
 

Seletivo Técnico – Curso Técnico na Forma Concomitante – 2023  1 

 
   

Caderno de Provas 
   

Edital Nº. 89/2022   
SELETIVO TÉCNICO – IFMA 2023   Data: ____/____/_____ 

   

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 Use apenas caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

 Escreva abaixo o seu nome, sala e local da prova no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno 
de Prova e preencher a Folha de Resposta. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Resposta ao fiscal. 

 O Caderno de Prova só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 2h30min do início da prova. 

 Verifique se este Caderno de Prova contém 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, cada 
uma delas com 04 (quatro) alternativas. Se estiver incompleto ou contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a 
leitura, solicite ao fiscal de sala para substitui-lo. 

 Na Folha de Resposta, será anulada a questão cuja resposta apresentar emenda, rasura, ou ainda mais de uma 
opção marcada ou sem marcação. 

 Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Prova, a alternativa que julgar correta antes de transpor a opção 
escolhida para a Folha de Resposta 

 Ao receber a Folha de Resposta, confira todos os dados constantes no cabeçalho, certificando-se de que, realmente, 
correspondem aos seus. Caso exista alguma falha, comunique ao fiscal de sala. 

 Assine a Folha de Resposta – verificar a localização do espaço para assinatura do candidato 

 Não será permitido o uso de material estranho à prova. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida 
na Folha de Resposta, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Prova não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento da Folha de Resposta é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas desta prova estão apresentadas a seguir: 
 

Disciplina Número de questões 

Língua Portuguesa 15 questões 

Matemática 15 questões 

  
 

   

Nome do Candidato:                                                                                                           Sala: 
 
 
Local de Prova: 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 1 

MAIS DE 2.300 PESSOAS SE TORNARAM ÓRFÃS DE VÍTIMAS DE FEMINICÍDIO NO 
BRASIL 

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ajudaram a detalhar a violência contra a mulher no Brasil, 
mostrando recortes demográficos por raça, idade e filhos. 

Um estudo realizado sobre o tema aponta que mais de 2.300 pessoas se tornaram, só em 2021, órfãs 
de vítimas de feminicídio no Brasil. O Fantástico teve acesso, com exclusividade, a um levantamento que revela 
o perfil das vítimas de feminicídio no Brasil, um dos países que mais mata mulheres no mundo. A pesquisa, 
produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), mostra como mulheres de diferentes raças e 
idades são alvo de crimes de violência de gênero e registra histórias de famílias que tiveram suas vidas 
marcadas pelo feminicídio. 

Segundo o estudo do FBSP, no ano de 2021, o Brasil perdeu mais de mil e trezentas mulheres por crimes 
de feminicídio. A média é de mais de 25 casos por semana, ou pelo menos uma mulher morta a cada 8 horas. 
Outros dados ainda trazem recortes mais específicos desse tipo de crime bárbaro:  

• 97,8% das vítimas foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente. 

• 66,7% das vítimas são mulheres negras. 

• Mais de 70% das mulheres mortas tinham entre 18 e 44 anos, ou seja, idade reprodutiva.  

A partir da taxa de fecundidade do país, os pesquisadores chegaram a uma estimativa: o feminicídio deixou, 
só em 2021, cerca de 2.300 órfãos no Brasil. "Esse número possivelmente deve crescer, porque algumas 
investigações ainda estão em andamento, especialmente dos casos que aconteceram entre os meses de 
novembro e dezembro. Os inquéritos não foram concluídos e a gente trabalha essa estatística a partir dos 
boletins de ocorrência produzidos pelas polícias civis. A estatística vai ser retificada e esse número pode 
crescer", explicam os estudiosos. 

Duas pessoas que estão na estatística são os irmãos Gabriel e Igor. Eles são filhos de Regiane Fernandes, 
mulher que foi morta a tiros, em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, em janeiro de 2020. O acusado pelo 
crime é seu ex namorado. Ele e Regiane foram namorados por mais de um ano antes do crime, mas ela 
terminou o relacionamento, segundo pessoas próximas, por causa de ciúmes excessivos, entretanto ele não 
aceitou o término da relação. Igor conta que soube da morte da mãe pela namorada, com quem dividiu o 
momento de luto. No entanto, o seu relacionamento amoroso com essa moça, em função dessa tragédia, 
também acabou. Segundo o filho da vítima, a namorada dele “teve um papel essencial nesse momento. 
Contudo, depois disso, não consigo mais me relacionar com ninguém. Não consigo mais me abrir por completo. 

Gabriel, o outro irmão, por sua vez, resume o sentimento pela perda da mãe: “você nunca mais vai ser a 
mesma pessoa depois do acontecido, você nunca mais se recupera... Às vezes, você não se reconhece mais 
como você mesmo. Há problemas que são muito difíceis de ser superados”. 

Combate ao feminicídio 

Nos últimos anos, as políticas de combate à violência de gênero têm avançado no Brasil, todavia a 
assistência aos órfãos das vítimas desse tipo de crime ainda é bastante limitada. A advogada do Projeto 
Justiceiras, Sueli Amoedo, diz que são poucos os recursos para o acompanhamento dos filhos das vítimas e 
afirma: "nós não temos núcleos para atendimento dos jovens e das crianças que ficam órfãos em decorrência 
do feminicídio. Quem acaba fazendo esse atendimento são centros de referência da mulher em situação de 
violência, mas o ideal é que esses órfãos tenham um espaço para falar da sua dor" diz a doutora Sueli.  

No âmbito federal, atualmente, 11 projetos de lei com propostas para oferecer assistência focada em 
órfãos de feminicídio tramitam na câmara dos deputados. Um dos objetivos desses projetos é "garantir direitos 
e assistência integral [...] aos órfãos de feminicídio". O Fantástico consultou o Planalto e o Ministério da 
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Cidadania sobre as ações práticas tomadas desde a publicação de um decreto presidencial de dezembro de 
2021, que instituiu o Plano Nacional de enfrentamento ao Feminicídio, porém o governo não respondeu.  

Disponível em: https://g1.globo.com/fantastico/2022/04/10/so-em-2021-mais-de-2300-pessoas-se-tornaram-orfas-de-
vitimas-de-feminicidio-no-brasil-aponta-estudo.ghtml. Acesso em: 17 ago 2022. (Texto adaptado para fins pedagógicos). 

TEXTO 2 

 

Disponível em: https://images.app.goo.gl/HD6hURD6yCHEaZPv6. Acesso em: 17 ago 2022. 
(Texto adaptado para fins pedagógicos). 

TEXTO 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://images.app.goo.gl/GHBzkVCZubg4cX4y9. Acesso em: 17 ago 2022. 

https://g1.globo.com/fantastico/2022/04/10/so-em-2021-mais-de-2300-pessoas-se-tornaram-orfas-de-vitimas-de-feminicidio-no-brasil-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/2022/04/10/so-em-2021-mais-de-2300-pessoas-se-tornaram-orfas-de-vitimas-de-feminicidio-no-brasil-aponta-estudo.ghtml
https://images.app.goo.gl/HD6hURD6yCHEaZPv6
https://images.app.goo.gl/GHBzkVCZubg4cX4y9
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01. A intenção comunicativa predominante no Texto 1 é 

 

A) explicar ao leitor os benefícios garantidos por políticas públicas aos filhos das mulheres, vítimas de 
feminicídio no Brasil. 

B) informar sobre o feminicídio e suas consequências para os filhos das mulheres vítimas dessa violência 
no Brasil. 

C) divulgar resultados de um estudo sobre o feminicídio no Brasil, realizado com órfãos, filhos de vítimas 
desse tipo de violência. 

D) conscientizar a população sobre a necessidade de políticas públicas para garantir assistência aos filhos 
de vítimas de feminicídio no Brasil. 

 
 

02. De acordo com o Texto1, 

 

A) as vítimas da violência de gênero no Brasil são as mulheres idosas em idade reprodutiva.   

B) as mulheres negras ainda representam mais de 90% das vítimas de feminicídio no Brasil. 

C) as estatísticas apontam que agora o Brasil tem menos vítimas de feminicídio que antes. 

D) as políticas públicas ainda não garantem assistência aos filhos das vítimas de feminicídio. 

 
 
03. Quanto ao gênero textual, o Texto 1 configura-se como 

 

A) reportagem. 

B) entrevista. 

C) notícia. 

D) editorial. 

 
 
04. Os textos 1, 2 e 3 apresentam em comum: 

 

A) o tipo textual. 

B) o recorte temático. 

C) o predomínio do registro informal da linguagem. 

D) o predomínio do sentido conotativo da linguagem. 

 
 
05. A partir da leitura do Texto 2, pode-se inferir que 

 

A) as mulheres só são vistas e valorizadas socialmente no mês de março. 

B) o sentimento de culpa da mulher é mais preocupante que o feminicídio. 

C) as mulheres estão de parabéns por terem vencido seus diversos problemas. 

D) a sociedade se conscientizou da exploração da mulher no mercado de trabalho. 
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06. Quanto à sua configuração genérica, o Texto 2 é  

 

A) cartum por apresentar de forma divertida um fato social atemporal. 

B) caricatura por apresentar os traços de uma personagem de forma exagerada. 

C) charge por apresentar uma crítica à real situação da mulher na sociedade. 

D) tirinha por apresentar uma narrativa do cotidiano de uma personagem feminina. 

 
07. De acordo como Texto 1, 

 

A) o feminicídio e a violência de gênero ocorrem em todos os países do mundo. 

B) o Brasil é um dos países onde as mulheres estão mais expostas ao feminicídio.  

C) o feminicídio é determinado pela taxa de fecundidade das mulheres em idade reprodutiva.  

D) o estudo realizado sobre o feminicídio no Brasil teve por fim desenhar o perfil do criminoso. 

 
08. Quanto à organização tipológica, o Texto 1 é predominantemente 

 

A) explicativo. 

B) narrativo. 

C) descritivo. 

D) argumentativo. 
 
Considere o trecho para resolver as questões de 9 a 14. 
 
 

Nos últimos anos, as políticas de combate à violência de gênero têm avançado no Brasil, todavia a 

assistência aos órfãos das vítimas desse tipo de crime ainda é bastante limitada. A advogada do Projeto 

Justiceiras, Sueli Amoedo, diz que [1] são poucos os recursos para o acompanhamento dos filhos das 

vítimas e afirma: "nós não temos núcleos para atendimento dos jovens e das crianças que [2] ficam órfãos 

em decorrência do feminicídio. Quem acaba fazendo esse atendimento são centros de referência da mulher 

em situação de violência, mas [3] o ideal é que esses órfãos tenham um espaço [4] para falar da sua dor 

[5]" diz a doutora Sueli.  

 
09. No trecho, as aspas foram usadas para   

 

A) destacar citações diretas. 

B) indicar o uso de neologismo. 

C) destacar citações indiretas. 

D) introduzir expressões irônicas.  

 
10.  Quanto à sua organização sintática, é correto afirmar sobre o trecho em destaque 

 

A) o segundo período é composto por coordenação. 

B) o primeiro período é composto por subordinação. 

C) o segundo período é composto por subordinação. 

D) o primeiro período é composto por coordenação. 
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11. O elemento linguístico QUE tem valor de 

 

A) [1] conjunção subordinativa; [2] pronome relativo. 

B) [1] conjunção coordenativa; [2] conjunção subordinativa. 

C) [1] pronome relativo; [2] pronome relativo. 

D) [1] conjunção coordenativa; [2] conjunção coordenativa. 

 
 
12. O elemento linguístico QUE [2] refere-se a 

 

A) filhos das vítimas. 

B) órfãos das vítimas. 

C) jovens e crianças. 

D) esses órfãos. 

 
 
13. O elemento linguístico MAS [3] foi usado para 

  

A) acrescentar uma ideia à discussão. 

B) retificar uma ideia apresentada anteriormente. 

C) introduzir uma orientação argumentativa diferente.  

D) antecipar a conclusão de um raciocínio desenvolvido. 

 
 
14. As expressões UM ESPAÇO [4] e DA SUA DOR [5], respectivamente, assumem a função de 

 

A) adjunto adnominal e complemento nominal. 

B) predicativo do sujeito e predicativo do objeto. 

C) adjunto adverbial e agente da passiva. 

D) objeto direto e objeto indireto. 

 
 
Considere o trecho para responder à questão 15. 

 
“Há problemas que são muito difíceis de ser superados.” 

 
15. Assinale a opção que, segundo a norma-padrão, reescreve a oração destacada. 

 

A) Existe problemas. 

B) Existem problemas. 

C) Tem problemas. 

D) Têm problemas.   
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – MATEMÁTICA  

 
16. A partir da análise dos dados apresentados no Texto 3, o ano em que foi possível observar o maior número 

de feminicídios foi 
 

A) 2019. 

B) 2021. 

C) 2015. 

D) 2018. 
 
 

17. O Texto 1 registra que, pelo menos uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 8 horas em 2021. 
Considerando a manutenção dessa média, o número mínimo de vidas perdidas, em 2022, poderá ser de 
 

A) 1460. 

B) 1095. 

C) 3650. 

D) 8760.  
 
 

18. Se as 2300 pessoas que se tornaram órfãs por feminicídio no Brasil, em 2021, representam apenas 20% 
do total de órfãos por assassinato no país nesse mesmo ano, o total de pessoas, que se tornaram órfãs 
por assassinato, no ano de 2021, foi de 
 

A) 12.000. 

B) 11.000. 

C) 12.500. 

D) 11.500. 
 

 

19. Considerando os dados do Texto 1, no Brasil, mais de 2.300 pessoas se tornaram órfãs, em decorrência 
de feminicídios no ano de 2021. Suponha que o governo e instituições associadas estabeleceram um 
cronograma de medidas educativas, preventivas e até mesmo punitivas, relacionadas a essa modalidade 
de crime, visando alcançar uma meta de redução equivalente a 19% desse quantitativo até o final de 2022. 
Sendo assim, espera-se que, nesse prazo, o número de órfãos seja de 

 

A) 437. 

B) 1863. 

C) 1840.  

D) 2737. 
 
 

20. Em uma cidade, o número de casos de feminicídio era de 2458 no início da análise dos dados. Após uma 
política de prevenção, apresentou redução a uma taxa constante de 10 casos por mês. A lei de formação 
da função que determina o número de casos de feminicídios (F) em função do número de meses (x) é 

 

A) F(x) = 2458 – 10x 

B) F(x) = 2458 + 10x 

C) F(x) = 2468x 

D) F(x) = 2448x
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21. Duas instituições que abrigam vítimas de violência doméstica disponibilizam suas vagas, 
respectivamente, a cada 30 e 50 dias.  Se as duas instituições abrirem vagas simultâneas hoje, o tempo 
que levará para que as duas instituições abram novas vagas, concomitantemente, será de 

 

A) 5 meses. 

B) 3 meses e 18 dias. 

C) 3 meses. 

D) 5 meses e 4 dias.  
 
 

22. A prefeitura de uma cidade fez campanha contra crimes de feminicídio. Sabendo que a média de crimes 
era de 25 casos por semana e foi reduzida em um quinto após o primeiro ano dessa campanha; e, em 
um quarto da nova média após o segundo ano; conclui-se que a média de crimes, ao final dos dois anos 
de campanha, foi de 
 

A) 16. 

B) 17. 

C) 15. 

D) 18.  
 
 

23. De acordo com o Texto 3, no período de 2015 a 2020, a média anual de casos de feminicídios foi de  
 

A) 78. 

B) 65. 

C) 85. 

D) 91.  
 

24. Com base nos dados obtidos no Texto 3, é correto afirmar que o 
 

A) número de casos de feminicídios é crescente de 2015 a 2019. 

B) número de casos de violência psicológica é crescente de 2014 a 2018. 

C) maior número de casos de violência psicológica ocorreu no ano de 2018.  

D) estudo de incidentes de insanidade mental do acusado mostra, em 2020, 29 casos. 
 

 

25. No Texto 2, observa-se uma mulher subindo os degraus de uma escada. Com exceção do degrau com o 
nome PARABÉNS, os demais registram situações difíceis que a mulher enfrenta no seu cotidiano. 
Escrevendo cada uma dessas situações difíceis em uma tirinha de papel e depositando todas as tirinhas 
em uma urna, a probabilidade de se obter, aproximadamente, em uma única retirada aleatória, uma 
situação de assédio, é de  
  
 

A) 0,65. 

B) 0,36. 

C) 0,43. 

D) 0,55.  
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26. A Figura 1 mostra um símbolo de luta da violência contra a 
mulher. As medidas da região preta delimitam a imagem de 
uma cruz. A área dessa região, em unidades de área, é uma 
expressão dada por  

 

A) 4𝑥𝑦 + 𝑥2. 

B) 𝑥𝑦 + 2𝑥2. 

C) 3𝑥𝑦 + 𝑦2. 

D) 4𝑥𝑦 + 2𝑦2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
27. De acordo com o Texto 1, o feminicídio, só em 2021, deixou cerca de 2.300 órfãos no Brasil. Supondo 

que 60% desses órfãos são meninas, o total de meninos que ficaram órfãos é de 
 

A) 1380. 

B) 860. 

C) 1260.  

D) 920. 
 

28. Para construir um complexo de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica com risco de 
morte, a prefeitura de um município do interior do Maranhão doou dois terrenos em forma de triângulos 
retângulos, como mostra a Figura 2. Sabendo que os triângulos ABC e DEF são semelhantes, o valor da 
medida do lado AB, em metros, é de 
 

A) 50. 

B) 90.  

C) 60. 

D) 100. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
                                                          Figura 1 

https://revistaafirmativa.com.br/luta-contra-a-violencia-a-mulher-
brasil-ocupa-o-5o-lugar-no-ranking-mundial-do-feminicidio/  

 Figura adaptada para fins pedagógicos.  

 
 

Figura 2 

https://revistaafirmativa.com.br/luta-contra-a-violencia-a-mulher-brasil-ocupa-o-5o-lugar-no-ranking-mundial-do-feminicidio/
https://revistaafirmativa.com.br/luta-contra-a-violencia-a-mulher-brasil-ocupa-o-5o-lugar-no-ranking-mundial-do-feminicidio/


SELETIVO TÉCNICO – CURSO TÉCNICO NA FORMA CONCOMITANTE – 2023  

 EDITAL Nº 89/2022 – IFMA  

Seletivo Técnico – Curso Técnico na Forma Concomitante – 2023  10 

29. Marina sofreu uma violência física do marido e, no mesmo dia (t=0), contou o ocorrido apenas para uma 
amiga, pedindo segredo. A amiga, revoltada com a situação, no dia seguinte (t=1), contou o fato a outras 
duas pessoas. Supondo que cada pessoa, que recebia a informação, repassava o ocorrido, apenas no 
dia seguinte e somente para duas novas pessoas que desconheciam a violência, além de Marina, o 
número total de pessoas que soube desse caso de violência, ao final do quarto dia (t=3), foi de 
 

A) 14. 

B) 15.  

C) 18. 

D) 10.  
 

 

30. Dados atuais mostram que a cada 5 horas, pelo menos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Com 
base nessa informação e passadas, exatamente, 72 horas, o número mínimo de casos de violência contra 
a mulher contabilizados no Brasil é de  
 

A) 17.  

B) 15. 

C) 16.  

D) 14. 
 
 


