
 

 

Caderno de Provas 
   

Edital Nº. 084/2021 – IFMA  
Data: 16/01/2022 

Horário: 13h30min às 16h30min 

   

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 decorrido 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 o mesmo estive 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 

 
Leia os textos 1 e 2 para responder às questões desta prova. 
 

TEXTO 1 

RELATÓRIO MOSTRA COMO CRISES AMBIENTAIS COLOCAM 
GERAÇÕES FUTURAS SOB RISCO 

 

Um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, diz 
que as crises da mudança climática, perda de biodiversidade e poluição são interligadas e 
colocam sob “risco inaceitável” o bem-estar das gerações atual e futuras.  A nova pesquisa 
descreve os papéis de todos na sociedade e as transformações necessárias para um futuro 
sustentável. 

 
Crescimento 

O estudo diz ainda que uma ação ambiciosa e coordenada por governos, empresas e 
pessoas pode prevenir e reverter os piores impactos do declínio ambiental, transformando 
rapidamente os principais sistemas, incluindo energia, água e alimentos, para que o uso da 
terra e oceanos se tornem sustentáveis. Segundo a pesquisa, “ações fragmentadas e 
descoordenadas sobre mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição estão 
muito aquém do necessário para prevenir o declínio ambiental.” 

Nos últimos 50 anos, a economia global cresceu quase cinco vezes, em grande parte 
devido a uma triplicação na extração de recursos naturais e energia que impulsionou o 
crescimento da produção e do consumo. A população global duplicou para 7,8 bilhões. A 
prosperidade também dobrou, mas cerca de 1,3 bilhão de pessoas continuam na pobreza 
e 700 milhões passam fome.  
 
Objetivos  

O Pnuma afirma que essa falha está ameaçando o futuro da humanidade colocando os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, fora de alcance. No ritmo atual, o mundo 
caminha para um aquecimento de pelo menos 3°C acima dos níveis pré-industriais até 
2100, o que descumpriria a meta do Acordo de Paris, ou seja, de manter o aquecimento 
bem abaixo de 2°C.  Nenhum dos objetivos globais para a proteção da vida no planeta e 
para travar a degradação da terra e dos oceanos foi totalmente alcançado. O 
desmatamento e a pesca predatória continuam, e 1 milhão de espécies de plantas e 
animais estão ameaçadas de extinção. A pesquisa nota que a camada protetora de ozônio 
da Terra está sendo restaurada, mas afirma que há muito a ser feito para reduzir a poluição 
do ar e da água e gerenciar produtos químicos com segurança.  
 
Consequências  

O fardo ambiental afeta, desproporcionalmente, os mais pobres e vulneráveis, com os 
países ricos exportando alguns dos impactos para as nações mais pobres. Também 
existem consequências para a saúde, com cerca de um quarto das doenças decorrendo de 
riscos relacionados ao meio ambiente. A poluição do ar causa até 7 milhões de mortes 
prematuras por ano. Riscos ambientais, como ondas de calor, inundações, secas e 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, revela que falta de ação da 
comunidade internacional ameaça o futuro da humanidade e o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, ODS; nos últimos 50 anos, a população global duplicou, 

mas cerca de 1,3 bilhão de pessoas continuam pobres e 700 milhões passam fome. 
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poluição, dificultam os esforços para tornar as cidades e outros assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.  
 
Cooperação  

A pesquisa afirma que as emergências ambientais devem ser abordadas em conjunto.  
A pandemia de Covid-19 mostrou os riscos da degradação do ecossistema, bem como a 
necessidade de cooperação internacional e maior resiliência social e econômica. Segundo 
o Pnuma, “garantir que os investimentos desencadeados pela crise apoiem mudanças 
transformadoras é a chave para alcançar a sustentabilidade rapidamente. ” A pesquisa 
propõe medidas como taxas de carbono e eliminação gradual de subsídios prejudiciais, 
como os mais de US$ 5 trilhões, que vão anualmente para áreas como combustíveis fósseis 
e agricultura e pesca não sustentável. Os países em desenvolvimento também precisam 
de mais apoio para enfrentar os desafios ambientais, incluindo o acesso a financiamentos 
de juros baixos. 
 

Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2021/04/1748862. Acesso em: 06 nov. 2021. Adaptado para uso nesta 
avaliação. 

 
 
 
 
Texto 2 
 

 
 

 
  

Disponível em: https://radiopeaobrasil.com.br/charge-do-gilmar-144/. Acesso em: 06 nov. 2021. 

https://news.un.org/pt/story/2021/04/1748862
https://radiopeaobrasil.com.br/charge-do-gilmar-144/
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01. De acordo com o Texto 1, 

 

A) a meta do Acordo de Paris será conquistada, em breve, com o aquecimento abaixo de 2°C. 

B) o novo relatório da ONU apresenta dados positivos e negativos sobre o meio ambiente. 

C) os problemas ambientais atingem as nações ricas e pobres com a mesma intensidade. 

D) a prosperidade cresceu, mas a fome continua para milhões de pessoas em todo o mundo.  
 

 
02. Segundo o Texto 1, 

 

A) o uso da terra e dos oceanos apresenta grande sustentabilidade ambiental. 

B) a superação do declínio ambiental depende de ação coordenada por todos. 

C) as mudanças climáticas atuais garantem a superação do declínio ambiental. 

D) os impactos do declínio ambiental, no planeta, não poderão ser revertidos. 
 
 
03. O objetivo principal do Texto 1 é 

 

A) apresentar algumas conclusões do relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

B) descrever os papéis de todos na sociedade e as transformações necessárias para um futuro 
sustentável. 

C) convencer os países ricos a colaborarem com os países em desenvolvimento em prol de um futuro 
sustentável. 

D) informar que a poluição do ar causa até 7 milhões de mortes prematuras por ano em todo o planeta. 
 
 

04. O trecho destacado, logo abaixo do título do Texto 1, cumpre a função de 
 

A) indicar dois argumentos importantes para a defesa do meio ambiente. 

B) chamar a atenção para dois temas importantes apresentados no texto. 

C) complementar as informações prestadas no texto. 

D) justificar por que a pesquisa do Pnuma foi feita. 

 
 
Considere a inserção do trecho no texto 1 para responder à questão. 
 

 
A NOVA PESQUISA descreve os papéis de todos na sociedade e as transformações necessárias 

para um futuro sustentável. 
 

 
 

05. A expressão A NOVA PESQUISA tem como referente 

A) Pnuma. 

B) papéis. 

C) um novo relatório. 

D) transformações. 
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Considere o trecho para responder às questões 6 e 7.  
 

 
Nos últimos 50 anos, a economia global cresceu quase cinco vezes, em grande parte DEVIDO A 

uma triplicação na extração de recursos naturais e energia QUE impulsionou o crescimento da produção 
e do consumo. 

 

 
06. A expressão DEVIDO A estabelece com a oração seguinte uma relação de  

 

A) causa. 

B) tempo.  

C) oposição. 

D) concessão.  

 
 

07. O vocábulo QUE é  
 

A) advérbio de intensidade que acentua a magnitude do crescimento da economia global.  

B) pronome relativo que retoma a expressão “triplificação na extração de recursos naturais e energia”. 

C) partícula que dá realce à expressão “extração de recursos naturais e energia”. 

D) conjunção integrante que liga o termo “energia” à oração que o sucede. 

 
 

Considere o trecho para responder às questões 8, 9, 10 e 11. 
 

 
Um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, (1) PNUMA, (2) diz que 

as crises da mudança climática, perda de biodiversidade e poluição são interligadas e colocam sob “(3) 
risco inaceitável” (4) o BEM-ESTAR das gerações atual e futuras.  

 

 
08. O trecho constitui-se de um período composto por 

 

A) coordenação e subordinação com duas orações. 

B) subordinação e coordenação com três orações. 

C) subordinação com três orações. 

D) coordenação com duas orações. 
 

 
09. As vírgulas antes (1) e depois (2) de PNUMA separam um(a) 

 

A) adjunto adnominal. 

B) adjunto adverbial. 

C) aposto explicativo. 

D) oração adjetiva. 
 
 
 
 
 
 



SELETIVO TÉCNICO – CURSO TÉCNICO NA FORMA INTEGRADA 2022 

 EDITAL Nº 084/2021 – IFMA  

Seletivo Técnico – Curso Técnico na Forma Integrada 2022 - IFMA 6 

10. As aspas usadas no trecho e indicadas pelos números (3) e (4) 
 

A) indicam uma expressão irônica. 

B) destacam uma citação indireta. 

C) enfatizam a ideia da expressão. 

D) marcam um neologismo. 
 
11. O processo de formação da palavra BEM-ESTAR é 

 

A) aglutinação. 

B) prefixação. 

C) sufixação. 

D) justaposição. 
 
Considere o trecho para responder à questão 12. 
 

 
Segundo o Pnuma, “garantir que os investimentos desencadeados pela crise apoiem mudanças 

transformadoras é a CHAVE para alcançar a sustentabilidade rapidamente.”  
 

 
12. O vocábulo CHAVE foi usado 

 

A) denotativamente e significa solução. 

B) conotativamente e significa solução. 

C) conotativamente e significa posse. 

D) denotavivamente e significa posse. 
 
 
13. O propósito comunicativo prioritário do Texto 2 é 

 

A) criticar a falta de consciência ambiental diante do declínio da natureza.  

B) explicar o aquecimento global a partir do descontrole climático no planeta.  

C) informar sobre o declínio ambiental do planeta a partir dos distúrbios climáticos. 

D) refletir sobre o relacionamento amigável entre pai e filho diante do declínio ambiental. 
 
14. A leitura do Texto 2 permite inferir que 

 

A) as mudanças climáticas são menos percebidas no mar. 

B) os pinguins são os animais que mais têm sofrido com as mudanças climáticas. 

C) os jovens não entendem a relação entre suas ações e as mudanças climáticas. 

D) as ações humanas têm provocado mudanças climáticas. 
 
 
15. Os textos 1 e 2 desta prova, respectivamente, são 

 

A) notícia e cartum. 

B) editorial e quadrinhos. 

C) entrevista e cartaz. 

D) reportagem e charge.  
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – MATEMÁTICA  
 
16. Segundo o Texto 1, os países em desenvolvimento precisam de financiamentos a juros baixos para 

enfrentarem os desafios ambientais. Pensando nesse apoio, um banco de desenvolvimento oferece 
pacotes de ajuda financeira em bilhões de dólares para ações ambientais nesses países a uma taxa de 
juros simples anual de 3%. Se uma nação pegar um empréstimo de 10 bilhões, para pagar após cinco 
anos, o montante a ser pago será 
 

A) 12,5 bilhões. 

B) 15 bilhões. 

C) 11,5 bilhões. 

D) 14 bilhões. 
 
 

17. A análise do Gráfico 1 permite afirmar que 
 

A) os EUA emitem mais dióxido de carbono que todos os demais países listados abaixo dele no gráfico 
juntos. 

B) a China emite menos dióxido de carbono que todos os demais países listados no gráfico juntos. 

C) a UE emite três vezes mais dióxido de carbono que o Japão. 

D) a Índia emite cinquenta por cento menos dióxido de carbono que a UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 1 
 

Disponível em:https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/aquecimento-
global-7-graficos-que-mostram-em-que-ponto-

estamos,b0d136f8e78c7c4977983ea5ca642088qnt0p4bq.html 
Acesso em 22 nov. 2021. 

 
 

 
 
                                                     

https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/aquecimento-global-7-graficos-que-mostram-em-que-ponto-estamos,b0d136f8e78c7c4977983ea5ca642088qnt0p4bq.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/aquecimento-global-7-graficos-que-mostram-em-que-ponto-estamos,b0d136f8e78c7c4977983ea5ca642088qnt0p4bq.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/aquecimento-global-7-graficos-que-mostram-em-que-ponto-estamos,b0d136f8e78c7c4977983ea5ca642088qnt0p4bq.html
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18. Para uma campanha de conscientização sobre as mudanças climáticas, uma ONG confeccionou bottons, 
feitos com material reciclado, em formato circular, com 4cm de diâmetro. Se 1 cm2 do botton tem massa 
de 1g e foram confeccionados 1.000.000 bottons, a massa total de material reciclado aproveitada na 

confecção dos bottons, considerando 𝜋 = 3,  foi de  
 

A) 36.000 kg. 

B) 1.200 kg. 

C) 12.000 kg. 

D) 3.600 kg. 
 
 
19. Para incentivar a discussão sobre o efeito estufa e as mudanças climáticas, um professor produziu uma 

maquete retratando um ambiente afetado pela poluição. Sabendo que a maquete foi construída em um 
recipiente em formato de paralelepípedo reto-retângulo, com 1,2m de comprimento, 0,6m de largura e 
0,5m de altura, a capacidade da maquete, em litros, é de  
 

A) 720. 

B) 360. 

C) 72. 

D) 36. 
 
 
 
20. Na tentativa de conscientizar a população sobre as mudanças climáticas e a necessidade de um consumo 

mais sustentável, o governo de um país decidiu veicular uma propaganda nas 3 principais redes de 
televisão do país. Na primeira rede, a propaganda ocorre a cada 3 horas; na segunda, a cada 4 horas; e, 
na terceira, a cada 5 horas. Se as propagandas, nas 3 emissoras, foram veiculadas pela primeira vez no 
mesmo instante, a próxima vez que elas serão transmitidas, concomitantemente, pelas 3 emissoras 
ocorrerá após 
 

A) 50 horas. 

B) 30 horas. 

C) 60 horas. 

D) 40 horas. 
 
 
 
21. Um prêmio de 60 bilhões de dólares será distribuído entre três nações em desenvolvimento que 

conseguiram reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. Sabe-se que a distribuição ocorrerá de 
forma proporcional ao percentual das emissões que cada nação conseguiu reduzir. A primeira nação 
conseguiu reduzir as emissões em 50%; a segunda, em 40%; e a terceira, em 30%. O valor recebido pela 
nação que reduziu as emissões em 40% foi 
 

A) 15 bilhões. 

B) 25 bilhões. 

C) 30 bilhões. 

D) 20 bilhões. 
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22. Um grande empresário, preocupado com o aquecimento global, ofereceu a seu país um prêmio de 100 
milhões de dólares, caso ele cumprisse a meta de redução de emissão de gases do efeito estufa 
estabelecida para o ano de 2022, em uma reunião global, sobre mudanças climáticas; e mais 10 milhões 
de dólares para cada ano subsequente em que o país alcançasse a meta. A função que representa o 
valor y que esse país poderá arrecadar, após x anos será 
 

A) 𝑦 = 10.000.000𝑥 + 100.000.000. 

B) 𝑦 = 10.000.000𝑥 + 80.000.000. 

C) 𝑦 = 110.000.000𝑥. 

D) 𝑦 = 80.000.000𝑥. 
 
 
23. O aumento da temperatura do planeta resulta em mortes causadas por ondas de calor extremas, como a que 

atingiu a França, em 2019, e matou cerca de x pessoas. Sabe-se que 50% delas, algo em torno de 750 pessoas, 
tinha mais de 75 anos. A equação do primeiro grau que determina o número x de pessoas mortas é dada por  

 

A) 
𝑥

2
− 750 = 0. 

B) 2𝑥 − 750 = 0. 

C) 
𝑥

750
+ 2 = 0. 

D) 
𝑥

5
− 750 = 0. 

 

Leia o trecho a seguir, retirado do Texto 1, para responder às questões 24, 25 e 26. 

 

 
  A população global duplicou para 7,8 bilhões. A prosperidade também dobrou, mas cerca de 1,3 bilhão 
de pessoas continuam na pobreza e 700 milhões passam fome.  

 

 

 

24. O percentual de pessoas que continua na pobreza, aproximadamente, corresponde a  
 

A) 18%. 

B) 15%. 

C) 17%. 

D) 21%. 
 
 

25. A representação, em notação científica, da quantidade de pessoas que não está na linha de pobreza é 
dada por 
 

A) 7,0.1011. 

B) 6,5.109. 

C) 6,5.1010. 

D) 7,0.109. 
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26. A razão entre o total de pessoas que está na pobreza e a população global é de 
 

A) 
1

6
. 

B) 
1

8
. 

C) 6. 

D) 8. 

 
 
 

27. Um professor de Geografia pretende trabalhar os quatro temas extraídos do Texto 1: onda de calor, 
inundações, secas e poluição. Para escolher com qual dos assuntos iniciaria a sequência de aulas, o 
professor distribuiu os nomes dos temas em diferentes pedaços de papel, colocou-os em uma urna e, de 
forma aleatória, retirou um papel. A probabilidade de ter sido retirado o papel com o tema poluição é de  

 

A) 0,33. 

B) 0,50. 

C) 0,25. 

D) 0,41. 
 
 
 

 

28. De acordo com o Texto 1, nos últimos 50 anos, a população global duplicou, chegando atualmente a um 
total de 7,8 bilhões de pessoas. Supondo que, a partir de agora, a cada 30 anos, haverá um aumento da 
população mundial em 1,5 bilhão de pessoas; em 2081, a população global, aproximadamente, será de 
 

A) 8,3 bilhões.  

B) 13,8 bilhões. 

C) 15,4 bilhões. 

D) 10,8 bilhões.  
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Considere o trecho abaixo e a Figura 1 para responder às questões 29 e 30. 
 

 
A Figura 1 mostra uma área de desmatamento na região Amazônica em forma de um triângulo 

retângulo. Sabe-se que as medidas 𝑨𝑩̅̅ ̅̅   e 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  são, respectivamente, 8 e 10 metros.  
 

 
 

29. A medida, em metros, do segmento 𝑨𝑪̅̅ ̅̅   é  
 

A) 13. 

B) 9. 

C) 6.  

D) 12. 
 

 
 
 
 
 
 

30. A área, em m2, da região desmatada é   
 

A) 30. 

B) 27. 

C) 40. 

D) 24. 
 

 
 


