
 
                  Pontifícia Universidade Católica do Paraná   
                      Concurso Público da Urbanizaç ão de Curitiba S.A. - URBS 
  

 

 

 

11 de Abril de 2010 
 

 
 

                     EDITAL 003/2010 
 

 

  CARGO: AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 Função: Técnico Administrativo 

 
   

 

 
 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
1. Considere a planilha mostrada abaixo digitada no 

Microsoft Excel 2003. 
 

 
 

Qual valor será mostrado na célula B5 quando o 
usuário pressionar ENTER? 
 
A) 57 
B) #REF! 
C) 43 
D) 71 
E) 0 

 
 
 

2. Considere a planilha abaixo digitada no Microsoft 
Excel 2003, na qual a célula C3 possui como 
conteúdo a fórmula: 

 
 =$B$5*C6 + (32-D$7)*$A6 

 
O usuário copiou a célula C3 (CTRL+C) e a colou na 
célula D2 (CTRL+V).  
Assinale a alternativa CORRETA, que mostra a 
fórmula que o Excel irá colocar na célula D2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A célula B3 foi copiada (comando CTRL+C) e, em 
seguida, colada (comando CTRL+V) na célula C4. 
Assinale a alternativa CORRETA, que mostra a 
fórmula que teremos na célula C4. 

 
A) =$B$5*D5 + (32-E$7)*$B5 
B) =$B$5*D5 + (32-E$7)*$A5 

C) =$B$5*D5 + (32-E$6)*$A5 
D) =$B$5*D5 + (32-E$6)*$B5 
E) =$B$5*D6 + (32-E$7)*$A5 

 
 
 

3. O gráfico abaixo foi gerado no Microsoft Excel 2003. 
Assinale a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE o subtipo de gráfico escolhido no 
Assistente de gráfico (na etapa 1 de 4), de forma a 
obter esse gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Colunas 100% empilhadas.  
B) Colunas empilhadas com efeito visual 3D. 
C) Colunas agrupadas com efeito visual 3D. 
D) Colunas 100% agrupadas com efeito visual 3D. 
E) Barras empilhadas com efeito visual 3D. 

 
 
 

4. Considere a planilha mostrada abaixo, digitada no 
Microsoft Excel 2003: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual valor será mostrado na célula P82, quando o 
usuário digitar nessa célula a fórmula: 

 
=SOMA(P80:S81)/P79*(Q79+2) 
 
e pressionar ENTER? 

 
A) -240 
B) #NOME? 
C) -158 
D) -8 
E) -6,66667 
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5. Considere a planilha mostrada abaixo, digitada no 

Microsoft Excel 2003: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escolha a alternativa CORRETA, que mostra o 
resultado que teríamos ao aplicarmos a formatação de 
data d/mmm/aa  à célula AB78. 

 
A) 15/Novembro/10 
B) 15/Nov/2010 
C) 15/Nov/10 
D) 15/Novembro/2010 
E) 15/11/10 

 
 
 

6. Considere a planilha “1º.Tri ”, mostrada abaixo, 
digitada no Microsoft Excel 2003: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atente, ainda, para a planilha “Total2010 ” mostrada a 
seguir: 

 

 
Deseja-se preencher a célula C3 da planilha 
“Total2010 ” (presente no mesmo arquivo), com a 
soma dos valores de C14, C15 e C16 da planilha 
“1º.Tri ”.  
Escolha a alternativa que apresenta a opção 
CORRETA para realizar a soma em questão. 

 
A) =SOMA('1o.Tri'!C14:C16) 
B) =SOMA(C14:C16) 
C) =1o.Tri!SOMA(C14:C16) 

D) =SOMA('Plan1'!C14:C16) 
E) =1o.Tri! (C14+C15+C16) 

 
 

7. Em uma determinada organização, os funcionários 
recebem uma comissão semanal caso suas vendas 
ultrapassem o valor de R$ 1000,00. A comissão é de 
5% sobre o que passar desse valor.   
 
Considere a planilha mostrada abaixo, digitada no 
Microsoft Excel 2003, que tem por objetivo calcular a 
comissão dos funcionários ou mostrar “Sem 
comissão”, quando for o caso.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Escolha a alternativa que apresenta a fórmula 
CORRETA, a ser inserida na célula D11 e depois 
copiada e colada nas células D12 e D13, para termos 
o resultado esperado.  

 
A) =SE(C11>1000;C11-1000*5%;"Sem comissão") 
B) =SE(C11>1000;"Sem comissão";(C11-1000)*5%) 
C) =SE((C11<=1000;"Sem comissão"); (C11>1000, 

(C11-1000)*5%)) 
D) =SE(C11>1000;(C11-1000)*5%;"Sem comissão") 
E) =SE(C11>1000;D11=(C11-1000)*5%;D11="Sem 

comissão") 
 
 

8. Considere a planilha mostrada abaixo, digitada no 
Microsoft Excel 2003, que tem por objetivo calcular a 
idade dos funcionários de uma empresa na data 
corrente.  

 

 
Escolha a alternativa que apresenta a fórmula 
CORRETA, a ser inserida na célula H43 para calcular 
a idade, em anos de vida, que Fulano tem na data 
corrente de uso de planilha.  

 
A) =ANOSDEVIDA(G43) 
B) =ANIVERSARIO(G43; "Y") 
C) =DATADIF(G43;HOJE();"anos") 
D) =DATADIF(G43;HOJE();"aaaa") 
E) =DATADIF(G43;HOJE();"Y") 
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9. Considere a planilha mostrada abaixo, digitada no 

Microsoft Excel 2003:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Se o usuário arrastar a alça de preenchimento desta 
seleção até a célula AJ121, qual valor teremos na 
célula AJ120? 

 
A) 22 
B) 20 
C) 28 
D) 2 
E) 4 

 
 

10. Considere a planilha mostrada abaixo, digitada no 
Microsoft Excel 2003:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto aos títulos das colunas A e B aparece o ícone 
. Escolha a alternativa que identifica 

CORRETAMENTE o ícone em questão. 
 

A) Setas para preenchimento automático. 
B) Setas de AutoFiltro. 
C) Setas indicadoras de correção ortográfica. 
D) Setas do Solver. 
E) Setas da Formatação Condicional. 

 
 

11. Assinale a opção CORRETA, em relação às 
assertivas abaixo, considerando o Microsoft Word 
2003. 

I. A funcionalidade AutoTexto do menu Inserir serve 
para armazenar e inserir, com rapidez, texto, 
elementos gráficos e outros itens usados com 
frequência. 

II. A função Autorun (do menu Formatar) é uma 
ação ou um conjunto de ações que pode ser 
usado para automatizar tarefas. 

III. A funcionalidade AutoAjuste  (do menu Tabelas) 
permite que as linhas viúvas/órfãs sejam 
controladas automaticamente. 

IV. O  AutoResumo (do menu Ferramentas) identifica 
os pontos principais de um documento. Funciona 
melhor em documentos bem estruturados. 
 

A) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas 
C) Apenas a assertiva I está correta. 
D) Apenas a assertiva II está incorreta. 
E) Apenas a assertiva III está incorreta. 

 
 
 

12. Considerando a imagem a seguir, recortada do 
Microsoft Word 2003, o que acontecerá quando o 
usuário soltar o botão do mouse?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Uma tabela de 3 colunas será incluída no 
documento no ponto do cursor. 

B) As colunas marcadas serão apresentadas com 
zoom de 90%. 

C) Será incluído um objeto do Microsoft Excel 
contendo uma planilha de 3 colunas. 

D) O documento será formatado em 3 colunas de 
texto. 

E) O documentos será visualizado usando 3 páginas 
inteira a cada PagDn ou PageUp. 
 
 

 
13. Escolha a alternativa que identifica 

CORRETAMENTE a barra de ferramentas mostrada 
na figura abaixo, disponível na instalação padrão do 
Microsoft Word 2003. 
 

 
A) Banco de Dados. 
B) Formulários. 
C) Macros. 
D) Mala Direta. 
E) Ferramentas da Web. 
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14. Considere a tabela abaixo, digitada no Microsoft 
Word 2003. 

 
 

Nome da conta do usuário  
Ciclano12 
Beltrano_10 
123Fulano 
Beltrano_CWB 
Fulano 

 
O usuário selecionou as linhas da tabela, com 
exceção da primeira, e clicou a opção Classificação 
crescente , conforme mostrado na imagem abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Qual a sequência que teremos na tabela em questão, 
após o Word classificar as linhas selecionadas? 
 
A) Beltrano_10, Beltrano_CWB, Ciclano12, Fulano, 

123Fulano. 
B) 123Fulano, Beltrano_CWB, Beltrano_10, 

Ciclano12, Fulano. 
C) 123Fulano, Beltrano_10, Beltrano_CWB, 

Ciclano12, Fulano. 
D) Beltrano_10, Beltrano_CWB, Ciclano12,  

123Fulano, Fulano. 
E) Fulano, 123Fulano, Beltrano_10,  Ciclano12, 

Beltrano_CWB. 
 
 
 

15. O Microsoft Word 2003 possui uma funcionalidade 
destinada a facilitar a revisão de documentos, pois 
cada modificação, inserção ou exclusão que o autor 
ou o revisor do documento fazem são controladas e, 
depois de revisadas, podem ser aceitas ou rejeitadas. 
 
Escolha a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE o nome dessa função e sua 
localização no menu do aplicativo. 

 
A) Função Ortografia e Gramática do menu 

Ferramentas. 
B) Função Estilos e Formatação do menu Formatar. 
C) Função Versões do menu Arquivo. 
D) Função Painel de Tarefas do menu Exibir. 
E) Função Controlar Alterações do menu 

Ferramentas. 
 
 
 

16. Considerando uma instalação padrão do Microsoft 
Word 2003, escolha a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE as descrições abaixo: 

 
- É um conjunto de características de formatação 
que pode ser aplicado ao texto, tabelas e listas de 
um documento para alterar rapidamente sua 
aparência.  
 
- Ferramenta que permite copiar e aplicar 
formatação de texto e alguma formatação gráfica 
básica, como bordas e preenchimentos. 
 
- É uma sequência de comandos e instruções do 
Word que pode ser agrupada como um único 
comando para executar uma tarefa 
automaticamente. 

 
A) Estilos de formatação, Ferramenta Pincel, Macro. 
B) Modelos de documento, Ferramenta Pincel, 

AutoFormatação. 
C) Estilos de formatação, Ferramenta Área de 

Transferência, Personalizar. 
D) Documento mestre, Ferramenta Realce, Macro. 
E) Estilos WebXML, Ferramenta Desenho, Mala 

Direta. 
 
 
 
17. No Microsoft Word 2003, o usuário pode empregar 

uma série de teclas de atalho de forma a aumentar 
sua produtividade.  
 
Escolha a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE as respectivas teclas de atalho 
para as seguintes operações do Word (em 
português): 
 
- Substituir 
- Salvar o documento 
- Imprimir 
- Recortar 

 
A) CTRL+S, CTRL+B,  CTRL+I,  CTRL+X 
B) CTRL+L, CTRL+S,  CTRL+P,  CTRL+X 
C) CTRL+L, CTRL+B,  CTRL+P,  CTRL+R 
D) CTRL+U, CTRL+S,  CTRL+P,  CTRL+X 
E) CTRL+U, CTRL+B,  CTRL+P,  CTRL+X 
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18. Considerando a imagem abaixo, recortada de um 
documento do Microsoft Word 2003: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escolha a opção CORRETA. 
 

A) O autor do documento está usando a ferramenta 
de Mala Direta, sendo que «Nome» é um dos 
campos que deve estar presente no arquivo de 
dados (também chamado de fonte de dados ou 
lista de dados). 

B) «Nome», «Cidade», «CEP», «Cidade», 
«Sobrenome» e «Estado» são campos de 
mesclagem. O autor do documento está usando 
a ferramenta Comparar e Mesclar Documentos 
do menu Ferramentas. 

C) Este trecho representa um modelo de documento 
e serve apenas de sugestão para o autor, 
indicando um estilo de redação para 
correspondências comerciais. 

D) O autor está usando XML para identificar tags no 
documento. Esta prática é necessária para se 
aplicar a ferramenta de AutoTexto. 

E) O documento está protegido (menu Ferramentas, 
opção Proteger Documento); logo, os dados 
ficam escondidos de leitores não autorizados. 
 
 
 

19. No Microsoft Word 2003, um índice analítico é: 
 
A) Uma lista dos termos e dos tópicos descritos em 

um documento, junto com as páginas nas quais 
eles aparecem. 

B) Um resumo de cada página do documento, criado 
automaticamente para ser usado em 
apresentações, discurso etc. 

C) Uma lista dos títulos de um documento. Pode ser 
usado para obter uma visão geral dos tópicos 
abordados em um documento. 

D) Uma criação automática da ferramenta 
AutoAjuste, que listará todos os erros que o Word 
não conseguiu corrigir. 

E) Um índice criado através de documento 
complementar, usado para analisar o arquivo em 
modo de estrutura de tópicos. 
 
 
 

20. No Microsoft Word 2003, no Rodapé de um 
documento, o usuário inseriu os seguintes códigos de 
campo: 
 

  
 
Escolha a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE o significado dos três códigos de 
campos acima, respectivamente: 
 
A) Inserir número de páginas; Inserir número da 

página; Inserir nome do arquivo e caminho. 
B) Inserir número da página; Inserir número de 

páginas; Inserir nome do arquivo e data da última 
edição. 

C) Inserir número da página; Inserir número de 
páginas; Inserir nome do arquivo e caminho. 

D) Inserir número de páginas; Inserir número da 
página; Inserir nome do arquivo e data da última 
impressão. 

E) Inserir número da página; Inserir número de 
páginas; Inserir nome do arquivo e quantidade de 
parágrafos. 

 
 

 

LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 
 

AS VIAS PÚBLICAS DE CURITIBA 
 

A questão do trânsito em Curitiba não é uma 
discussão nova. Desde a reestruturação do antigo 
plano Agache, que dividia a cidade em setores, duas 
grandes vias foram construídas para que o trânsito 
fluísse sem a necessidade de se passar pela região 
do centro. Entretanto, às vistas do motorista, por que 
o trânsito parece crescer a cada ano? A resposta não 
está na organização, mas na quantidade de carros 
que circula em Curitiba.  
Estima-se que, a cada ano, um percentual de 6% de 
novos veículos é acrescentado ao trânsito da cidade. 
Um número que não parece tão impactante, mas, ao 
se considerar que, em cinco anos, segundo os dados 
do DETRAN/PR, a frota cresceu em 1.080.959 novos 
veículos no Paraná, os dados aumentam de 
proporção. Só em Curitiba, 900 mil veículos são 
registrados pelo mesmo órgão.  
Como ignorar o fato de que os veículos crescem nas 
ruas a cada ano, mas a estrutura permanece a 
mesma desde a década de 70? A solução para essa 
questão não está na retirada de 400 vagas de 
estacionamento no centro em horário de pico, mas no 
uso indiscriminado desses veículos.  
Além de o trânsito absorver a cada ano uma grande 
quantidade de veículos, tornando a movimentação 
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pela cidade difícil, há ainda a questão ambiental. 
Com uma frota de 907.154 veículos (dados do 
DETRAN/PR de 2005), o meio ambiente sofre com a 
questão da poluição do ar e sonora. Os carros 
liberam, pela queima do combustível, o gás 
carbônico, que traz inúmeros impactos ambientais 
como o efeito estufa, a chuva ácida e diversos danos 
à saúde humana e animal.  
Pensando nisso, a prefeitura promoveu duas edições 
da Jornada Internacional do Dia sem Carro , em 
2003 e 2006. Na primeira edição observou-se uma 
diminuição de 42% dos veículos nas ruas, enquanto 
na segunda edição houve uma redução de 12% 
somente durante o horário de maior movimento. 
  
Ações como essa convidam a população a refletir 
sobre o uso do carro de forma indiscriminada. 
Entretanto, apesar da orientação aos motoristas nas 
ruas para aderirem ao Dia Sem Carro , é muito pouco 
em termos de ação efetiva. 
(Texto adaptado) Fonte: www.jornalcomunicacao.ufpr.br/redacao3/node/68. 

Acesso em 07/03/2010. 

 
  
21.  “Atualmente, com o grande aumento de carros nas 

ruas, passou-se a discutir o trânsito na capital 
paranaense. Portanto, esse fenômeno de colocar o 
trânsito como um problema a ser resolvido começou 
a ser pensado em nossos dias.” 

 
A afirmação feita: 
 
A) É perfeitamente lógica. 
B) É desconexa. 
C) É esdrúxula. 
D) É correta. 
E) Está incorreta. 

 
 

22.  Lendo-se o texto: 
 

“Percebe-se que o curitibano a cada dia mais se 
conscientiza e cada vez participa mais intensamente 
de movimentos que visam à diminuição do problema 
na cidade”. 
 
A afirmação feita: 

 
A) É completamente absurda. 
B) Está coerente com o desejo das autoridades de 

trânsito. 
C) Está correta.  
D) Está incorreta. 
E) É coesa, mas paradoxal. 

 

 
23.  Observe a frase e a interprete de acordo com o 

significado que ela adquire dentro do texto: 
 

“Um número que não parece tão impactante”. 
 
Significa que: 
 
A) O número não tem importância alguma. 
B) É um dado previsível, mas que as autoridades de 

trânsito não pensaram nele.  
C) É um número absurdo considerando-se a 

população de Curitiba. 
D) É um dado que nada diz para as autoridades de 

trânsito da capital. 
E) O dado parece não ser tão importante, mas na 

realidade é. 
 
 
24.  Observe os exemplos seguintes: 
 

1º  Como ignorar o fato de que o número de veículos 
cresce nas ruas. 

2º  Como não saber que as crianças crescem e 
ficam mais fortes a cada dia. 

3º  Como ignorar que as discussões sobre o trânsito 
sempre cresceram. 

4º  Por que as fábricas de carro sempre crescem de 
tamanho? 

 
Nos quatro exemplos aparecem formas do verbo 
crescer . 
O verbo crescer  é sinônimo: 
 
A) No 1º e no 3º exemplos. 
B) No 2º e no 3º exemplos. 
C) No 3º e no 4º exemplos. 
D) No 1º e no 4º exemplos. 
E) No 2º e no 3º exemplos. 

 
 
25.  No texto, quando se passa de um parágrafo para 

outro, surgem palavras ou expressões, por exemplo: 
Como  (no 3.º parágrafo); Além de  (no 4.º parágrafo); 
Pensando nisso  (no 5.º parágrafo); e Ações como 
essa (no 6.º parágrafo). 
Essas palavras ou expressões que fazem a ligação, 
uma espécie de “amarração” entre as partes do texto, 
são os elementos de: 
 
A) Coerência. 
B) Incoerência. 
C) Ortografia. 
D) Coesão. 
E) Acentuação. 
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26.  Com a leitura do artigo AS VIAS PÚBLICAS DE 

CURITIBA , percebe-se que o texto flui com 
naturalidade. Essa fluência da leitura deve-se a um 
dos fatores da textualidade. Esse fator recebe o 
nome de: 
 
A) Coesão. 
B) Coerência. 
C) Conexão. 
D) Nexo. 
E) Elisão.  
 
 

27. No texto, observe a acentuação das palavras de 
acordo com a norma gramatical. 

 
As duas palavras na mesma alternativa que estão 
CORRETAMENTE acentuadas de acordo com uma 
mesma regra da acentuação gráfica são: 

 
A) “construídas” – “fluísse” (no 1º parágrafo). 
B) “Paraná” – “Só” (no 2º parágrafo). 
C) “década” – “horário” (no 3º parágrafo). 
D) “Além” – “gás” (no 4º parágrafo). 
E) “combustível” – “saúde” (no 4º parágrafo). 

 
 
28. Observe no texto as palavras discussão e 

reestruturação  (ambas no 1º parágrafo): 
 
As duas estão corretamente grafadas. A primeira se 
escreve com ss  e a segunda com ç. 

 
  Afirma-se: 
  Sílabas com o sufixo ão, quando a consoante ou o 

grupo de consoantes que o antecedem têm o som de 
cê (como em discussão  e em reestruturação ), só 
podem ser grafadas com ss  ou ç, ou seja, nenhuma 
outra consoante com o som cê pode vir antes do 
sufixo ão. 
 
A) A afirmativa está correta. 
B) A afirmativa não é coerente. 
C) A afirmativa é absurda. 
D) A afirmativa é incorreta. 
E) A afirmativa é paradoxal. 

 
29. Sobre a concordância verbal, observe este fragmento 

do texto: 
 
  “Entretanto, às vistas do motorista, por que o trânsito 

parece crescer a cada ano? A resposta não está na 
organização, mas na quantidade de carros que 
circula em Curitiba.” 

 
  A forma do verbo circular , que aparece no exemplo, 

está concordando com: 
 
A) Às vistas do motorista. 
B) Quantidade de carros. 
C) Carros. 
D) O trânsito parece crescer. 
E) Organização. 

 
 
30. Sobre pontuação e classificação de orações, observe 

o excerto do texto: 
 

“Desde a reestruturação do antigo plano Agache, 
que dividia a cidade em setores, duas grandes vias 
foram construídas para que o trânsito fluísse sem a 
necessidade de se passar pela região do centro.” 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A)  A oração “que dividia a cidade em setores” 

encontra-se entre vírgulas por ser subordinada 
adjetiva explicativa. 

B)  A oração “que dividia a cidade em setores” não 
deve vir entre vírgulas por tratar-se de uma 
subordinada adjetiva restritiva. 

C)  A oração “que dividia a cidade em setores” 
encontra-se entre vírgulas por tratar-se de uma 
subordinada adjetiva explicativa. 

D)  Na oração “duas grandes vias foram construídas 
para que o trânsito fluísse sem a necessidade de 
se passar pela região do centro”, deve-se colocar 
obrigatoriamente uma vírgula após “construídas” 
para separar a oração principal da coordenada 
“para que o trânsito fluísse”. 

E)  Em “duas grandes vias foram construídas para 
que o trânsito fluísse...”, deve-se colocar 
obrigatoriamente uma vírgula antes da palavra 
“que” por tratar-se de uma oração subordinada. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público URBS/2010 
Pág. 9 

 
 

  
MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

  
  

31. Seja a figura geométrica plana a seguir, em que 
todos os ângulos são retos: 

 
 
É CORRETO afirmar que: 

 
A)  Se x = 2 m e y = 3 m, o perímetro é 22 m e a 

área é 20 m². 
B)  Se x = 2 m e y = 3 m, o perímetro é 12 m e a 

área é 16 m². 
C)  Se x = 1 m e y = 3 m, o perímetro é 16 m e a 

área é 18 m². 
D)  Se x = 1 m e y = 3 m, o perímetro é 17 m e a 

área é 8 m². 
E)  Se x = 1 m e y = 3 m, o perímetro é 18 m e a 

área é 8 m². 
 
 
32. Gabriel, Teresa e Luiz matricularam-se na escola de 

idiomas Blablablá, no nível básico de inglês. A escola 
tem três turmas nesse nível, e os alunos são 
direcionados aleatoriamente para qualquer uma 
delas. A probabilidade de que os três fiquem na 
mesma turma é igual a: 

 
A)  11,11% 
B)  12,50% 
C)  33,33% 
D)  37,50% 
E)  50,00% 
 

 
33. Maria toma, diariamente, 15 gotas de um 

medicamento diluídas em um pouco de água. É 
CORRETO afirmar que: 

 
A)  Se cada gota corresponde a 1,2 ml e Maria tomar 

o medicamento em 50 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 6 para 25. 

B)   Se cada gota corresponde a 1,5 ml e Maria tomar 
o medicamento em 60 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 1 para 3. 

 
C)  Se cada gota corresponde a 1 ml e Maria tomar o 

medicamento em 75 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 3 para 10. 

D)  Se cada gota corresponde a 1 ml e Maria tomar o 
medicamento em 50 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 3 para 10. 

E)  Se cada gota corresponde a 1,2 ml e Maria tomar 
o medicamento em 75 ml de água, a concentração 
do medicamento será de 4 para 25. 

 
 

34. Em um terreno foram plantados uma amoreira (A), 
uma bananeira (B) e um cajueiro (C), de modo que 
as bases dessas árvores formam o triângulo 
representado na figura a seguir. 

 
Sabe-se que a distância entre a base da amoreira e a 
base da bananeira é 8,4 m, que Sen A = 0,9 e que 
Sen C = 0,6. 

A

B

C

a

b

c

 
É CORRETO afirmar que a distância da base da 
bananeira até a base do cajueiro vale: 

 
A)  5,60 m 
B)  10,80 m 
C)  12,60 m 
D)  14,00 m 
E)  15,56 m 

 
 
35. Sejam as funções f(x) = x + 3, e g(x) = 2.x – 4.  

É CORRETO afirmar que: 
 
A)  f(g(x)) = g(f(x)) 
B)  f(g(–1)) = –(f(g(1))) 
C)  –(f(g(–2))) = g(f(4)) 
D)  f(g(0)) = g(f(0)) 
E)  g(f(–2)) = g(3) 
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36. As raízes da equação x² + x + 1 = 0 são: 
 

A)  i
2
3

2
1 −  e i

2
3

2
1 +  

B)  i
2
3

2
1 −−  e i

2
3

2
1 +−  

C)  
2
3

2
1 −−  e 

2
3

2
1 +−  

D)  
2
3

2
1 −  e 

2
3

2
1 +  

E)  Essa equação não tem raízes. 
 
 
37. Sete atletas disputam a final de um torneio de 

natação. Considerando que não há favoritos, de 
quantas maneiras diferentes podem ser atribuídas  
as medalhas de ouro, prata e bronze? 
 
A)  35 
B)  21 
C)  343 
D)  210 
E)  2187 
 
 

38.  Seja o sistema de equações lineares dado por: 
 









=−+
−=+−
=++−

02.

2

52

cbam

cba

cba

 

 
Assinale a alternativa que corresponde a uma 
solução do sistema: 
 
A)   (–1, 2, 1), se m=4. 
B)  (–1, 2, 1), se m=3. 
C)   (1, 2, –1), se m=3. 
D)  (1, –2, 1), se m=4. 
E)  O sistema não tem solução. 

 
 
39. Um estudo farmacêutico foi efetuado com um grande 

grupo de voluntários, a fim de testar a eficácia de três 
novos medicamentos para o tratamento de certa 
enfermidade. Os 300 voluntários foram distribuídos 
em grupos de modo que: 

 
• 110 tomaram o medicamento ALFA 
• 110 tomaram o medicamento BETA 
• 130 tomaram o medicamento GAMA 
• 35 tomaram os medicamentos ALFA e GAMA 
• 30 tomaram os medicamentos GAMA e BETA 
• 25 tomaram os medicamentos BETA e ALFA 
• 15 tomaram os três medicamentos 
• Houve mais um grupo que tomou placebo 
 
 
 

 
O número de voluntários que tomou placebo é igual 
a: 
 
A)  25 
B)  40 
C)  65 
D)  15 
E)  Faltam dados para determinar o tamanho do 

grupo que tomou placebo. 
 
 

40. Seja a função exponencial dada por:  
 

11 28)( −− ⋅= XXxf  
 

Para que 256)( =xf , o valor de x deve ser igual a: 

 
A)  0 
B)  1 
C)  -3 
D)  –1 
E)  –2 
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