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Colégio Tiradentes – Concurso de Admissão 2019-20 
 

Questão 1 – Esta peça publicitária foi criada para a Hortifruti, uma rede que comercializa frutas, 

verduras e legumes. Dentre outros recursos, a campanha explora ideias principais e secundárias, 

com diferentes elementos relacionados a conhecidos filmes do cinema, de modo a promover um 

significado desejado. 

 

No que refere a essa peça, analise a estratégia argumentativa utilizada e avalie as afirmativas que 

seguem sobre as possíveis ideias postas em circulação pela publicidade.  

I. Na peça, há uma relação explícita de ideias e/ou sentidos com o filme O Rei Leão, e, 

embora o material não apresente o texto “O Rei Leão”, há elementos que permitem a 

identificação dessa relação, entre eles, está a coincidência na sonoridade do título 

original com o título “O Rei Melão” e o cenário, que reproduz uma conhecida paisagem 

do filme.  
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II. Ao fazer referência ao melão e ao fazer menção a ele como um rei, a campanha sugere 

que as pessoas consumam essa fruta, que, na condição de “rei”, é mais saudável do que 

as outras.  

III. O texto “O legítimo herdeiro do trono” consiste em um elemento verbal que faz referência 

ao contexto que compõe o enredo original do filme, no qual o herdeiro legítimo é 

substituído por outro leão. A compreensão do sentido dessa informação fica 

condicionada, portanto, ao conhecimento, por parte do leitor, a respeito da história da 

obra cinematográfica, de modo que quem não conhece o enredo do filme não tem 

embasamento para compreender essa informação na peça publicitária.  

IV. Se, em vez de inserir a imagem do melão, os publicitários responsáveis pela campanha 

decidissem manter a original do leão do filme, e se nenhuma outra alteração fosse feita 

na peça, não haveria comprometimento da mensagem que se pretende passar na 

publicidade da rede hortifruticola e o sentido permaneceria sendo identificado pelo 

interlocutor.  

V. A inserção da imagem de um melão em um lugar que, no filme original, é ocupado por 

um leão tira a credibilidade e a eficiência da peça publicitária, que tem seu sentido 

comprometido em razão de uma substituição inadequada.  

VI. A presença da fruta nesse espaço em que se espera a presença do leão do filme é aceita 

com certa naturalidade pelo interlocutor em razão de que se trata de publicidade de uma 

empresa dedicada à comercialização de hortifrútis.  

Está correto apenas o que se afirma em: 

(A) II, IV e V 

(B) I, III e VI  

(C) I, II, III e VI 

(D) IV, V e VI 

(E) II, III, IV e V 

Responda às questões 02 a 25 com base no texto “Ariel negra causa polêmica entre os fãs de A 

pequena sereia”. 
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Questão 2 – A alternativa cujas informações preenchem corretamente as lacunas das linhas 05, 

06, 24 e 38, nessa ordem, é: 

(A) a – à – ao – há 

(B) à – à – a – a 

(C) a – a – ao – há  

(D) à – a – a – a  

(E) à – à – ao – há  

Questão 3 – No que refere aos sentidos do texto, é incorreto o que se afirma em: 

(A) A Disney fará uma nova edição do filme A pequena sereia, mas dessa vez no formato live-

action.  
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(B) Na história original que inspirou a primeira edição do filme, a personagem principal não se 

chamava Ariel e não necessariamente era ruiva.  

(C) Antes de a pequena sereia, a Disney já havia feito princesas loiras, a exemplo das 

personagens Cinderela e Aurora.  

(D) A pequena sereia será a segunda personagem negra a ser interpretada por Halle Bailey em 

filmes da Disney.  

(E) Halle Bailey não era a atriz mais cotada para interpretar Ariel e se mostrou surpresa ao ser 

escolhida para o papel.  

Questão 4 – No que refere aos sentidos do texto relacionado à defesa de que a escolha da atriz 

Halle Bailey não é inapropriada para o papel de Ariel, é incorreto afirmar que  

(A) Na história original, Hans Christian Andersen não caracterizou a pequena sereia como ruiva 

de olhos claros.  

(B) Assim como a personagem Tiana, de A princesa e o sapo, foi caracterizada loira, e a 

Pocachontas ganhou uma versão ruiva, a pequena sereia pode ser interpretada por uma 

atriz negra.  

(C) Sereias são seres de ficção, e, portanto, no que diz respeito à sua cor, não há uma 

característica à qual ser fiel.  

(D) A pequena sereia da história tem uma voz muito bonita, característica que também é 

encontrada na atriz Halle Bailey que também é cantora.  

(E) Diferente de outras produções, nas quais a raça da personagem faz diferença para o papel 

– a exemplo do que ocorre com Mulan, cuja etnia é importante para história -, no caso da 

pequena sereia, as características de pele e cabelo não exercem influência na história.  

Questão 5 – No texto, há vários trechos que são escritos entre aspas. Observe esse uso no seguinte 

fragmento: 

 

No fragmento destacado, as aspas foram empregadas com propósito de: 

(A) Marcar uma ironia.  

(B) Isolar um discurso indireto  

(C) Sinalizar a presença de nomes estrangeiros  

(D) Identificar um discurso que não é da autora do texto.  

(E) Identificar a presença de concepções absurdas no trecho destacado.  

Questão 6 – No que refere ao emprego do hífen, ele está, em conformidade como acordo ortográfico 

vigente, corretamente empregado em norte-americana (linha 5). No entanto, o hífen está sendo 

empregado de forma incorreta em: 

(A) Anti-inflamatório  
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(B) Guarda-chuvas 

(C) Vice-presidente  

(D) Mini-saia  

(E) Guarda-roupa 

Questão 7 – Analise as orações a seguir: 

I. Chamava-se Sereiazinha (...) (linha 2)  

II. Lembro-me das primeiras artes conceituais (...) (linha 7)  

III. O racismo se destacou em vocês (...) (linha 22) 

IV. Hale Bailey se mostrou surpresa (...) (linha 24) 

A alternativa que traz, correta e respectivamente, a classificação da colocação pronominal das 

orações acima é: 

(A) Próclise, próclise, ênclise e ênclise.  

(B) Ênclise, ênclise, mesóclise e mesóclise.  

(C) Ênclise, ênclise, próclise e próclise.  

(D) Mesóclise, mesóclise, próclise e ênclise.  

(E) Mesóclise, mesóclise, ênclise e próclise.  

Questão 8 – Observe o fragmento abaixo, extraído e adaptado das linhas 21 e 22 do texto, no qual 

o verbo esperar está conjugado no futuro do pretérito do Indicativo 

 

A alternativa que apresenta corretamente a reescrita desse trecho com o verbo esperar conjugado 

no pretérito imperfeito do indicativo é: 

(A) As crianças esperaram que ela fosse a mesma no filme live-action.  

(B) As crianças esperavam que ela fosse a mesma no filme live-action.  

(C) As crianças esperam que ela seja a mesma no filme live-action.  

(D) Se as crianças esperassem que ela fosse a mesma no filme live-action.  

(E) Se as crianças esperarem que ela seja a mesma no filme live-action.  

Questão 9 – No texto, uma internauta utiliza o adjetivo “mitológicos” (linha 19) para descrever as 

sereias. Considerando o contexto em que são empregados no texto, assinale a alternativa em que 

os termos apresentados não podem ser classificados como um adjetivo.  

(A) Jovem (linha 1) 

(B) Humana (linha 2)  

(C) Delicada (linha 3)  

(D) Animado (linha 4)  



     

Colégio Tiradentes – Concurso de Admissão 2019/20      Página 6 
 

(E) Personagem (linha 6) 

Questão 10 – O texto faz referência a “internauta”, que é um substantivo comum de dois gêneros. 

Dentre as alternativas abaixo, aquela que tem a mesma característica é: 

(A) Dinamarquês  

(B) Humana  

(C) Sereia  

(D) Princesa  

(E) Fã  

Questão 11 – Considere o fragmento extraído das linhas 13 e 14 do texto: 

 

A alternativa que apresenta a correta reescrita do trecho convertido na voz passiva, é: 

(A) Pela segunda vez, uma princesa da Disney será interpretada por uma afrodescendente  

(B) Pela segunda vez, uma afrodescendente será interpretada por uma princesa Disney.  

(C) Pela segunda vez, uma princesa da Disney seria interpretada por uma afrodescendente.  

(D) Pela segunda vez, uma princesa da Disney poderia ser interpretada por uma 

afrodescendente.  

(E) Pela segunda vez, uma afrodescendente interpreta uma princesa da Disney.  

Questão 12 – Considere o seguinte fragmento, extraído das linhas 02 e 03 do texto: 

  

 Para que o sentido original do texto seja mantido, a única expressão que não pode ser utilizada 

para preencher a lacuna é: 

(A) Exceto a de que  

(B) Salvo a de que  

(C) À exceção da de que  

(D) Com exceção da de que  

(E) Até mesmo a de que  
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Questão 13 – Há uma locução verbal em: 

(A) (...) uma jovem sereia que sonhava em abandonar (...) (linhas 1 e 2)  

(B) Lembro-me das primeiras artes conceituais (...) (linha 7)  

(C) Tinha um rosto como o das sereias em Peter Pan (...) (linha 7)  

(D) Jodie também deu sua opinião sobre as características da protagonista (linha 8)  

(E) (...) era curioso estarem fazendo outra princesa loira (...) (linha 9)  

Questão 14 – Sobre a pontuação, analise os itens a seguir e classifique-os como verdadeiros (V) 

ou falsos (F) 

(     ) As vírgulas utilizadas antes e após “atriz e cantora de 19 anos” (linha 13) isolam um elemento 
de caráter explicativo. 
(     ) Na linha 13, os dois-pontos anunciam um esclarecimento.  
(     ) Na linha 24, os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas, sem alteração da correção 
gramatical do trecho.  
(     ) Na linha 25, os dois pontos anunciam uma enumeração.  
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

(A) V – V – V- F 
(B) V – F – V – F  
(C) F – V – F – V  
(D) F – F – V – V  
(E) V – V – F – V  

 
Questão 15 – No texto, há uma menção a Ariel ter uma “belíssima” voz (linha 20). O termo belíssima 
é um superlativo absoluto sintético. Dentre as alternativas a seguir, identifique aquela que apresenta 
de forma incorreta o superlativo da mesma natureza para o adjetivo apresentado.  
 

(A) Doce = dulcíssimo  
(B) Grande = máximo  
(C) Livre = livríssimo  
(D) Magro = macérrimo  
(E) Pobre = paupérrimo  

 
Questão 16 – Se, na reescrita do texto “A sereia se parece com ela, tem cabelos e tom de pele mais 
escuros.” (Linha 26), a palavra “sereia” fosse flexionada para o plural, quantas palavras seriam 
alteradas?  
 

(A) Uma 
(B) Duas  
(C) Três 
(D) Quatro  
(E) Cinco  

 
Questão 17 – Na oração “Halle é atriz e cantora talentosa” (linha 35)  
 

(A) O predicado é nominal, e o sujeito é “atriz e cantora” 
(B) O predicado é verbal, e o sujeito é “atriz e cantora talentosa” 
(C) O predicado é nominal, e o sujeito é “Halle” 
(D) O predicado é verbal, e o sujeito é “Halle” 
(E) O predicado é verbo-nominal, e o sujeito é “Halle”.  
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Questão 18  - Na ortografia da língua portuguesa, a consoante /s/ pode ser representada, na escrita, 
pelas letras e dígrafos seguintes: “s”, “ss”, “ç”, “c”, “sc”, “x” e “xc”, a exemplo do que se observa na 
palavra “afrodescendente” (linha 13). Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente grafadas: 
 

(A) Intenção – distinção – excêntrico – concessão  
(B) Nacimento – conservação – decepção – xadres  
(C) Mansão – sereal – cinza – mussulmano 
(D) Convulção – cirurgia – proceder – abstensão  
(E) Profissional – discimulado – admição – excepcional.  

 
Questão 19 – o texto faz menção ao fato de que, na história original da pequena sereia, “havia 
poucas informações sobre suas características físicas” (linhas 2 e 3). Sobre o uso do verbo haver, 
analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa em que esse verbo foi conjugado de forma 
incorreta 
 

(A) Novos filmes hão de ser produzidos nos próximos anos.  
(B) Deve haver leis mais rígidas 
(C) Houveram manifestações de discriminação relacionadas à escolha da atriz.  
(D) O desejo morava em seu coração havia dois anos.  
(E) Os diretores haviam feito a sua escolha.  

 
Questão 20 – Analise os enunciados extraídos do texto e classifique os verbos destacados quanto 
à sua transitividade nos fragmentos apresentados.  
 

I. Em 1989, a Disney adaptou o clássico da literatura. (linha 4)  
II. Jodie também deu sua opinião sobre as características da protagonista. (linha 8) 
III. E assim surgiu a primeira princesa ruiva (linha 10) 

 
Os verbos em destaque são, respectivamente: 
 

 I II III 

(A) Transitivo direto Transitivo direto Intransitivo 

(B)  Transitivo direto e 
indireto 

Transitivo direto intransitivo 

(C) Transitivo indireto Intransitivo Transitivo indireto 

(D) Transitivo direto e 
indireto 

Transitivo direto e 
indireto 

Transitivo indireto 

(E) Transitivo indireto Intransitivo intransitivo 

 

Questão 21 – O texto faz menção aos filmes live-action, que, numa tradução livre, pode ser 

considerada uma “atuação-ao-vivo”. A expressão, composta por dois termos diferentes, é, no texto, 

ligada por hífen. Dentre as duas alternativas a seguir, assinale aquela em que o plural do substantivo 

composto está incorreto 

(A) Flor-de-lis = flores-de-lis 

(B) Mão-de-vaca = mãos-de-vaca 

(C) Guarda-florestal = guardas-florestais  

(D) Amor-próprio = amores-próprios  

(E) Amor-de-moça = amores-de-moças 
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Questão 22 – Assinale a alternativa na qual as duas letras destacadas não foram utilizadas para 

representar um único fonema.  

(A) Chamava-se Sereiazinha (...) (linha 2)  

(B) (...) trocaram o cabelo para vermelho (linha 10) 

(C) (...) sua belíssima voz (linha 20)  

(D) (...) tem aquela rara combinação (linha 28)  

(E) (...) qualidades intrínsecas necessárias (linha 29)  

Questão 23 – Considere o seguinte fragmento, extraído e adaptado da linha 19 do texto: 

Sereias não existem, já que são seres mitológicos. 

A oração “já que são seres mitológicos” é uma oração  

(A) Subordinada adjetiva restritiva  

(B) Coordenada sindética conclusiva  

(C) Subordinada adverbial casual  

(D) Subordinada adverbial consecutiva  

(E) Coordenada assindética 

Questão 24 – Analise as frases abaixo e assinale aquela em que o(s) elemento(s) sublinhado(s) 

não desempenha(m) a função sintática indicada: 

(A) Tinha um rosto como o das sereias em Peter Pan (linha 7) (objeto indireto)  

(B) No início de julho, o estúdio anunciou a intérprete de Ariel no longa em formato live-action 

(linhas 11 e 12) (adjunto adverbial de tempo) 

(C) Fato é que a pequena sereia ruiva da Disney ficou no imaginário dos fãs (linha 11) (adjuntos 

adnominais)  

(D) A escolha da norte-americana Halle Bailey (...) causou polêmica (linhas 12 e 13) (sujeito)  

(E) A mais cotada era uma ex-estrela da Disney: a atriz e cantora Zendaya (linhas 24 e 25) 

(aposto)  

Questão 25 – Considere o fragmento, extraído da linha 10 do texto: 

E assim surgiu a primeira princesa ruiva. 

A conjunção em destaque pode ser classificada como 

(A) Aditiva, pois a ideia de surgir a primeira princesa ruiva é adicionada à ideia apresentada 

anteriormente de que a atriz registrou que havia lhe chamado a atenção do fato de criarem 

mais uma princesa loira.  

(B) Conclusiva, pois a informação que foi assim que surgiu a primeira princesa ruiva apresenta-

se como uma conclusão para a informação apresentada anteriormente: a de que a atriz 

manifestou que era curioso o fato de que se estava criando outra princesa loira.  

(C) Explicativa, pois a informação de que foi assim que surgiu a primeira princesa ruiva é uma 

explicação para a informação registrada anteriormente, que é a de que a atriz registrou lhe 

chamar atenção o fato de criarem mais uma princesa loira.  

(D) Casual, pois o surgimento de uma princesa ruiva foi causado pela manifestação da atriz 

registrando que lhe chamou atenção o fato de que seria criada mais uma princesa loira.  
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(E) Alternativa, pois a criação de uma princesa ruiva se revelou como uma alternativa de solução 

para o estranhamento que causaria a criação de mais uma princesa loira.  

Questão 26 – A equação irracional resulta em: 

(A) Um número pertencente ao conjunto dos números irracionais.  

(B) Um número pertencente ao conjunto dos naturais divisível por 5  

(C) Um número pertencente ao conjunto dos inteiros não positivos.  

(D) Um conjunto vazio  

(E) O único número primo par.  

Questão 27 – O resultado da expressão numérica  

 pode ser representado por: 

(A) 30% 

(B) 8% 

(C) 24% 

(D) 16% 

(E) 20% 

Questão 28 – O valor que se obtém resolvendo a expressão numérica  

 é igual a: 

(A) – ½ 

(B) 3/2 

(C) ¾ 

(D) – ¾ 

(E) – 2/3 
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Questão 29 – Racionalizando e simplificando a expressão obtém-se 

      

Questão 30 – Fatorando e simplificando a expressão algébrica  

tem-se 

(A) x + 1  

(B) y – x 

(C) x + y 

(D) x – y  

(E) y – 1 

Questão 31 – Resolva o sistema de equações de 2º grau encontrando as soluções que satisfaçam 

a todas as equações dadas no sistema  

 

(A) (-3, 7), (-1, -1), (1,1), (-3, 7)  

(B) (3, -7), (1,1)  

(C) (3, -7), (-1,-1), (1, 1), (-3, -7) 

(D) (-3, -7), (-1,1), (1, 1), (3, -7) 

(E) (-3, 7), (-1,1), (1,-1),(3, -7) 

Questão 32 – A equação – x ² + 6x = 5 equivale a: 

(A) 5 – (x – 3)² = 0 

(B) (x – 2)² + 4 = 0  

(C) 3 – (4 – x)² = 0 

(A) 
 
 
 
(B)  
 
(C) 
 
 
(D) 
 
 
(E) 
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(D) (x – 3)² + 5 = 0 

(E) (x – 3)² - 4 = 0 

Questão 33 – Um quadrado está dividido em quatro figuras geométricas, dois retângulos de áreas 

iguais e dois quadrados, sendo que o maior tem aresta a e o menor tem aresta b, conforme está 

ilustrado na figura abaixo: 

 

Com as informações prestadas, pode-se afirmar que a área do quadrado que engloba as quatro 

figuras geométricas pode ser representada por: 

(A) a² + 2ab + b² 

(B) a² + b² 

(C) a² + ab + b² 

(D) a² + b² + (ab)² 

(E) a² - 2ab + b² 

Questão 34 – Dados técnicos apontam que um suíno, quando entra no período de engorda, 

consome diariamente, em média, 3kg de ração, e 130 dias após o início desse período atinge peso 

de abate. Se 250 suínos entraram em período de engorda e o estoque de ração que já se tem 

disponível para alimentar o plantel é de 27,3 toneladas, quantos quilos de ração a mais deverão ser 

comprados para alimentar esses suínos durante o período de engorda, considerando que eles 

mantêm a média diária de consumo? 

(A) 39000 kg 

(B) 70200 kg 

(C) 97500 kg 

(D) 78500 kg 

(E) 63000 kg  

Questão 35 – Cinco amigos foram comemorar as suas aprovações em um processo seletivo de 

uma escola militar em uma pizzaria. Nesta, cada pizza é dividida em oito pedaços e servida dessa 

forma. Paulo, considerado o mais comilão da turma, comeu o equivalente a 2 pizzas e meia, e João 

comeu ¾ do que Paulo havia comido. Marina comeu 1/3 do que João havia comido, e Joana o dobro 

do que Marina comeu. Otávio, que também “não é fraco”, comeu a mesma quantidade que João e 

Marina comeram juntos. Se cada pedaço de pizza custa R$ 3,00 e os amigos receberam um 

desconto de 15% no valor total gerado pelo consumo das pizzas, o valor pago foi de: 

(A) R$ 178,50 

(B) R$ 200,00 

(C) R$ 210,00 
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(D) R$ 170,00 

(E) R$ 185,50 

Questão 36 – A dimensão da base maior de um trapézio retângulo é x cm, e sua altura é a metade 

dessa base. Se a base menor é 4/3 da altura e a área desse trapézio é 15cm², as dimensões da 

base maior, da base menor e da altura são, respectivamente, iguais a: 

(A) 5cm, 4cm, 3cm 

(B) 6cm, 4cm, 3cm  

(C) 6cm, 4cm, 2cm 

(D) 6cm, 3cm, 4cm 

(E) 8cm, 5cm, 3cm 

Questão 37 – Três lados de um terreno com o formato de um retângulo serão cercados com 90 

blocos de concreto pré-moldados de 0,6m de largura por 2m de altura, que serão encaixados, sem 

espaçamento entre eles. Se a área total do terreno é de 360m², as possíveis dimensões desse 

terreno são: 

(A) 12m x 30m ou 15m x 24m 

(B) 12m x 30m ou 10m x 36m  

(C) 15m x 24m ou 10m x 36m  

(D) 9m x 40m ou 15m x 24m 

(E) 9m x 40m ou 12m x 36m 

Questão 38 – Na expectativa da chegada de uma nova aluna na escola para o segundo semestre 

de 2019, os alunos do 7º ano perguntaram para a professora de matemática se ela sabia qual era 

a idade da colega que estava para ingressar na turma. A professora respondeu com a seguinte 

charada: hoje, eu tenho duas vezes a idade que a nova aluna terá daqui a 13 anos e a minha 

idade não supera quatro vezes a idade que ela tem hoje. Os alunos ficaram pensativos e logo 

começaram a arriscar palpites. Dos palpites elencados, qual é o que melhor representa a idade da 

nova aluna? 

(A) A aluna nasceu no ano de 2010 

(B) No ano de 2020, a aluna terá 1/5 da idade da professora.  

(C) A aluna tem no mínimo 13 anos.  

(D) Hoje, a professora tem 40 anos e, por isso, a aluna tem 11 anos.  

(E) A aluna tem no máximo 12 anos.  

Questão 39 – A divisão de um número por 5 resulta em um quociente igual a 21 e um resto diferente 

de zero. A divisão do mesmo número por 8 resulta num quociente igual a 13 e um resto igual a 4. 

Nessas condições, o resto da primeira divisão é igual a: 

(A) 6 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 5 

(E) 4 
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Questão 40 – Em uma biblioteca, foram distribuídas tarefas iguais para dois funcionários cujas 

jornadas diárias de trabalho tinham início às 09h e término às 16h, de forma ininterrupta. O primeiro 

funcionário executou a sua tarefa utilizando 9 jornadas completas e o segundo em x jornadas 

terminou um trabalho idêntico ao realizado pelo primeiro funcionário. Por terem atendido às 

expectativas de produtividade, ambos foram chamados para executarem juntos o mesmo trabalho 

que estavam fazendo individualmente, pois era necessária celeridade na execução, e o fizeram em 

4 jornadas completas, utilizando os mesmos horários que individualmente já haviam cumprido nos 

trabalhos que lhes tinham sido propostos. Com as informações que constam no enunciado, é 

possível afirmar que a jornada do segundo funcionário, quando esse trabalhou sozinho, foi de: 

(A) 7 jornadas completas 

(B) 7 jornadas completas mais 1h40min da oitava jornada 

(C) 5 jornadas completas 

(D) 7 jornadas completas mais 1h24min da oitava jornada  

(E) 8 jornadas completas mais 2h da nona jornada 

Questão 41 – Nunca, em nossa história, as queimadas em nossas florestas representaram uma 

repercussão mundial tão significativa na grande mídia e nas mídias sociais quanto o ocorrido neste 

ano. As repercussões criaram um ambiente propício para que outras notícias ligadas a esse tema 

chegassem mais rapidamente a um número maior de pessoas. Sabe-se que a Bolívia contratou os 

serviços da empresa norte-americana Global SuperTanker Services no combate aos incêndios 

florestais e que essa empresa utilizou um Boeing, modelo 747-400, que foi adaptado em 2015 com 

tanques pulverizadores de água e retardante, com capacidade de despejo de até 74,2m³. Sabe-se 

também que o Brasil fez uso de aviões-tanques para o combate de incêndios florestais e, 

especificamente no Pará, foram utilizadas 4 aeronaves chilenas com capacidade de despejo de até 

3m³, cada. Considerando as capacidades máximas de despejo das aeronaves citadas, o 

planejamento de voo dos aviões chilenos capazes de transportar a mesma quantidade de água do 

Boeing, em um menor número de voos, pode ser feito em: 

(A) Seis voos com quatro aviões, com capacidade máxima de despejo, mais um voo com um 

avião levando 2.200cm³ para despejo.  

(B) Seis voos com quatro aviões levando 74.200 litros para despejo.  

(C) Seis voos com quatro aviões levando 72m³ mais um voo com um avião levando 22dm³ para 

despejo.  

(D) Seis voos com quatro aviões, com capacidade total de despejo, mais um avião levando 50% 

da capacidade total de despejo.  

(E) Seis voos com quatro aviões, com capacidade máxima de despejo, mais um voo de um 

avião levando 2.200 dm³ para despejo.  

Questão 42 – de acordo com o Inpe, de 1º de janeiro até o dia 17 de setembro de 2019, o bioma da 

Amazônia acumulou 60474 focos de queimadas. No mesmo período do ano anterior, foram 41.003. 

Com base nessas informações, pode-se afirmar que a taxa que melhor representa a variação 

percentual do aumento das queimadas no bioma da Amazônia nesse período é de: 

(A) 34% 

(B) 47% 

(C) 55% 

(D) 20% 
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(E) 62% 

Questão 43 – Se eu emprestar R$ 1.500,00 hoje e mais R$ 1.800,00 daqui a 30 dias, para pessoas 

distintas, o valor total de juros recebidos 60 dias após ter emprestado o primeiro valor, considerando 

que esses foram produzidos por uma taxa de juros simples de 18% ao ano, será igual a: 

(A) R$ 82,00 

(B) R$ 72,00 

(C) R$ 65,00 

(D) R$ 70,00 

(E) R$ 80,00 

Questão 44 – Um parapente motorizado está voando em uma trajetória paralela ao solo, uma altura 

de 3km desse, quando avista um ponto A da pista onde vai pousar. Nesse instante, provoca uma 

inclinação de 30º na trajetória do parapente, em relação ao solo, para que possa aterrissar 

exatamente em A. Considerando as informações, o deslocamento d do parapente, desde o instante 

em que foi inclinado até o momento em que toca no solo no ponto A, foi de:   

  

(A) d = 4200m 

(B) d = 1500m  

(C) d = 3000m  

(D) d = 2000m 

(E) d = 6000m 

Questão 45 – O histórico de um determinado concurso aponta que os candidatos que conseguem 

um aproveitamento maior ou igual a 90% da média das provas obtêm a sua aprovação. Nesse 

concurso, as provas abordam quatro áreas de conhecimento: Tecnologias digitais, Linguagem e 

Comunicação, Ciências da natureza e Matemática.  

As provas dessas áreas têm respectivamente pesos 2, 3, 2 e 3 e ocorrem em quatro dias 

consecutivos, na ordem descrita. No quarto dia, encerrada a prova de Matemática, um candidato já 

sabe que teve um aproveitamento de 94% na prova de Tecnologias digitais, 82% na prova de 

Linguagem e Comunicação e 98% na prova de Ciências da natureza. Assim, para que a sua média 

das provas alcance os 90% de aproveitamento, o que teoricamente lhe coloca na lista dos 

aprovados, o número mínimo de questões que esse candidato deve ter acertado, em 50 que 

constavam na prova de Matemática, é: 

(A) 43 questões  

(B) 38 questões 



     

Colégio Tiradentes – Concurso de Admissão 2019/20      Página 16 
 

(C) 45 questões 

(D) 40 questões  

(E) 35 questões 

Questão 46 – Você já ouviu alguém mencionar que conhece o Brasil do Oiapoque ao Chuí para 

dizer que conhece todo o território nacional? Pois é! Essa expressão é usada em razão de que o 

Oiapoque é um município brasileiro localizado no extremo norte do pais, no estado do Amapá, 

fronteira com a Guiana Francesa, e o Chuí é um município brasileiro do estado Rio Grande do Sul, 

localizado no extremo sul do Brasil, fronteira com o Uruguai. Se, num mapa, cuja escala é de 

1/3000000, a distância entre o Oiapoque e o Chuí é 139cm, a distância real em km é de: 

(A) 5000 km 

(B) 4800 km 

(C) 4650 km 

(D) 4170 km 

(E) 4010 km 

Questão 47 – Considerando as retas r, s e t, paralelas, e o triângulo retângulo ABC com hipotenusa 

AB = 22 e demais informações da figura abaixo, o valor de 3 (x+y) é: 

 

(A) 38 

(B) 13 

(C) 18 

(D) 23 

(E) 43 

Questão 48 – A professora de matemática propôs aos alunos um trabalho temático, para ser 

realizado em grupo. Os temas foram distribuídos e para o grupo de Joãozinho coube a tarefa de 

construir os anéis que simbolizam as olímpiadas. Nas instruções, constava que deveriam ser 

construídas cinco circunferências e que a área encerrada por cada uma dessas circunferências com 

arame e, para isso, por precaução, comprariam 10cm a mais do que a quantidade necessária para 

que as circunferências pudessem ser construídas. Com base nessas informações, pode-se afirmar 

que a quantidade de arame, medido em centímetros lineares, que o grupo de Joãozinho comprou 

foi de: 

(A) 300π cm 

(B) 310 π cm 

(C) 5 x (60 π cm + 10cm) 
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(D) 320 π 

(E) (30 π +1) x 10cm 

Questão 49 – A diagonal D de um paralelepípedo que tem comprimento igual a 2x, largura e altura 

igual a x, é igual a 

(A) D = 4x 

(B) D = x√5 

(C) D = x√6 

(D) D = 5√x 

(E) D = 4√x 

Questão 50 – Julgue os itens a seguir, do I ao V, nessa sequência, e indique C para o que estiver 

correto e E para o que estiver errado 

I. (   ) Um hexaedro é uma figura plana regular que tem seis arestas iguais.  

II. (   ) Para que dois triângulos sejam completamente semelhantes, basta que dois ângulos 

correspondentes desses triângulos sejam congruentes.  

III. (   ) Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos internos, 

colaterais internos, alternos externos e colaterais externos.  

IV. (    ) Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a um ângulo 

raso.  

V. (   ) Polígonos convexos são figuras geométricas com reentrâncias e, por isso, 

apresentam seus vértices voltados para o seu interior.  

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é: 

(A) C – E – E – C – C  

(B) C – C – E – C – E  

(C) E – C – C – E – E  

(D) E – C – C – C – E  

(E) C – E – C – E – C    


