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Leia estas instruções: 

 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado. 

2 
Este Caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 

a 20 Português; e 21 a 40 Matemática. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal.  

4 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais 

apenas uma é correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação. Portanto, não peça esclarecimentos 

aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas . 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a Folha 

de Respostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  

 





Língua Portuguesa 01 a 20

O Texto 01 abaixo servirá para as questões de 01 a 09, de Língua Portuguesa, bem como
para as questões de 21 a 37, de Matemática.

Texto 01

Pesquisa identifica quais as preferências musicais em cada região do Brasil

Vitor  Paiva -  16/10/2019

Ainda que a cultura brasileira tenha o hábito de importar, no bom e no mau sentido, tudo que
pode de países estrangeiros – em especial dos EUA e de alguns países da Europa – na hora
de ouvir música, essa realidade se altera: o Brasil é um dos poucos países que consome
majoritariamente a música nacional, feita por artistas do próprio país. A maneira pela qual
consumimos e escutamos essa música brasileira, porém, mudou muito ao longo do tempo – e
os gêneros e estilos de preferência do público também mudaram. Uma pesquisa recente
separou o gosto musical nacional por região, para mostrar como a população brasileira de
cada parte do país ouve música.

A pesquisa foi realizada pela agência de pesquisa, mercado e inteligência Hello Research,
como parte do projeto Hello Monitor Brasil, e confirmou, como ponto crucial, o que já era fácil
de perceber: o sertanejo é atualmente o gênero musical preferido para a maioria dos
brasileiros. Seis de cada dez entrevistados afirmam preferir esse estilo, enquanto 29%
dividem o sertanejo como preferência com outros estilos. A lista se completa com 46% das
pessoas escolhendo a MPB e 43% escolhendo o gospel – esses três gêneros seriam,
portanto, os preferidos dos ouvidos nacionais.

Quando a pesquisa se desdobra por regiões, o resultado se revela um pouco mais detalhado e
complexo: na região Norte, o sertanejo perde para o gospel (52%), mas, no Sul, é a
preferência de 64% dos entrevistados, assim como para 55% do Sudeste. No Nordeste, a
MPB impera como preferência para 68%. Estilos historicamente populares ficaram de fora das
principais escolhas gerais brasileiras, mas surgem nas regiões – o pop é o preferido para 36%
dos entrevistados do Sul; o rock para 33% do Centro-Oeste; o samba para 24% do Sudeste;
da mesma forma, o forró é massivo no Nordeste; e o eletrônico aparece na preferência do
Centro-Oeste.

O resultado não surpreende, mas a ausência do funk e do hip-hop, dois gêneros que parecem
cada vez mais populares, salta aos ouvidos. A Hello Research realizou 1.230 entrevistas
pessoais e domiciliares em 75 municípios nas cinco regiões do país, com um resultado
variável em 3% para cima ou para baixo como margem de erro.

Disponível em: https ://www.hypeness .com.br /2019/10/pesquisa- identifica-quais -as -preferenc ias -mus icais -em-
cada-regiao-do-bras il/. Acesso em: 22 nov. 2021. [Adaptado]

01. O objetivo principal do texto é

A) apresentar dados que apontam os gêneros e estilos musicais preferidos pelo público
brasileiro.

B) argumentar favoravelmente ao fato de o Brasil consumir majoritariamente a música
nacional.

C) descrever os mais diversos estilos e gêneros musicais regionais preferidos pelo
público brasileiro.

D) apontar o gênero musical sertanejo como o mais difundido para a maior parte dos
brasileiros.
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02. A ideia principal do texto encontra-se resumida em:

A) “Uma pesquisa recente separou o gosto musical nacional por região, para mostrar
como a população brasileira de cada parte do país ouve música”.

B) “O Brasil é um dos poucos países que consome majoritariamente a música nacional,
feita por artistas do próprio país”.

C) “O sertanejo é o gênero musical preferido para a maioria dos brasileiros, uma vez que
seis de cada dez entrevistados afirmou preferir esse estilo”.

D) “A pesquisa foi realizada pela agência de pesquisa mercado e inteligência Hello
Research, como parte do projeto Hello Monitor Brasil”.

03. Leia o fragmento textual abaixo.

Ainda que a cultura brasileira tenha o hábito de importar, no bom e no mau sentido,
tudo que pode de países estrangeiros [...] – em especial dos EUA e alguns países da
Europa – na hora de ouvir música essa realidade se altera [...].

A partir da leitura do fragmento, infere-se que

A) a cultura brasileira costuma, de forma geral, incorporar modelos de manifestações
artístico-culturais de outros países.

B) a cultura brasileira é autêntica e legítima, sendo a música um entre os vários
exemplos comumente verificáveis.

C) a música brasileira é a manifestação cultural mais legítima do país, uma vez que ela
não se deixa contaminar por outros modelos.

D) a música brasileira costuma, de forma geral, levar suas formas de manifestações
artístico-culturais a outros países.

04. O acento da palavra “preferências”, localizada no título do Texto 01, justifica-se pela
mesma regra de acentuação de

A) “agência”.

B) “já”.

C) “países”.

D) “também”.

05. No Texto 01, a palavra “hábito” [l. 1] é utilizada para expressar algo que é realizado com
frequência. Ao retirar o acento da referida palavra, ocorrerá

A) alteração no seu sentido e na sua classe gramatical.

B) manutenção do seu sentido, mas não da sua classe gramatical.

C) mudança na sua classe gramatical, mas não no seu sentido.

D) desvio em relação à norma-padrão do português escrito.

06. No contexto em que é utilizada, a oração “ [...] o sertanejo é atualmente o gênero musical
preferido para a maioria dos brasileiros.” expressa uma

A) constatação.

B) dúvida.

C) condição.

D) consequência.
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Para responder às questões 8 e 9, leia o fragmento textual abaixo.

[...] esses três gêneros seriam, portanto, os preferidos dos ouvidos nacionais.

O Texto 02 abaixo servirá para as questões de 10 a 14, de Língua Portuguesa, bem como
para as questões de 38 a 39, de Matemática.

Texto 02

Disponível em: https ://br.ifunny.co/pic ture/y ruGfX8h4. Acesso em: 23 nov. 2021.

07. Considere o fragmento textual abaixo.

O resultado não surpreende, mas a ausência do funk e do hip-hop [...]
salta aos ouvidos.

Mantendo-se o sentido, o elemento linguístico destacado pode ser substituído por

A) contudo.

B) mais.

C) logo.

D) porque.

08. No contexto em que foi empregada, a forma verbal em destaque

A) aponta para uma constatação que ocorre em decorrência de um conjunto de eventos
que a antecedem.

B) faz referência a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma ação
passada.

C) expressa surpresa e certeza absoluta em relação ao que foi dito nas afirmações
anteriores.

D) confere um caráter mais delicado à indignação do autor diante dos resultados
apontados pela pesquisa.

09. Nesse fragmento, a expressão “ouvidos nacionais” é utilizada em sentido

A) conotativo, podendo ser substituída por “brasileiros”.

B) denotativo, podendo ser substituída por “músicos”.

C) conotativo, podendo ser substituída por “músicos”.

D) denotativo, podendo ser substituída por “brasileiros”.
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10. A leitura do Texto 02 permite inferir que

A) se está diante de uma entrevista de emprego.

B) os personagens estão em um ambiente informal.

C) ambos os personagens dominam plenamente o registro formal da língua.

D) o homem se espanta ao perceber que a mulher é poliglota.

11. São estratégias de produção de sentido observadas no Texto 02:

A) humor e ironia.

B) intensidade e humor.

C) ironia e duplo sentido indesejado.

D) comparação e duplo sentido intencional.

12. A palavra “fluentemente”, presente no Texto 02, é formada pela adição de um sufixo ao
radical. Esse mesmo processo de formação de palavra ocorre em

A) dormitório.

B) hipertensão.

C) desalmado.

D) contradizer.

13. No Texto 02, o emprego da sentença “Aí varêia”

A) gera dúvidas sobre o conhecimento da personagem em relação ao português.

B) está inadequado ao contexto de comunicação e às intenções de produção de sentido
que o autor do texto deseja realizar.

C) confirma o domínio linguístico da personagem sobre várias línguas e a influência
dessas línguas no uso que ela faz do português.

D) comprova um desconhecimento linguístico do autor do texto.

14. Considere o fragmento textual abaixo.

Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão.

Nesse fragmento, as vírgulas servem para

A) separar itens de uma enumeração.

B) isolar vocativos.

C) separar orações intercaladas.

D) isolar expressões explicativas.
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Disponível em: https ://pt-br.facebook .com/quebrandootabu/photos /antigamente-a-
cultura-do-cancelamento-era-usada-para-pessoas -que-cometessem-um-
c /3196717957051236/. Acesso em: 23 nov. 2021.

15. O Texto 03 é uma

A) t irinha que faz uso explícito do diálogo.

B) charge que faz uso explícito do diálogo.

C) t irinha que faz uso predominante da descrição.

D) charge que faz uso predominante da descrição.

16. O Texto 03 põe em evidência

A) a crítica à forma pouco empática como as relações interpessoais têm se estabelecido
atualmente nas mídias sociais.

B) uma reflexão extremamente válida a respeito das divergências que naturalmente
ocorrem em indivíduos de um mesmo grupo.

C) uma discussão moderna que aponta como extrema falta de sensibilidade desejar bom-
dia quando a vida do outro está mal.

D) a retomada do bom senso por parte dos indivíduos que insistem em fazer uso dos
bons modos, apesar da incompreensão atual.

17. A compreensão do Texto 03 exige do leitor a mobilização de

A) conhecimento de mundo, inclusive.

B) conhecimento de mundo, sendo dispensado o conhecimento linguístico.

C) conhecimento linguístico, principalmente.

D) conhecimento linguístico, sendo dispensado o conhecimento de mundo.
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Texto 03



18. No terceiro quadrinho do Texto 03, as palavras “Não”, “Eu não” e “Apaga” estão
destacadas em negrito. Esse destaque

A) simboliza a ênfase que a personagem emprega em momentos específicos de sua fala.

B) configura um desvio gramatical injustificado na fala da personagem.

C) é inapropriado, pois prejudica a leitura da fala proferida pela personagem.

D) é próprio da oralidade, ajudando na construção da identidade da personagem.

19. Leia a sentença abaixo, retirada do último quadrinho do Texto 03.

Wooow... Então você vai passar pano pra isso?

O elemento linguístico em destaque é utilizado para

A) retomar uma informação apresentada anteriormente.

B) antecipar uma informação apresentada posteriormente.

C) demarcar o apagamento de um termo.

D) evidenciar uma analogia entre dois termos.

20. No Texto 03, as expressões “sério”, “Woooow”, “hã” e “né” são utilizadas

A) porque o texto retrata situações e problemáticas cotidianas, que normalmente se dão
em contextos informais de comunicação.

B) porque a licença poética permite essas estratégias de escrita sem que o autor tenha
de se preocupar em atender às normas da língua.

C) para ajudar o leitor a identificar e a separar o nível de formação intelectual das
personagens envolvidas nos diálogos.

D) para abordar uma situação em que o bom comportamento deve ser mantido entre as
personagens, evitando quebra de sentido no texto.
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Matemática 21 a 40

21. De acordo com o Texto 01, os gêneros musicais mais consumidos pelos brasileiros são o
sertanejo, a MPB e o gospel. Isso não significa, no entanto, que não haja espaço para
manifestações culturais folclóricas no país. A dança do pau de fitas, por exemplo, está
presente em festas típicas de algumas regiões do Brasil. Nessa dança de roda, utiliza-se
um mastro fincado no solo com, geralmente, 3 metros de altura e longas fitas coloridas.
Cada fita tem uma de suas extremidades presa ao topo do mastro e a outra é sustentada
pelo dançarino, que a segura durante a dança. No esquema a seguir, m representa o
comprimento do mastro, f representa o comprimento da fita esticada, com a extremidade
no chão, e d, a distância dessa extremidade ao mastro.

Sabendo que o comprimento f da fita é 6 metros, a distância d é igual a

A) .

B) .

C) .

D) .

3 3

3

9 3

5 3

22. Pensando em diversificar as opções de lazer para a população local, a secretaria de
cultura de Macaíba organizará um espetáculo musical no anfiteatro da cidade. Por razões
sanitárias, as cadeiras deverão ser dispostas de modo que cada 2,25 m² da área a elas
reservada seja ocupado por, no máximo, uma cadeira. Sabe-se que a área reservada às
cadeiras corresponde a um retângulo de 13 m de largura por 18 m de comprimento.
Respeitando essa regra de distanciamento, o número máximo de cadeiras que poderão
ser dispostas nessa área retangular é de

A) 104.

B) 105.

C) 98.

D) 93.
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23. O Mossoró Cidade Junina é um evento que acontece anualmente, durante o mês de
junho, no Corredor Cultural, em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Esse evento
costuma receber shows de muitos artistas de renome nacional e, em geral, para um maior
conforto do público, a organização reserva um espaço para palcos, camarotes, arenas,
barracas, bares e restaurantes. Em um dado ano, esse espaço abrangeu o equivalente à
área do trapézio da figura abaixo.

Essa área, convertida em hectare, equivale a

A) 5 ha.

B) 50 ha.

C) 0,5 ha.

D) 500 ha.

24. O Texto 01 afirma que o Brasil costuma importar tudo o que pode de países como os
Estados Unidos da América. Tomando um mapa dos Estados Unidos, vê-se o quão
grande é esse país e constata-se também que alguns estados têm formatos bastante
interessantes. A Virgínia, por exemplo, lembra um triângulo retângulo ABC. Imagine que
esse estado tenha o exato formato do triângulo retângulo ABC representado pela figura
abaixo e considere que ele será dividido em duas regiões triangulares BAD e BCD,
conforme os gostos musicais de seus habitantes (gospel e pop), separadas por uma linha
imaginária que ligará os pontos B e D. Além disso, haverá linhas ligando os pontos A e
B, A e C, e B e C, contornando o estado. A região triangular BAD será destinada aos
amantes do gospel e a região triangular BCD será reservada para os ouvintes do pop.

Sabendo-se que as dimensões são BA = 600 m, BC = 800 m e AC = 1 km, a medida do
comprimento da linha que ligará os pontos B e D é igual a

A) 480 m.

B) 640 m.

C) 360 m.

D) 240 m.
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25. A Escola Agrícola de Jundiaí pretende construir um palco em forma de círculo, a fim de
possibilitar que os estudantes expressem livremente seus dotes musicais. A área desse
palco ocupará 80 m². Considerando a aproximação , a medida, em metros, do raio
desse palco seria de

A) .

B) .

C) .

D) .

π = 3

3
4 15

3
16 15

3
16 5

3
4 5

26. Conforme o Texto 01, surpreende a ausência do funk na lista dos gêneros mais ouvidos
pelos brasileiros, uma vez que esse estilo musical parece cada vez mais popular
principalmente entre os mais jovens. Inconformado com essa situação, um famoso MC
resolveu produzir x blocos de panfletos a serem distribuídos na sua cidade, com a
finalidade de tornar o funk mais conhecido entre a população em geral. Antes de distribuir
o material, porém, o MC precisou armazená-lo em um armário em formato de
paralelepípedo reto-retângulo, com medidas internas de 1 m de comprimento, de 0,5 m de
largura e de 0,8 m de altura. Considerando que cada bloco de panfletos tem 25 cm de
comprimento, 20 cm de largura e 8 cm de altura, o valor x para que caiba o máximo de
blocos nesse armário é

A) 100.

B) 80.

C) 50.

D) 40.
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27. Observe a obra abaixo, intitulada “A Árvore”, do artista potiguar Novenil Barros.

Disponível em:
https ://cur iozzzo.com/10-pintores -
potiguares /. Acesso em: 20 nov. 2021.

Um cantor de música sertaneja do Rio Grande do Norte viu essa obra e pensou que algo
como ela ficaria muito bem na capa de seu mais novo álbum de estúdio. Diante desse
desejo, pediu a um amigo que fizesse um desenho semelhante, porém, utilizando um
losango, como o da figura abaixo, para representar as folhas da árvore.

Com base no losango utilizado pelo amigo do cantor, o valor do suplemento do ângulo x é

A) 80º.

B) 100º.

C) 10º.

D) 40º.
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28. Considerando o gosto refinado de seu público, composto exclusivamente por amantes de
MPB, uma famosa casa de shows da cidade decidiu reformar todo o ambiente, inclusive
um salão de apoio situado aos fundos da casa. Para o piso desse salão, que tem o
formato de um quadrado, foi utilizado um modelo de mosaico composto por 4 triângulos,
4 quadrados e 8 losangos, dispostos conforme a figura abaixo.

Considerando a área do quadrado ABCD igual a 9 m² e a área do losango CDEF igual a
4,5√2 m², a área total do piso do salão que receberá o mosaico é igual a

A) 54 + 36√2 m².

B) 36 + 36√2 m².

C) 54 + 18√2 m².

D) 36 + 18√2 m².

29. Um cantor que, durante a pandemia do novo coronavírus, esteve impossibilitado de
realizar shows, resolveu se dedicar a outra de suas paixões - as artes plásticas. Assim,
enquanto esteve em isolamento social, produziu obras e resolveu expor seus quadros na
parede externa do muro de sua casa. As obras ocuparam uma região retangular de 15 m
de perímetro e 11 m² de área. A diferença, em metros, entre as dimensões dessa região
retangular é igual a

A) 3,5.

B) 2.

C) 4,5.

D) 3.

30. De acordo com o Texto 01, a música sertaneja ocupa o primeiro lugar na preferência do
público brasileiro, e os artistas desse estilo musical estão entre os mais caros da
indústria do entretenimento. Nesse contexto, uma famosa dupla sertaneja nacional cobra
um cachê de R$ 300.000,00 por apresentação, totalizando mais de 9 milhões ao mês.
Esse valor mensal faturado pela dupla pode ser expresso por

A) .

B) .

C) .

D) .

0, 9 × 107

3 × 107

9 × 109

0, 3 × 106
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31. Um serviço de streaming de música aponta determinada artista brasileira como uma das
mais ouvidas no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, essa cantora tem 74 músicas entre
as 200 mais tocadas no Brasil; no mundo, esse número é de 3 canções entre as 200
mais ouvidas. Considere a hipótese de essa artista incluir mais 16 músicas entre as mais
ouvidas mundialmente. Nesse cenário hipotético, a diferença entre a proporção das
músicas dessa artista mais tocadas no Brasil e as mais tocadas no mundo é igual a

A) 11/40.

B) 22/60.

C) 37/100.

D) 19/200.

32. A fim de diversificar as opções de lazer para a população, um teatro resolveu realizar
três shows musicais, em três dias consecutivos, utilizando sua capacidade máxima. A
receita total dos shows é expressa por , em que  é a receita, a é a
capacidade de assentos do teatro e x é o valor pago por cada ingresso. Sabendo que as
receitas arrecadas nos três dias correspondem, respectivamente, a R$ 35.500,00, R$
46.000,00, R$ 60.000,00 e o valor do ingresso do show do primeiro dia foi de R$ 45,00,
os valores dos ingressos do segundo e do terceiro dias foram, respectivamente,

A) R$ 60,00 e R$ 80,00.

B) R$ 55,00 e R$ 85,00.

C) R$ 40,00 e R$ 80,00.

D) R$ 70,00 e R$ 60,00.

R = ax + 4000 R

33. Observe a figura abaixo.

Essa figura apresenta os valores, em reais, de ingressos em cada setor de um grande
teatro de Natal. Observando os preços, Lucas decidiu presentear seus cinco melhores
amigos com ingressos, mas cada ingresso foi comprado para setores distintos. Sabe-se
que Lucas comprou sempre o ingresso mais barato de cada setor e que a taxa a ser paga
pela compra é igual a um quarto da média dos menores valores a serem pagos pelos
ingressos em cada setor. Assim, o menor valor que Lucas pagou, ao presentear seus
cinco amigos, foi igual a
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A) 575.

B) 625.

C) 700.

D) 715.

34. As dimensões, em metros, da Plateia A de uma casa de shows de Macaíba são dadas
conforme a figura abaixo.

Com base nesses dados, a expressão que melhor representa o perímetro da Plateia A é

A) .

B) .

C) .

D) .

2 5x + 3y( )

5 2x + 3y( )

3 2x + 5y( )

5x 2 + 3y( )

35. Um famoso santuário do interior do Rio Grande realizará um grande festival de música
religiosa. Para isso, será construído um palco com estrutura de concreto. Para preparar o
concreto, são necessários quatro ingredientes: cimento, areia, brita e água. Uma das
proporções ideais para a mistura desses ingredientes é um saco de cimento de 50 kg, 3
latas de areia, 4 latas de brita e 1,5 latas de água. Sabendo que, em um determinado dia,
os operários da construção utilizaram 1.050 latas de água na mistura da concretagem, a
quantidade de latas de brita necessária para a mistura foi igual a

A) 2.800.

B) 3.000.

C) 3.200.

D) 4.000.

36. Para chegar a um festival de música religiosa ocorrido no interior do Rio Grande do Norte,
um senhor residente na cidade de Natal precisará percorrer 131 km. Sabendo que o seu
veículo tem um consumo médio de 11,8 km/l de gasolina e que o preço do litro da
gasolina está em R$ 7,12, esse senhor, ao retornar da viagem, terá gasto com
combustível o valor aproximado de

A) R$ 158,00.

B) R$ 79,00.

C) R$ 316,00.

D) R$ 118,00.
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37. Com o objetivo de comparecer ao show de uma cantora gospel de que é fã, Kainara
recebeu o valor x, em reais, de seu pai. Ela separou um terço desse valor para comprar
comida, um décimo para pagar passagem, um quarto para comprar artigos religiosos e
ainda lhe sobraram R$ 380,00. O valor x que Kainara recebeu de seu pai foi igual a

A) R$ 1.200,00.

B) R$ 1.400,00.

C) R$ 1.600,00.

D) R$ 2.000,00.

38. Com base na leitura do Texto 02, infere-se que é importante saber falar outras línguas.
Assim, diante de uma oportunidade de negócios, o empresário João deseja construir uma
escola de línguas na cidade onde mora. Ele pretende destinar uma parte do terreno para
construir um estacionamento para os alunos. Esse estacionamento está indicado na parte
sombreada da figura abaixo.

Com base nesses dados, a expressão que melhor representa a área destinada ao
estacionamento é

A) .

B) .

C) .

D) .

x −2 y2

x +2 y2

x +2 y +2 2y

x +2 2xy + y2

39. No diálogo presente no Texto 02, uma das personagens informa sobre as línguas que fala
fluentemente. Entre essas línguas, estão o alemão e o russo. Sabe-se que, entre os
candidatos a uma vaga de estágio, o número  de candidatos com fluência em
alemão é tal que , em que n é solução da equação. Sabe-se, ainda, que
o número de candidatos com fluência em russo corresponde à metade dos candidatos
com fluência em alemão. Considerando essas informações, o número de candidatos a
essa vaga de emprego fluentes em russo é de

A) 3.

B) 6.

C) 2.

D) 4.

n  n ≥ 0( )
n −2 4n − 12 = 0
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40. No último quadrinho do Texto 03, contam-se 97 letras. Entre as que mais se repetem,
estão A e E. Ao ler o último quadrinho, percebe-se que a incidência dessas duas letras é
de

A) 20,60%.

B) 16,42%.

C) 8,24%.

D) 19,58%.
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