 

qual o valor do troco que Mateus deverá receber se utilizar uma nota de 50 reais 

para pagar ao caixa? 

Produto Preço por Kg 

Arroz R$ 4,80 

Feijão R$ 6,30 

Carne Moída R$ 19,20 

a) R$ 12,60 

b) R$ 13,40 

c) R$ 13,60 

d) R$ 14,40 

e) R$ 14,60 

 

23)  Em uma campanha de Natal, um condomínio resolveu doar cestas básicas para 

todos os empregados, sendo uma cesta para cada um dos 30 funcionários. O 

condomínio tem 1000 apartamentos, mas 30% destes se recusaram a participar da 

campanha. Se a cesta básica custa 350 reais, com quanto cada um dos 

apartamentos aderentes à campanha terá que contribuir? 

a) 10 reais 

b) 15 reais 

c) 20 reais 
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d) 25 reais 

e) 30 reais 

 

24) A professora Amanda é mãe de três filhos e, antes de sair de casa, deixou uma 

cesta com 20 morangos para os filhos comerem. Joaquim foi o primeiro a acordar e 

comeu um quarto dos morangos do cesto. Depois, Antônio acordou e comeu um 

quinto dos morangos que restavam. Por último, Janaína acordou e comeu cinco 

sextos dos morangos que viu. Quantos morangos restaram no cesto? 

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 8 

 

25) O professor Marcus precisou tomar um empréstimo de R$ 3.000 no banco Fiqueliso. 

Este banco cobra uma taxa de juros simples de 15% ao mês. Se Marcus desejar 

quitar seu empréstimo após 3 meses, quanto terá que pagar ao banco, considerando 

o valor total? 

a) R$ 3045 

b) R$ 3450 

c) R$ 3900 

d) R$ 4350 

e) R$ 4500 

26) O número de bactérias em uma colônia isolada (N) pode ser expresso em função do 

tempo t, de acordo com a função: N = 450.000 – 10.000t, onde t é o tempo decorrido 

em dias a partir do nascimento da colônia. Quantas bactérias estarão vivas após 21 

dias de observação? 

a) 210.000 

b) 225.000 

c) 240.000 

d) 270.000 

e) 295.000 
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27) O preço de uma corrida num aplicativo para transporte é composto por uma taxa fixa 

de 7 reais mais uma taxa variável de R$ 1,50 por quilômetro rodado. Se o professor 

Daniel Lee pagou 55 reais numa corrida, qual foi a extensão da mesma, em 

quilômetros? 

a) 16 km 

b) 22 km 

c) 32 km 

d) 35 km 

e) 38 km 

 

28) Em uma pesquisa de satisfação em relação a duas séries de TV, 60 entrevistados 

responderam que aprovam a série “Prison Break”, enquanto que 40 entrevistados 

aprovaram a série “La Casa de Papel”. Sabendo-se que, dentre estes, 24 aprovam 

as duas séries, quantas pessoas foram entrevistadas no total? 

a) 52 

b) 76 

c) 80 

d) 88 

e) 100 

 

29) Em um campo de futebol como o da figura abaixo, constatou-se que a área da 

pequena área do goleiro (retangular) é 200 vezes menor que a área total do campo. 

Se o lado maior da pequena área mede 10 metros, quanto mede o lado menor? 

 

a) 3,0 m 

b) 3,2 m 
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c) 3,3 m 

d) 3,5 m 

e) 3,6 m 

 

30) Após ficar muito rico dando aula em Salvador, o professor Aruã resolveu construir 

uma piscina em sua casa, no formato de um paralelepípedo, conforme figura abaixo: 

 

A piscina a ser construída na casa de Aruã tem as seguintes dimensões:  

- Largura (a): 5 metros  

- Comprimento (b): 12 metros  

- Profundidade (c): 2 metros 

Sabendo-se que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, quantos litros de água serão 

necessários para encher a piscina até a borda? 

a) 19.000 

b) 60.000 

c) 84.000 

d) 112.000 

e) 120.000 

 


