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QUESTÃO 01
Um cliente foi ao caixa do banco do qual é correntista e sacou R$ 580,00. Sabendo-se
que a pessoa recebeu toda a quantia em 47 notas e que eram apenas notas de R$ 5,00
e de R$ 20,00, é CORRETO afirmar que a pessoa recebeu

(A) 25 notas de R$ 5,00 e 22 notas de R$ 20,00.
(B) 20 notas de R$ 5,00 e 27 notas de R$ 20,00.
(C) 23 notas de R$ 5,00 e 24 notas de R$ 20,00.
(D) 27 notas de R$ 5,00 e 20 notas de R$ 20,00.
(E) 24 notas de R$ 5,00 e 23 notas de R$ 20,00.
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QUESTÃO 02
Uma das práticas recomendadas pelos nutricionistas para tentarmos garantir o consumo
adequado de alimentos é a leitura da tabela de informação nutricional que deve estar
presente nas embalagens dos produtos.
Preocupado em garantir uma boa alimentação para a sua família, um cliente chega à
prateleira do supermercado e constata que um alimento contém, em sua embalagem,
uma tabela de informação nutricional na qual podem ser observados os seguintes
valores:

PORÇÃO DE 25g
Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais

QUANTIDADE POR PORÇÃO
140 Kcal
18g
3,5g
2,5g

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que

(A) uma porção de 100g deste alimento contém 80g de carboidratos.
(B) uma porção de 150g deste alimento fornece 840 Kcal.
(C) uma porção de 75g deste alimento contém 12g de proteínas.
(D) uma porção de 62,5g deste alimento contém menos de 5g de gorduras totais.
(E) o triplo da porção de referência da tabela fornece mais de 500 Kcal.
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QUESTÃO 03
Considerando a equação - 5(3x - 8) = - 45 , é CORRETO afirmar que ela é equivalente
a

(A) - 8x - 32 = 0
(B) - 15x + 5 = 0
(C) - 8x - 58 = 0
(D) - 15x + 85 = 0
(E) - 15x - 53 = 0

QUESTÃO 04
Jéssica comprou 7 pizzas, com 8 fatias cada uma, para comemorar seu aniversário
junto com os amigos. No final da festa, ao terminarem a refeição, a mãe de Jéssica
constatou que foram consumidas 6 pizzas inteiras. Além dessas, foram consumidas
também 5 fatias, das oito que havia na sétima pizza.
A fração que representa de forma CORRETA a quantidade total de pizza que Jéssica e
seus amigos comeram é

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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QUESTÃO 05
Além de oferecer cursos gratuitos de Ensino Médio e Graduação, entre outros, o IFSC
também oferece a seus alunos e à comunidade a chance de participação em aulas de
Teatro, Prática de Orquestra e Coral.

Sabendo que uma determinada atividade do Coral do IFSC, incluindo tempo de viagem
e apresentação, teve início às 21h47min e terminou às 05h22min da manhã do dia
seguinte, assinale a alternativa CORRETA, que apresenta o tempo total de duração da
atividade:

(A) 505 minutos
(B) 385 minutos
(C) 455 minutos
(D) 515 minutos
(E) 985 minutos
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QUESTÃO 06
Ao começar a chover em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, um açude
tinha, inicialmente, certo volume de água.
Após 30 minutos de chuva, o volume de água do açude estava em 160 m3 e, passados
mais 12 minutos, o volume foi para 208 m3.
Sabendo-se que o volume de água cresceu a uma taxa constante, determine qual era o
volume de água do açude, em metros cúbicos, no instante em que começou a chover.
Assinale a alternativa CORRETA.

(A)

120

(B)

112

(C)

48

(D)

40

(E)

Zero
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QUESTÃO 07
O proprietário de alguns imóveis deseja vender um de seus terrenos para comprar um
apartamento. Para que a imobiliária possa publicar o anúncio de venda em seu site,
solicita ao proprietário que ele informe quais as dimensões do terreno.
O dono, então, informa que se trata de um terreno retangular com 74 m de perímetro e
que o comprimento do imóvel tem 5 m a mais do que sua largura.

Assinale a alternativa CORRETA.

Com base nesses dados, o corretor de imóveis concluiu, de maneira correta, que as
dimensões do terreno e sua área são, respectivamente,

(A) 18 m, 23 m e 414 m2.
(B) 17 m, 22 m e 374 m2.
(C) 16 m, 21 m e 336 m2.
(D) 15 m, 20 m e 300 m2.
(E) 14 m, 19 m e 266 m2.
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QUESTÃO 08
Analise as seguintes situações:

1. Seu João fez um empréstimo de R$ 1.000,00, no Banco A, a uma taxa de juros
simples; após 4 meses, pagou um montante de R$1.320,00 e quitou sua dívida.

2. Dona Maria fez um empréstimo de R$ 1.200,00, no Banco B, a uma taxa de
juros simples; após 5 meses, pagou um montante de R$ 1.800,00 e quitou a
dívida.

Assinale a alternativa CORRETA.

A taxa mensal de juros simples cobrada pelo Banco A e pelo Banco B,
respectivamente, é:

(A) 8% a.m. e 10% a.m.
(B) 18% a.m. e 13% a.m.
(C) 6,4% a.m. e 12,5% a.m.
(D) 13% a.m. e 18% a.m.
(E) 10% a.m. e 8% a.m.
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QUESTÃO 09
Diante dos frequentes períodos de estiagem na cidade onde está sediada, a empresa
MESOC decidiu construir um reservatório para armazenar água.
Considerando que esse reservatório deva ser cilíndrico e ter 10 metros de diâmetro
interno e 10 metros de altura, assinale a alternativa CORRETA.

A capacidade do reservatório a ser construído, em litros, será:
Obs.: (Use π = 3,1)

(A) 3.100
(B) 7.750
(C) 155.000
(D) 310.000
(E) 775.000
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QUESTÃO 10
Uma das práticas comuns a alguns comerciantes é a elevação nos preços de suas
mercadorias em períodos de aumento nas vendas, como o Natal, Dia das Mães ou Dia
dos Namorados, por exemplo.
Sabendo que o preço do produto eletrônico que gostaria de comprar para dar de
presente a sua namorada sofreu um aumento de 25%, Luís resolveu aguardar um
momento mais adequado para efetuar a compra.
No entanto, soube alguns dias depois que, devido a uma promoção do Dia dos
Namorados, o preço do produto havia sofrido uma redução de 25%, passando a custar
R$ 300,00.

Assinale a alternativa CORRETA.

Qual o preço desse produto eletrônico antes do aumento?

(A) R$ 280,00
(B) R$ 300,00
(C) R$ 310,00
(D) R$ 320,00
(E)

R$ 330,00
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PORTUGUÊS
Leia o texto abaixo para responder as questões 11 a 14.
Texto 1
Somente 21 cidades catarinenses atingiram a meta de vacinação para HPV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Apenas 21 dos 295 municípios catarinenses atingiram a meta de vacinação
contra HPV em 2016, segundo dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica
(Dive-SC). Ou seja, somente 7% das cidades superaram 80% de cobertura entre as
meninas de nove anos. Santa Catarina pretendia imunizar 46.948 garotas nesta faixa
etária no ano passado, mas somente 10.091 tomaram as duas doses da vacina, o que
leva a uma cobertura de 21,5%. Especialistas defendem que, com essa baixa adesão,
o Estado não conseguirá reduzir índices de doenças relacionadas ao vírus, como o
câncer de colo de útero.
A solução passa por mudança cultural, facilitar acesso aos postos e,
principalmente, trabalhar a conscientização e reintroduzir vacinação nas escolas. Para
Edison Natal Fedrizzi, professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
chefe do Centro de Pesquisa Clínica Projeto HPV do Hospital Universitário – um dos
locais que analisaram a eficácia da imunização –, três fatores principais influenciam a
baixa adesão. O primeiro é a faixa etária: adolescentes não estão acostumados à
rotina de vacinação, que é mais intensa com crianças. O segundo está relacionado ao
temor de injeção, que impede a busca voluntária dos jovens. Outro ponto seria o
horário de funcionamento dos postos, que dificulta o acesso de pais que trabalham.
– Todos esses fatores somados levam a uma cobertura bem menor do que
gostaríamos. Isso traz impactos, porque a infecção HPV é muito frequente e muitas
vezes a pessoa nem sabe que está infectada pelo vírus – reforça o professor Fedrizzi.
A gerente de Doenças Imunopreviníveis e Imunização da Dive-SC, Vanessa
Vieira da Silva, considera que o grande desafio nesta faixa ainda é o retorno para
completar a segunda dose, essencial para eficácia da vacina:
– Nós temos um número muito grande de primeira dose, mas elas não retornam
para a segunda.
Vanessa ressalta que os dados neste ano (2017), primeira vez que os meninos
são incluídos na campanha, estão dentro do esperado. Até 30 de março, foram
aplicadas 8.283 doses em meninas e 11.265 doses em meninos.
Diferentes tipos de câncer estão relacionados ao HPV, entre eles o de colo de
útero, vagina, região genital externa, anal e de cavidade oral. A vacina é a forma mais
eficaz de prevenção. Para Fedrizzi, a solução passa por estimular as campanhas nas
escolas, como foi feito no início da vacinação em 2014.
[...]
Vanessa lembra que, durante a Campanha de Multivacinação do ano passado,
em setembro, chamaram também os adolescentes e conseguiram vacinar quatro
vezes mais essa faixa etária.
Disponível em http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/04/somente-21-cidades-catarinenses-atingiram a-metade-vacinacao-para-hpv-9768107.html Acesso em 10 de Abr 2017. [Texto adaptado]
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QUESTÃO 11
Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o Texto 1.

(A) Segundo Edison Natal Fedrizzi, a apresentação voluntária de jovens para receber a
vacina impede a alta adesão às campanhas de imunização contra o HPV.
(B) A partir de 2017, os meninos também estão incluídos na campanha de vacinação
contra o HPV.
(C) A vacina contra o HPV visa a combater a bactéria responsável por diferentes tipos
de câncer.
(D) Os adolescentes, que têm uma intensa rotina de vacinação, não poderão receber a
vacina contra o HPV.
(E) Como a infecção por HPV é bastante rara, o portador da doença reconhece
facilmente que foi infectado.
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QUESTÃO 12
Leia com atenção as afirmativas a seguir.

I.

Para que a proteção seja eficaz, é necessário tomar a segunda dose da vacina.

II. Somente metade dos municípios catarinenses vacinaram suas crianças e
adolescentes contra o HPV no ano passado.
III. Aproximadamente 10 mil jovens já receberam a vacina até 30 de março de 2017.
IV. A vacina contra o HPV pode evitar o câncer de colo de útero.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(B) Somente as afirmativas I , II e IV são verdadeiras.
(C) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(D) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
(E) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
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QUESTÃO 13
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas, de acordo com o
Texto 1.

(

) Em 2017, os meninos foram incluídos na campanha de vacinação contra o HPV.

(

) Há jovens que não costumam tomar a vacina por terem medo de injeção.

(

) Os pais que trabalham não podem tomar a vacina contra o HPV por causa do
horário de funcionamento dos postos de saúde.

(

) Há três fatores que contribuem para o extermínio do HPV: a faixa etária, o temor de
injeção e o horário de trabalho de alguns jovens.

(

) A gerente de Doenças Imunopreviníveis e Imunização da DIVE-SC está satisfeita
com o número de meninas vacinadas até 30 de março de 2017, que já é maior que
o número de meninas que tomaram a vacina durante toda a campanha de 2016.

(A) V, V, F, F, V.
(B) V, F, V, F, V.
(C) F, V, V, F, F.
(D) F, F, V, V, V.
(E) V, V, F, F, F.
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QUESTÃO 14
Considere as afirmativas a seguir e assinale no cartão-resposta a alternativa CORRETA.

I.

Em “Todos esses fatores somados levam a uma cobertura bem menor do que
gostaríamos” (linhas 18-19), o sujeito do verbo em destaque é composto e inclui o
autor do texto.

II. Em “Nós temos um número muito grande de primeira dose, mas elas não retornam
para a segunda” (linhas 24-25), o pronome em destaque se refere a “primeira dose”.
III. Em “A vacina é a forma mais eficaz de prevenção” (linhas 30-31), o termo em
destaque é objeto indireto.
IV. A presença do acento gráfico nas palavras clínica, útero e gostaríamos é justificada
com base na mesma regra de acentuação.

(A) Somente a afirmativa I é verdadeira.
(B) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
(C) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
(D) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
(E) Somente a afirmativa IV é verdadeira.
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Leia o trecho de notícia abaixo para responder as questões 15 e 16.
Texto 2
Gabarito da segunda aplicação do Enem 2016 é divulgado; uma questão é anulada
Enem de dezembro ocorreu devido às ocupações de locais de prova por movimentos
estudantis. Inep divulgou respostas oficiais nesta quarta (7); nota final sai em janeiro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

O gabarito oficial da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) foi divulgado nesta quarta-feira (7), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Uma das questões da prova de ciências da natureza
foi anulada, na prova de sábado, dia 3 de dezembro: é a 52 na prova amarela, 88 na rosa,
60 na azul e 58 na branca.
A pergunta pedia que o candidato analisasse quatro gráficos. De acordo com o
Inep, embora não haja incorreções nos dados, "as escalas apresentadas podem ter
dificultado a visualização dos pontos relativos à concentração de gases e assim, a partir de
um cálculo mais sofisticado, permitido uma segunda interpretação por alguns
participantes". Segundo o órgão, a pergunta não será considerada no cálculo das
proficiências. "Como a prova do Enem é baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), a
anulação não tem impacto no resultado final", afirma o comunicado do Inep.
Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2016/noticia/gabarito-da-segunda-aplicacao-do-enem-2016-edivulgado.ghtml. Acesso em 10 Dez 2016.

QUESTÃO 15
Considerando o Texto 2, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I.

O título e o subtítulo desse texto concentram as informações relevantes que serão
apresentadas a seguir, de modo a reforçar os objetivos do gênero notícia: relatar fatos e
informar o leitor, de modo objetivo.
II. Para auxiliar o efeito de objetividade necessário à notícia, o texto utiliza a terceira pessoa do
discurso.
III. O autor dessa notícia usa predominantemente os verbos no pretérito imperfeito, para marcar
a sequência dos fatos relatados.
IV A citação de datas, de quantidades e de fontes específicas contribui para a imparcialidade
do texto e traz credibilidade à notícia.
(A) Somente as afirmações II e IV são verdadeiras.
(B) Somente as afirmações I, II e IV são verdadeiras.
(C) Somente as afirmações I, II e III são verdadeiras.
(D) Somente a afirmação III é verdadeira.
(E) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
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QUESTÃO 16
Em português, frequentemente, o mesmo fonema (som) pode ser representado de
maneiras diferentes na escrita. Por exemplo, o fonema /z/ pode ser representado pelas
letras x, z e s, como ocorre nas palavras “exame”, “natureza” e “rosa”, respectivamente.

A possibilidade de se registrar graficamente o mesmo fonema empregando-se diferentes
letras ou dígrafos pode gerar dúvidas que, às vezes, resultam em erros de ortografia.

Considerando a ortografia, analise as frases a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
(A) A limpesa dos tanques consome dezenas de litros de detergente.
(B) Se ela soube-se a data da viajem, poderia antecipar o envio da bagajem.
(C) Após duas semanas de paralização, os petroleiros retomaram o projeto.
(D) A visualização da trajetória do projétil só seria possível à noite.
(E) Não sei por que você não desisti logo e exclue seu primo da equipe.
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Leia o trecho a seguir para responder as questões 17 e 18.
Texto 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Casos de cansaço excessivo informados pelos adolescentes foram atribuídos ao
abuso na utilização do celular, tanto em ligações quanto em trocas de mensagens de
texto. Eles gastam muito tempo se conectando com outras pessoas, e alguns deles fazem
isso a noite inteira.
Por outro lado, um melhor rendimento escolar está relacionado a uma boa noite de
sono. Estudos revelam que adolescentes que dormem menos estão mais propensos a
problemas cognitivos ou comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar alerta: é
preciso restringir ou proibir o uso do celular após a hora de dormir.
Especialistas recomendam que crianças e adolescentes tenham entre oito e dez
horas de sono por noite para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o
dia. Além disso, os pais que desconfiam que seus filhos estejam sofrendo de distúrbios do
sono devem recorrer a consultas com pediatras ou especialistas na área. E dar conselhos
como: durma bem para melhorar suas notas.
ALVES, Líria. Celular e adolescentes: uma relação perigosa. Disponível em:
http://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/celular-adolescentes-uma-relacao-perigosa.htm. Acesso em
20/03/2017.

QUESTÃO 17
Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
CORRETA.
I.

O cansaço excessivo informado pelos adolescentes foi atribuído à utilização abusiva
do celular.

II. Os adolescentes se conectam com outras pessoas a noite inteira.
III. O fracasso escolar está relacionado com os alunos que dormem muito.
IV. Limitar ou proibir o uso do celular após a hora de dormir é tarefa dos professores.

(A) Somente a afirmativa I é verdadeira.
(B) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
(C) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
(D) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(E) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
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QUESTÃO 18

Considerando o trecho “Estudos revelam que adolescentes que dormem menos estão
mais propensos a problemas cognitivos ou comportamentais em sala de aula” (linhas
6-7), assinale a alternativa CORRETA.

(A) Para que se possa evitar que os adolescentes apresentem problemas de
comportamento e dificuldades de aprendizagem, é necessário que tenham noites
bem dormidas.
(B) A palavra em destaque corresponde a emocionais, afetivos.
(C) Problemas comportamentais estão ligados ao processo de urbanização, poluição,
industrialização, violência e pobreza.
(D) Estar propenso significa estar indisposto, estar relutante, ser avesso a algo.
(E) A expressão “problemas cognitivos” tem sentido equivalente a problemas de
mobilidade.
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QUESTÃO 19
Considere as afirmações quanto à classe das palavras:
I.

Em “Casos de cansaço excessivo informados pelos adolescentes foram atribuídos
ao abuso na utilização do celular, tanto em ligações quanto em trocas de
mensagens de texto” (linhas 1-3), as palavras em destaque são substantivos.

II. Em “Além disso, os pais que desconfiam que seus filhos estejam sofrendo de
distúrbios do sono devem recorrer a consultas com pediatras ou especialistas na
área” (linhas 11-12), as palavras em destaque são verbos.
III. Em “Estudos revelam que adolescentes que dormem menos estão mais propensos a
problemas cognitivos ou comportamentais em sala de aula” (linhas 6-7), as palavras
em destaque são pronomes.
IV. Em “Por outro lado, um melhor rendimento escolar está relacionado a uma boa noite
de sono” (linhas 5-6) as palavras em destaque são adjetivos.

Assinale a alternativa CORRETA.

(A) Somente a afirmativa III é verdadeira.
(B) Somente a afirmativa I é verdadeira.
(C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
(D) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(E) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

Exame de Classificação 2017.2 – Cursos Técnicos Integrados

z

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSO

20

QUESTÃO 20
Considere as afirmativas a seguir:
I.

Na frase “Ela trabalha de segunda à sexta-feira”, está correto o emprego do acento
indicativo de crase, porque sempre ocorre crase antes de dias da semana.

II. Na frase “A construção das pirâmides egípcias envolveram milhares de
trabalhadores e técnicas sofisticadas”, há erro quanto à concordância verbal, porque
o verbo envolver deveria estar na terceira pessoa do singular.
III. Tanto na palavra saúde quanto na palavra açaí, o acento gráfico sinaliza a
existência de hiato.
IV. Na frase “A primeira cirurgia, transcorreu sem maiores problemas”, está correta a
pontuação, uma vez que se deve separar com vírgula o sujeito do verbo.
V. Está correta a concordância nominal na frase “Ela comprou óculos e bolsa
caríssimos”, porque o adjetivo se refere a ambos os substantivos.

Assinale a alternativa CORRETA.

(A) Somente III e V são verdadeiras.
(B) Somente I, III e IV são verdadeiras.
(C) Somente II e III são verdadeiras.
(D) Somente I, IV e V são verdadeiras.
(E) Somente II, III e V são verdadeiras.
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