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CADERNO DE PROVA 
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 Verifique se este Caderno de Prova contém 40 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 

20 de Matemática, cada uma delas com 05 (cinco) alternativas. Se o mesmo estiver 

incompleto, solicite ao fiscal de sala para substituí-lo. 

 A duração da prova é de 04 horas, incluído o tempo de preenchimento do Cartão-Resposta. 

 O candidato somente poderá levar seu caderno de prova nos últimos trinta (30) minutos que 

antecedem o término da prova. 

 

CARTÃO – RESPOSTA 
 O Cartão-Resposta será entregue uma hora após o início da prova. 

 Ao receber o Cartão-Resposta, verifique se seu nome e o número de documentos estão 

corretos. 

 Assine seu Cartão-Resposta. 

 Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Provas, a alternativa que julgar correta antes 

de transpor a resposta para o Cartão-Resposta. 

 Marque no Cartão-Resposta a opção que você considera correta com caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta. 

 No Cartão-Resposta, será anulada a questão cuja resposta apresentar emenda, rasura, ou 

ainda, mais de uma opção marcada ou sem marcação. 

 Preencha o Cartão-Resposta conforme modelo abaixo. 

 

MANEIRA CORRETA:  

Preenchendo o círculo completamente 

  

MANEIRA ERRADA: 

Marcando assim, sua marcação será nula 

 

 

 
 

 Você só poderá deixar sobre a carteira: lápis, caneta, borracha, cartão de inscrição e seu 

documento de identificação.  

 O IFMA divulgará o Resultado Final no dia 05/01/2016 no site www.ifma.edu.br e nas 

portarias dos Campi do IFMA.  

 

 

Nome do candidato:__________________________________________________________________ 

 

Local de Prova:____________________________________________________________ sala: _____ 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

                                                                 

Leia o texto I e responda à questão 1. 

 

TEXTO I 

A Montanha pulverizada 

 

Chego à sacada e vejo a minha serra, 

a serra de meu pai e meu avô, 

de todos os Andrades que passaram  

e passarão, a serra que não passa. 

 

Era coisa de índios e a tomamos 

para enfeitar e presidir a vida 

neste vale soturno onde a riqueza 

maior é a sua vista a contemplá-la. 

 

De longe nos revela o perfil grave. 

A cada volta de caminho aponta 

uma forma de ser, em ferro, eterna,  

e sopra eternidade na fluência 

 

Esta manhã acordo e  

Não a encontro. 

Britada em bilhões de lascas 

Deslizando em correria transportadora 

Entupindo 150 vagões 

No trem-monstro de 5 locomotivas 

- trem maior do mundo, tomem nota –  

foge minha serra, vai 

deixando no meu corpo a paisagem 

mísero pó de ferro, e este não passa. 

 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Boitempo. São 

Paulo: Companhia das Letras 

 

1) O poema “A montanha pulverizada” retrata a 

região onde Drummond nasceu. O Pico do 

Cauê faz parte dessa paisagem. No início do 

século XX, descobriu-se no local uma das 

maiores jazidas de minério de ferro do 

mundo, que em 1942 passou a ser explorada 

pela Companhia Vale do Rio Doce. Sobre o 

poema podemos afirmar que: 

 

a) o eu-lírico se vê triste diante da possibilidade 

de perder as lembranças trazidas pela 

montanha, já que a mesma desaparece para    

dar lugar ao progresso (trem-monstro). 

b) o eu-lírico mostra-se nacionalista, exaltando 

as riquezas indígenas e naturais do Brasil 

desde seu período colonial. 

c) o eu-lírico mostra-se feliz com a eminência 

das novas tecnologias de transporte na região 

em que nasceu, ainda que isso significasse o 

desaparecimento das belezas naturais. 

d) o eu-lírico mostra-se indiferente em relação à 

modernidade que se apresenta através das 

locomotivas carregadas de pó de ferro, sendo 

para ele natural a extinção dos bens naturais. 

e) o eu-lírico mostra-se esperançoso com a 

chegada do progresso à sua terra, 

descrevendo as vantagens e desvantagens 

ocorridas na cidade natal. 

 

Leia a tira a seguir e responda à questão 2.  

 
2) Após a leitura da tirinha, marque a 

alternativa que explica o humor do texto. 

 

a) Talvez somente Hagar não receba todos os 

presentes que pediu. 

b) Os filhos respondem que entenderam, mas na 

verdade estão tristes, assim como Hagar. 
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c) O cachorro está surpreso com a reação de 

todos. 

d) Hagar chora porque esperava que seus filhos 

recebessem todos os presentes solicitados na 

lista de natal.  

e) Está na troca de comportamento, pois Hagar, 

ao chorar, adota uma postura que seria 

comum aos filhos. 

Leia a tirinha a seguir e responda à questão 3. 

 
 

3) Sobre o texto dos quadrinhos é CORRETO 

afirmar que: 

 

a) houve falha na comunicação, porque o 

cozinheiro não é filósofo. 

b) houve falha na comunicação quando o 

recruta, ao fazer a pergunta, usou termos 

desconhecidos pelo cozinheiro.  

c) não houve falha na comunicação, pois ambos 

empregaram a língua portuguesa para 

expressar suas ideias. 

d) não houve falha na comunicação, pois o rapaz 

do terceiro quadrinho explicou ao cozinheiro 

o significado das palavras que ele não 

entendeu.  

e) houve falha na comunicação, porque o falante  

desconhece  a culinária  brasileira. 

Veja a tirinha A Legião e responda à questão 4. 

 

   

4) O efeito de humor da tira se dá em 

decorrência de: 

 

a) o sábio, apesar da pouca idade, está presente 

na arca de Noé.  

b) a dúvida do legionário em relação à presença 

do sábio na arca se confirmar, pois, na época 

do dilúvio, não havia serviço de meteorologia. 

c) o sábio e o legionário estarem presentes na 

arca de Noé. 

d) haver uma multidão junto com o sábio na 

arca. 

e) o legionário acreditar que o sábio estava na 

arca junto com uma multidão. 

Leia com atenção o texto II que segue: 

Texto II 

Carboidratos devem ser a base de qualquer 

dieta 

A dieta ideal para qualquer pessoa, 

inclusive para adolescentes, deve ser marcada 

pela maior ingestão de carboidratos, elementos 

que produzem energia para o corpo. 

Assim, pão, arroz, macarrão, batata, 

mandioca e cereais, entre outros, devem ser a 

base da alimentação. O ideal é que se consumam 

de seis a onze porções de carboidratos. (...) 

Folha de S. Paulo, 20 de agosto de 2001, Folha Teen. 
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5) Segundo o texto II, é CORRETO afirmar que: 

a) devemos evitar o consumo de macarrão, 

batata, mandioca e cereais. 

b) não devemos consumir carboidratos uma vez 

que em nada contribuem para o nosso 

organismo. 

c) consumir mais de onze porções de alimentos 

ricos em carboidratos  é ideal à saúde. 

d) consumir carboidratos só tem efeito se 

associado à prática de atividades físicas. 

e) consumir carboidratos é importante, pois eles 

são uma grande fonte de energia. 

 

Leia o texto “O relógio”, a seguir, e responda à 

questão 6. 

 

6) A figura de linguagem que predomina no 

texto do poema “O Relógio” é: 

a) polissíndeto, figura sonora que consiste na 

repetição constante de uma conjunção 

coordenativa. 

b)  assonância, figura sonora que consiste na 

repetição de fonemas vocálicos em sílabas 

tônicas. 

c) onomatopeia, figura sonora que tem a função 

de gerar efeitos específicos de sons. 

d) sinestesia, figura sonora que consiste na 

mistura de sensações que produzem uma 

intensa sugestão. 

e)  paronomásia, figura sonora que explora as 

palavras semelhantes ou iguais na pronúncia, 

mas diferentes no significado e, às vezes, na 

escrita. 

 

Leia a tirinha abaixo e responda à questão 7.  

 

 
 

 

 
 

7) Nos quadrinhos acima, a palavra tipo aparece 

várias vezes. Sobre essa ocorrência, é correto 

afirmar que: 

 

a) trata-se de uma variação linguística 

sociocultural, já que a repetição da palavra 

“tipo”, pela personagem, é resultado do meio 

em que vive e suas influências. 

b) trata-se de uma variação linguística 

geográfica, já que é determinada pela região 

física em que a personagem reside. 

c) trata-se de uma variação linguística histórica, 

já que os antepassados da personagem tinham 

o hábito de repetir a palavra “tipo” em todas 

as gerações. 

d) trata-se de uma variação linguística 

geográfica porque a personagem repete a 

palavra “tipo”, de acordo com a região em 

que vive, sendo um hábito que pode ser 

modificado, caso a mesma se desloque. 

e) trata-se de uma variação linguística histórica, 

já que é resultado de práticas linguísticas dos 

antecedentes de cada povo. 

 



      Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA 

 
Processo Seletivo aos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 2016 – FORMA INTEGRADA 4 

8) No anúncio publicitário que segue, encontra-se 

uma função de linguagem bem característica 

das propagandas. Qual das opções abaixo 

classifica a função da linguagem presente no 

anúncio seguinte?  

 
 

a) Metalinguística 

b) Fática 

c) Emotiva  

d) Conativa ou apelativa  

e) Referencial ou denotativa 

Responda à questão 9, a partir da tira Frank e 

Ernest. 

 

 

9) Sobre a presença da vírgula, no texto “Sempre 

que começo a melhorar de vida, cometo um 

erro e tudo piora novamente!”, retirado da 

tira, é CORRETO afirmar que: 

 

a) há o uso indevido já que, nesse caso, trata-se 

de uma oração subordinada adjetiva 

restritiva. 

b) o uso se justifica, pois destaca uma oração 

subordinada substantiva apositiva. 

c) o uso se justifica nesse caso, pois há uma 

oração subordinada adjetiva explicativa. 

d) o uso se justifica, pois as orações 

subordinadas adverbiais são isoladas por 

vírgula quando antecedem a oração principal. 

e) nesse caso, por se tratar de uma oração 

coordenada sindética adversativa o uso está 

incorreto. 

Leia com atenção o texto da tirinha abaixo e 

responda à questão 10.  

 

 

10) Para se despedir de suas férias, o personagem 

da tirinha cita vários termos que evidenciam 

sua insatisfação em ter que ir embora. 

Assinale a alternativa em que todas as 

palavras utilizadas pelo personagem, como 

despedida, pertencem à mesma classe 

gramatical. 

a) férias, nuvens, guarda-sol   

b) mesma, todos, só 

c) solar, pouco, mais 

d) camarões, tchau, chegou 

e) areia, mar, ficar  

O novo Audi Q3 2016já está disponível. 
 Você pode ter o carro do próximo ano com 
condições de 2015. Confira as opções de 

motores de 150 CV, 180CV, 220CV. 
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11) Marque a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna do quarto balão da 

tirinha Hagar. 

 
 

a) à 

b) a 

c) há 

d) tem 

e) á 

 

 Leia o texto III para responder à questão 12. 

Texto III 

 
 

 

12) Os termos, destacados nas alternativas 

abaixo, estão analisados CORRETAMENTE na 

opção:  

a) “[...] no fundo do mar” – a expressão 

funciona como adjunto adnominal.  

b)  “assassinaram o camarão” – oração com 

sujeito simples desinencial. 

c)  “o caranguejo levou preso o camarão” – o 

termo em negrito tem a função de 

predicativo. 

 

d) “[...] sardinha” – tem a função de núcleo do 

objeto indireto. 

 

e) “[...] tubarão” – é o objeto direto da palavra 

preso. 

Leia com atenção a tirinha Mafalda e responda à 

questão 13. 

 

 

13) Na língua falada brasileira tem sido comum a 

substituição do pronome pessoal ‘nós’ pela 

expressão nominal ‘a gente’. Sobre essa 

ocorrência, marque a alternativa CORRETA: 

a) No terceiro quadrinho, o uso do verbo na terceira 

pessoa do singular concorda com a expressão de 

uso coloquial “a gente”. 

b) A expressão ‘a gente’(3o quadrinho), de acordo 

com a norma padrão, foi empregada 

incorretamente já que deveria ser conjugada com 

o verbo na 1a pessoa do plural. 

c) A expressão ‘onde nós estamos?’(1o quadrinho) não 

está de acordo com a norma padrão. 

d) No 3o quadrinho não deveria ser usada a expressão 

‘a gente’, pois ela não pode substituir o pronome 

pessoal ‘nós’. 

e) Tanto no uso do pronome ‘nós’(1o quadrinho) 

quanto no uso da expressão ‘a gente’(3o 

quadrinho) não segue a norma padrão da língua. 

Puxa vida! Acho 

que de hoje em 

diante vou me 

sentir muito mais 

apegada a este 

chão! 
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 Leia a tira Chico Bacon. 

 

 

14) Sobre a tira Chico Bacon é CORRETO afirmar 

que: 

a) todas as palavras dos quadrinhos são 

classificadas, de acordo com a classe 

gramatical, ou seja, como adjetivos. 

b) há uma relação de significado entre as 

palavras expressas, nos três primeiros 

quadrinhos. 

c) o texto se estrutura a partir de frases 

interrogativas. 

d) não há nenhuma relação de sentido entre as 

palavras da tira. 

e) todos os substantivos da tira obedecem à 

mesma regra de acentuação. 

Leia o texto IV e responda à questão 15 

TEXTO IV 

 

(Veja. Edição 2433, julho de 2015) 

15) Considerando que a BRF é uma das gigantes 

empresas do mercado alimentício mundial, 

atuando em mais de 110 países, marque a 

opção cuja palavra gere um duplo sentido no 

texto da propaganda: 

a) Vai 

b) Família 

c) Trabalhar 

d) Orgulho 

e) Encher  

 

Veja com atenção a imagem a seguir e responda à 

questão 16. 

 

(Veja, edição 2437, agosto de 2015) 

 

 

16) Considerando o texto da imagem acima, a 

frase “Nossa escola é resultado de um 

sonho...”, a expressão em negrito tem a 

função de:  

a) objeto direto 

b) predicativo do sujeito  

c) objeto indireto 

d) sujeito 

e) complemento nominal 

 

 

 

QUE VAI ENCHER SUA 

FAMÍLIA DE ORGULHO. 
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17) Analise os termos retirados da tirinha abaixo  

e marque, em seguida, a opção cuja análise 

do termo grifado está CORRETA. 

 
 

 

a) O plural de “guarda-chuva” é os guarda-

chuvas. 

b) “Porque”, no caso da tirinha, é um pronome 

relativo. 

c) “Simplesmente” é um adjetivo uniforme; 

d)  O sujeito da oração “não funciona” é 

indeterminado. 

e)  “Uma mentira” funciona, na tirinha, como 

objeto direto. 

 

Observe a propaganda abaixo e responda: 

 
 

18) Qual a palavra que estabelece a ligação entre 

a finalidade primeira de uma farmácia e a 

possibilidade anunciada na propaganda de 

usar a farmácia para pagar a conta de luz? 

a) Farmácia 

b) Fila 

c) Remédio  

d) Conta 

e) Luz 

 

Observe a tira Hagar abaixo e responda à questão 

19. 

 
19) Na tira Hagar, a personagem Helga indaga a 

postura do marido, usando, no primeiro 

quadrinho, várias orações que podem ser 

classificadas como? 

a) Orações coordenadas sindéticas adversativas 

b) Orações coordenadas sindéticas explicativas 

c) Orações coordenadas assindéticas 

d) Orações subordinadas substantivas subjetivas 

e) Orações subordinadas adjetivas restritivas 

 

 

 

 

 

 

 



      Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA 

 
Processo Seletivo aos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 2016 – FORMA INTEGRADA 8 

Leia a notícia “Envenenamento matou 73 no zoo 

há sete anos” e responda à questão 20. 

 

 
 

20) A palavra “zoo”, presente no texto, é 

resultado de qual processo de formação de 

palavras? 

a) Derivação prefixal 

b) Redução 

c) Derivação sufixal 

d) Derivação imprópria 

e) Hibridismo   
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

21) Pedro comprou 9 kg de açúcar ao preço de 

R$1,80 o quilograma, seis pacotes de café ao 

preço de R$ 3,90 o pacote e 8 kg de arroz ao 

preço de R$ 2,70 o quilograma. Sabendo-se 

que ele pagou as compras com uma nota de 

R$100,00, quanto recebeu de troco? 

a) R$ 36,80 

b) R$ 42,80 

c) R$ 38,80 

d) R$ 39,80 

e) R$ 61,20 

22) Quero dividir R$ 2200,00 entre Antônio, Beto 

e Cássia, de modo que Beto receba a metade 

de Antônio e Cássia receba a terça parte de 

Beto. Nessas condições, quanto Beto receberá 

a mais que Cássia? 

a) 420 

b) 450 

c) 460 

d) 380 

e) 440 

23) Uma caixa d´água, cuja capacidade é 5m³, 

contém um volume de água correspondente a 

75% dessa capacidade. Quantos litros de água 

seriam necessários para enchê-la totalmente? 

a) 37 750  

b) 2 250 

c) 475 

d) 375 

e) 1250 

24) O valor da expressão  

  [(
 

 
)
 
 (
 

 
)
 
]
 

 
 

 
 (
 

 
)
  

, 

escrita na forma da potência de base  
 

 
  vale: 

 

a) (
 

 
)
 
 

b) (
 

 
)
  

 

c) (
 

 
)
  

 

d) (
 

 
)
 
 

e) (
 

 
)
 
 

25) Uma caixa de chocolate custa R$ 12,00. Outra 

caixa de mesma qualidade, valores 

proporcionais ao número de chocolates e com 

mais 4 chocolates custa R$ 18,00. Quantos 

chocolates há em cada caixa ? 

a) 9 e 13 

b) 7 e 11 

c) 5 e 9 

d) 6 e 10 

e) 8 e 12 

 

26) De um quadrado de área 64m2 foi retirado 

dois cantos opostos, também quadrados, com 

áreas iguais a 9 m2  e  4 m2 . Neste contexto, o 

perímetro da figura final é: 

a) 26 m 

b) 22 m 

c) 24 m 

d) 32 m 

e) 30 m 

 

27) Quatro amigos se reuniram para dividir as 

despesas de um churrasco que eles queriam 

fazer em um feriado. Carla disse que tem x 

reais e Bete, y reais. Paulo possui o triplo da 

quantia de Carla e Silvia tem 100 reais a mais 

do que Bete. A expressão algébrica que 

representa o total de reais que todos possuem 

é  

a) x + 2y + 100  

b) 3x + 10 y 

c) x + y + 100 

d) 3x + 2 y + 100 

e) 4x + 2 y + 100 

 

28) Durante alguns dias Pedrinho guardou algumas 

moedas. Ao conferi-las ele verificou que tinha 

um total de 62 moedas. Algumas de R$ 1,00 e 

outras de R$ 0,50. Considerando que Pedrinho 

conseguiu juntar R$ 42,00, quantas moedas 

de cada tipo Pedrinho possui? 

a) 22 de R$ 1,00 e 40 de R$ 0,50 

b) 14 de R$ 1,00 e 56 de R$ 0,50 

c) 36 de R$ 0,50 e 24 de R$ 1,00 

d) 42 de R$ 0,50 e 21 de R$ 1,00 

e) 40 de R$ 1,00 e 22 de R$ 0,50 
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29) No inicio do mês, dona Cecília comprou 5 

pacotes de massa de bolo de 650 g cada. Após 

alguns dias, dona Cecília verificou que já 

havia consumido 1,9 kg da massa do bolo. 

Neste contexto, a quantidade de massa de 

bolo restante, em quilogramas, é: 

a) 1,25 

b) 0,7 

c) 1,05 

d) 1,35 

e) 1,5 

 

30) No alto de uma torre localizada no Porto do 

Itaqui, três luzes “piscam” em diferentes 

intervalos de tempo. A primeira “pisca” a 

cada 7 segundos, a segunda “pisca” a cada 12 

segundos e a terceira a cada 9 segundos. Se 

num certo instante, as luzes “piscam” 

simultaneamente, após quanto tempo elas 

voltarão a “piscar” simultaneamente? 

a) 5 min  

b) 4 min e 20s 

c) 252 min 

d) 4 min e 16s 

e) 4 min e 12s  

31) O triângulo da figura seguinte tem área 

igual a 22 cm².  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando 2,25   o perímetro do 

triângulo acima é igual a: 

a) 23,8cm 

b) 24,8cm 

c) 21,8cm 

d) 26,8cm 

e) 25,8cm 

 

32) Divisores próprios de um número inteiro 

positivo   são todos os divisores inteiros 

positivos de  , exceto o próprio  . Por 

exemplo, os divisores próprios de 16 são: 1, 2, 

4 e 8. Dizemos que um número é perfeito 

quando pode ser escrito com a soma de seus 

divisores próprios. Com base nessas 

informações, temos as afirmativas. 

I. O número 28 é perfeito. 

II. Todo número par é perfeito. 

III. Não existe número primo perfeito. 

Sobre as afirmativas acima temos: 

a) I, II e III são falsas 

b) Somente I e III são falsas 

c) Somente III é falsa 

d) Somente I é falsa 

e) Somente II é falsa 

 

33) Nas alternativas abaixo 

I. √√  
 

 √  
 

 

II. √  
  

 √√  
  

 

III. √√  
 

 √  
 

 

IV. √  
 

 √√  
   

 

V. √√  
  

 √  
  

 

VI. √ √  
  

 √√√  
   

 

Estão corretas: 

a) I, II e V 

b) III, IV e VI 

c) II e VI 

d) III e V 

e) IV 

 

34) As raízes da equação           são 

os números    e    , onde    é uma constante 

real. Se         , o valor da constante 

  é: 

a) 15 

b) 12 

c)    

d)     

e) 10 

5 cm 

h 

11 cm 
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35) Um comerciante aumentou os preços dos seus 

produtos em 25% para em seguida oferecer 

aos seus clientes um desconto de 20% sobre o 

novo valor desses produtos para compras à 

vista. Isso significa que na compra à vista o 

cliente estará pagando: 

 

a) Com acréscimo de 10% em relação ao valor 

praticado anteriormente. 

b) Com acréscimo de 5% em relação ao valor 

praticado anteriormente.  

c) O mesmo valor anterior ao aumento de 25 % 

d) Com acréscimo de 15% em relação ao valor 

praticado anteriormente. 

e) Com desconto de 5% em relação ao valor 

praticado anteriormente. 

 

36) Sejam A = 2x + 1 e B = 2x – 1. A forma 

simplificada da expressão A² + B² - AB é:  

 

a) 4x² + 3 

b) 12x²+8x+1 

c) 4x² +8x + 1 

d) 4x²-1 

e) 4x² +1 

 

37) Felipe ganhou uma bicicleta de presente de  

sua mãe. Sabendo que a roda maior de sua 

bicicleta tem 2 m de perímetro e a menor 

1,8m, e que a distância entre sua casa e a 

escola onde estuda é de 1260 metros, 

quantas vezes as duas rodas da bicicleta 

completam voltas concomitantemente, no 

trajeto entre sua casa e sua escola?  

a) 88 vezes 

b) 82 vezes 

c) 70 vezes 

d) 74 vezes 

e) 22 vezes 

 

 

 

38) Numa cidade do Maranhão, a prefeitura cobra 

o imposto predial de um bairro da seguinte 

forma:  

 

O valor do imposto de um terreno retangular 

cujos lados são as raízes da equação 

0375402  kk , em metros, é: 

a) R$ 2870,00 

b) R$ 2540,00  

c) R$ 1820,00 

d) R$ 2678,00 

e) R$ 1740,00 

 

39) Dois retângulos    e    são tais que: 

 A medida da base de    é o triplo da 

medida da base de   ;  

 A medida da altura de    é a terça parte 

da medida da altura de   . 

Nessas condições é verdade que: 

a) a medida da área de    é igual a medida 

da área de     

b) o perímetro de    é igual ao perímetro de 

    

c) a perímetro de    é o dobro do perímetro 

de   . 

d) a medida da área de    é o dobro da 

medida  da área de   . 

e) a medida  da área de    é o triplo da 

medida  da área de   . 

 

 

 

 

                         (       )

                      

 (       ) 

Onde: Área do terreno é dada em    e o 

perímetro do terreno em  . 
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40) O dono de um restaurante na Praia do Calhau 

em São Luís pretende colocar um painel na 

frente de seu estabelecimento, de dimensões 

de     por    , que deve ser pintado em 

    de sua área. Da área pintada,     

devem ser na cor verde, que será o nome do 

restaurante. Sabendo que cada tubo de tinta 

verde possibilita pintar uma área de  

        , o número mínimo de tubos de 

tinta verde necessários é: 

a) 6 

b) 9 

c) 12 

d) 11 

e) 10 

 

 

 

 

 

 

 


