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INSTRUÇÕES 

1. Preencha o cartão-resposta com seu nome completo, data de nascimento, série e turno em que estuda.  

2. A duração da prova é de 4 horas.  

3. Cada questão tem cinco alternativas de resposta: A), B), C), D) e E) e apenas uma delas é correta.  

4. Para cada questão marque a alternativa escolhida no cartão-resposta, preenchendo todo o espaço dentro do círculo correspondente a 

lápis ou a caneta.  

5. Marque apenas uma alternativa para cada questão. Atenção: se você marcar mais de uma alternativa, perderá os pontos da questão, 

mesmo que uma das alternativas marcadas seja a correta.  

6. Não é permitido o uso de instrumentos de desenho, calculadoras ou quaisquer fontes de consulta.  

7. Os espaços em branco na prova podem ser usados para rascunho.  

8. Ao final da prova, entregue somente o GABARITO ao professor.  
                                                

Simulado SPAECE 
                

Nome: Turno:  Turma: Data de Nascimento: / /  

LÍNGUA PORTUGUESA

       

(D01) Leia o texto abaixo: 

Acho que esse tal “jornalismo investigativo” é uma esperteza 
meio charlatã, para criar no jornalismo uma certa categoria de 

pessoas da SWAT. São jornalistas muito especiais, valentes, 

corajosos, enfrentam coisas formidáveis. Isso não existe, é 

papo de quem está a fim de se promover, de quem está a fim de 

passar pelo que não é. 

Na opinião do autor desse texto, o jornalista investigativo: 

a) “é muito especial”     

b) “é categoria de pessoas da SWAT”   

c) “enfrenta coisas formidáveis” 

d) “é corajoso” 

e) “ passa pelo que não é” 

       

(D01) Leia o texto abaixo: 

 

Esse texto trata da 

a) escassez do petróleo.   d) produção de petróleo. 

b) importância do petróleo.  e) utilidade do petróleo. 

c) origem do petróleo. 

       
(D12-SAEB) Leia o texto abaixo. 

Neurologistas da Universidade da Califórnia descobriram que a 

sensação de ardume é transmitida ao cérebro pela mesma 

substância química que transporta a sensação de queimadura. O 

achado mostra novos caminhos na pesquisa de remédios contra a 

dor. 

Qual é a finalidade desse texto? 

a) Alertar    b) Descrever    c) Informar    d) Narrar e) Orientar 

       

(D16-SAEB) Leia o texto abaixo: 

E Eva disse a Adão: 

─ Adão você me ama? 

E ele em sua infinita sabedoria: 

─ E eu lá tenho escolha? 
Extraído de WWW.filologia.org.br 

Nesse texto, o humor está: 

a) na pergunta da Eva.   d) No comentário do narrador 

b) na escolha das palavras  e) no uso da conjunção “e”. 

c) na resposta de Adão 

       
(D09) Leia o texto abaixo . 

Carta ao meu filho André 

André, em teus olhos faíscam  

dois gumes de fogo  
só queria te dizer 

que a  paixão  é fruto  

envenenado de vida 

e mordê-lo é morrer um pouco  

para renascer envolto 

em maiores labaredas 

Tens a vida pela frente  

e são tão bonitos os caminhos 

Deixa teu coração  

Te guiar como um girassol 

Bem novo 
te levando pelos mares  

que deságuam no núcleo da terra. 
(Roseana Murray. Fruta no ponto.  5ed. São Paulo: FTD, 1994. P.55) 

Esse texto pertence a que gênero? 

a) anedota      b) Bilhete c) carta    d) noticia       e) poema 

       
(D12-SAEB) Leia o texto abaixo. 

       Ao abastecer seu carro com álcool combustível, o etanol, você está 
ajudando as pessoas e o meio ambiente. Lendo a cartilha distribuída 
nesta edição, você vai saber tudo sobre o etanol. Por exemplo: Ele reduz 
90% a emissão de gases do efeito estufa, combatendo o aquecimento 

global. O bagaço da cana gera energia elétrica limpa e sustentável. O 
Brasil tem potencial para produzir uma Itaipú e meia de bioeletricidade. 
A indústria da cana-de-açúcar é exemplo de pioneirismo e liderança 
brasileiros. 
        Diferente do petróleo, o etanol é um combustível natural e 
renovável, que pode ser produzido em mais de 100 países, gerando 

Questão06 

Questão05 

Questão04 

Questão03 

Questão02 

Questão01 

Amado petróleo 

O que seria de nós se ficássemos órfãos dessa abençoada 

produção da natureza. 

Apesar da previsão de esgotamento, o petróleo torna-se mais 

importante na vida das pessoas. Todos nós sabemos que o 

petróleo dá origem a várias coisas além dos combustíveis, mas 

poucos imaginam a influência que tem no nosso dia-a-dia. Do 

lençol de fibra sintética aos combustíveis, do plástico da escova 

de dente ao chiclete, ele se faz presente em diversos momentos. 

http://www.filologia.org.br/


muitos empregos, crescimento econômico e aumentando a segurança 
energética do planeta. Saiba mais também em 
WWW.etanolverde.com.br 

A finalidade principal desse texto é: 

a) convencer o leitor. d) estabelecer normas. 

b) dar uma informação. e) fazer uma advertência 

c) entreter o leitor. 

       
(D04-SAEB) Leia o texto abaixo: 

O poeta 

Declina de toda responsabilidade 

Na marcha do mundo capitalista 

E com suas palavras, instituições, símbolos e outras armas 

promete ajudar 
A destruí-lo 

Como uma pedreira, uma floresta,  

Um verme 

Nesse poema o maior desejo do poeta é: 

a) demonstrar responsabilidade.   d) ser dono de uma pedreira 

b) destruir o capitalismo.   e) ter uma instituição 

c) extinguir uma floresta. 

       
(D02-SAEB) Leia o texto abaixo: 

POLUIÇÃO DA ÁGUA 
O papel de chiclete jogado ali, a garrafa de plástico aqui, a lata de 

rede refrigerante acolá. No primeiro temporal as chuvas levam esse lixo 
para bueiros e depois para algum rio que atravessa a cidade. Quem não 
viu um monte dessas coisas flutuando na água? 

Mas essa é a poluição que enxergamos. A que não vemos é causada 
pelo esgoto das residências, que lança nos rios, além de dejetos, restos 

de comida e um tipo de bactéria que deles se alimenta: são as chamadas 
bactéria aeróbicas, que consomem oxigênio e acabam com a vida 
aquática, além de causarem problema de saúde ao serem ingeridas. 

Outro problema são as indústrias localizadas nas margens dos rios e 
lagos. Só recentemente foram criadas leis para obriga - lá a tratar o 
esgoto industrial, a fim de diminuir a quantidade de poluentes químicos 
que elas despejam nas águas e que foram responsáveis pela “morte de 
muitos rios e lagos de todo o mundo”. 

Poluição ambiental – revista da lição de casa , In. O Estado  de S. Paulo, encarte 5, p. 4-5 – adaptado 

No trecho “A que não vemos é causada pelo esgoto nas 

residências” a palavra destacada refere-se a: 

a) bactéria    b) comida   c) garrafa    d) poluição    e) quantidade 

       
(D01) Leia o texto abaixo: 

A LENDA DO DIAMANTE 

Antes, muito antes de 1500, o Brasil chamava-se Pindorama 

e vivia à sombra  de mil palmeiras. 

Foi nessa época que o índio Oiti, valente entre os mais 

valentes, se despediu de Potira, sua esposa e desceu o rio para 

dar combate a uma tribo inimiga. 

Doze luas passaram-se sem que o moço guerreiro voltasse. 

E quando lhe veio a certeza de que não o veria mais, Potira, 

chorou de saudades. Suas lágrimas misturaram-se com a areia 

preta da praia e Tupã transformou-se em diamantes. 
E ai está a origem dessa pedra preciosa. Proveio de lágrimas 

de amor. 
STARLING, Nair. Nossas lendas. Rio de Janeiro: Francisco Alves1968 

De acordo com esse texto o diamante surge  

a)da areia da praia.            d) das mil Palmeiras. 

b)da influência da lua e) da saudade de Potira. 

c) de lágrimas de amor. 

 

 

            

(D05-SAEB) Leia o texto abaixo. 

 
Diário do Nordeste, 31 de Janeiro de 2008 

No último quadrinho o homem está  

a) assustado   b) distraído    c) irritado   d) revoltado  e) surpreso 

       
(D07)Leia o texto abaixo: 

O homem do olho torto 

No sertão nordestino, vivia um velho chamado Alexandre. 

Meio caçador, meio vaqueiro, era cheio de conversas – falava 

cuspindo , espumando como um sapo-cururu. O que mais 

chamava atenção era seu olho torto, que ganhou quando foi caçar 
a égua pampa, a pedido de seu pai. Alexandre rodou o sertão, 

mas não achou a tal égua. Pegou no sono no meio do mato e, 

quando acordou, montou num animal que pensou ser a égua. Era 

uma onça. No corre corre, machucou-se com galhos de árvores e 

ficou sem olho. Alexandre até que tentou colocar seu olho de 

volta no buraco, mas fez errado, ficou com o olho torto. 
RAMOS, Graciliano. História de Alexandre. Editora Record 

O que deu origem aos fatos narrativos nesse texto? 

a) O fato de Alexandre falar muito. 

b) O hábito de Alexandre falar cuspindo. 

c) A caçada de Alexandre a égua pampa. 

d) A caçada de Alexandre a uma onça. 

e) o Erro ao colocar o olho. 

       

(D19) Leia o texto abaixo: 

Atento Rapazote 

“Eram os primeiros anos do século passado, e aquele agente 

dos correios recém-chegado de Maceió, foi recebido na cidade 

com admiração que misturava o espanto e reverência, pois, de 

acordo com seus comentários que logo correram, tratava-se de 

pessoa de vasto conhecimento, homem de muitas letras, um 

sábio. Por ser tudo isso, certamente, não foi hostilizado por seu 

jeito esquisito de se vestir e pela aparência amalucada que lhe 
davam os cabelos compridos sempre em desalinho. (...) 

A figura estranha, trazia também ideias que iam muito além 

dos morros em redor da cidade. As discussões na casa do Pão-

sem-miolo despertavam interesse cada vez maior entre a 

rapaziada, a maioria estudantes de um colégio recém-fundado em 

Viçosa, o internato Alagoano, muitos não chegavam a 

compreender as explanações do mestre, mas insistiam, iam em 

frente, tomavam conhecimento de Coelho Neto, Aluísio 

Azevedo, depois Zola, Victor Hugo. (...) 

“Um dos mais atentos ouvintes de Mário Venâncio era um 

rapazote de 12 anos chamado Graciliano Ramos.” 
 (Em Audálio Dantas, O chão de Graciliano. Tempo d’imagem,2007. I: Revista:Discutindo Literatura) 

O “Atento Rapazote” de que fala o título desse texto é: 

a) Aluisio de Azevedo.    c) Graciliano Ramos.      e) Victor Hugo. 

b) Coelho Neto.               d) Mário Venâncio.  

             
(D18-SAEB) Leia o texto abaixo. 

Comida 

Bebida é água 

Comida é pasto 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

A  gente não quer só comida 

Questão13 

Questão12 

Questão11 

Questão10 

Questão09 

Questão08 

Questão07 

http://www.etanolverde.com.br/


A gente quer comida, diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída para qualquer parte 

A gente não quer só comida 
A gente quer bebida, diversão e balé 

a gente não quer só comida 

A gente quer a vida como a vida quer 

Bebida é água 

Comida é pasto  

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê 

A gente não quer só comer  

A gente quer comer e fazer amor 

A gente quer prazer pra aliviar a dor 

A gente não quer só dinheiro 
A gente quer dinheiro e felicidade 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer inteiro e não pela metade 
Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito 

Nesse texto a palavra balé tem o mesmo sentido de 

a) profissão      b) prazer     c) felicidade d) arte e)diversão 

       
(D07) Leia o texto abaixo e resolva a seguinte questão. 

 
O objetivo desse texto é: 

a) Apresentar os estudos feitos pela Universidade de Berkeley, no 

que diz respeito à velocidade dos beija-flores. 

b) Comparar a velocidade do beija flor da espécie Anna com a de 

um avião de caça. 
c) Esclarecer que o beija-flor da espécie Anna é 383 vezes mais  

rápido que o avião. 

d) Informar que alguns beija-flores machos atingem velocidade 

extrema, para impressionar as fêmeas. 

e) Narrar uma história especificando como alguns beija-flores 

conquistam as fêmeas de sua espécie. 
 

Leia o texto e resolva as questões 15, 16 e 17  

“Pombos e rodovias” 

Já se desconfiava que pombos-correios seguiam grandes 

rodovias e ferrovias para voltar para casa. Isso chegou a ser 

observado em estudos feitos a partir de aviões e helicópteros. 
Para testar essas hipóteses, pesquisadores colocaram nas 

costas dessas aves um diminuto aparelho de posicionamento 

global por satélite – mas conhecido pela sigla GPS – para mapear 

com precisão o movimento dos animais. Por três anos foram 

observados 216 vôos de pombos-correios já experientes que 

cumpriram trajetórias de até 50 km nas redondezas de Roma. 

A conclusão é que eles realmente seguem grandes estradas na 

volta ao lar, principalmente no inicio e no meio da jornada. E 

isso ocorre mesmo quando essa rota os afasta do percurso mais 

curto para casa. Segundo os autores, ao optar por essa estrategia, 

os pombos podem tornar a navegação, mais simples sem precisar 
ativar sua bussola interna, e, assim dedicar, por exemplo, mais 

atenção a possíveis predadores. 
(Pombos e rodovias. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, set. 2004) 

 

 

 

 

       

(D07) O texto pode ser resumido na seguinte frase: 

a) pesquisadores acham que o objetivo das aves ao optar por esta 

estrategia é complicar a navegação. 

b) pesquisadores colocaram um aparelho denominado GPS nas 

costas dos pombos-correios. 

c) pesquisadores observaram e concluíram que os pombos seguem 

rodovias ao voltar para casa. 

d) pesquisadores observaram o comportamento de mais de duzentos 

pombos-correios experientes. 

e) pesquisadores observaram que por 3 anos 216 vôos de pombos-

correios. 

       
 (D03) A expressão “posicionamento global por satélite” se refere: 

a) à estrategia usada por pombos-correios. 

b) à posição estabelecida por helicópteros. 

c) ao mapeamento do movimento de animais. 

d) a um aparelho que mede grandes distâncias. 

e) a uma bússola interna que têm os pombos. 

       
(D02) Segundo o texto, os pombos-correios têm uma bússola 

interna, o que equivale a dizer que esses animais 

a) têm um aparelho de posicionamento por satélite. 

b) seguem as rotas de aviões e helicópteros. 

c) possuem um meio natural de navegação. 

d) escolhem o caminho mais curto para casa. 

e) preferem voar mais alto e mais distante. 

       

(D04) Observe a tirinha: 

 

No quadrinho o desenho da Mafalda em relação a humanidade é de: 

a) esperança c) adaptação   e) frustação 

b) realização d) companheirismo 

Textos para as questões 19 e 20. 

MULHERES – Fernando Veríssimo 

“Certo dia parei para observar as mulheres e só pude concluir 

uma coisa: elas não são humanas. São espiãs. Espiãs de deus, 

disfarçadas entre nós.  

Pare para refletir sobre o sexto sentido. 

Alguém duvida que ele exista? 

E como explicar que ela sabia exatamente qual mulher, entre as 

presentes, em uma reunião, seja aquela que dá em cima de você? 

E quando ela antecipa que alguém tem algo contra você que 

alguém está ficando doente ou que você quer lembrar o 
relacionamento. 

E quando ela diz que vai fazer frio e manda você levar um 

casaco? Rio de Janeiro, 40 graus, você vai pegar um avião pra 

São Paulo. Só meia hora de vôo. Ela fala pra você levar um 

casaco porque “vai fazer frio’. Você não leva. 

O que acontece? 

O avião fica preso no trasfego, em terra, por quase  duas horas, 

depois que você já entrou, antes de decolar. O ar condicionado 

chega  a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro! 

Questão18 

Questão17 

Questão16 

Questão15 

Questão14 

Beija-Flor 

Segundo estudo da Universidade de Berkeley (Estados 
Unidos), alguns beija-flores machos da espécie conhecida como 

Anna – que vive no sudeste do País-  conseguem atingir 

velocidades proporcionalmente maiores que a de aviões de 

caça. Em alta velocidade, eles percorrem um trajeto equivalente 

a 383 vezes o comprimento de seu corpo por segundo. E tudo 

isso para impressionar as fêmeas. 
Revista planeta n.443 agosto 2009 

 



“Leve um sapato extra na mala, querido. 

Vai que  você pisa numa poça...’ 

Se você não  levar o “sapato extra” , meu amigo, leve dinheiro 

extra para comprar outro. 
Pois o seu estará, sem dúvida, molhado... 

O sexto-sentido não faz sentido! 

É a comunicação direta com Deus! 

Assim é muito fácil... 

As mulheres são mães! 

E preparam, literalmente, gente dentro de si. 

Será que deus confiaria tamanha responsabilidade a um rels 

mortal? 

E não satisfeitas em ensinar a vida elas insistem em ensinar a 

vivê-las, de forma 

Íntegra, oferecendo amor incondicional e disponibilidade 
integral. 

Fala-se em “praga de mãe, “amor de mãe”, “coração de mãe” ... 

Tudo isso é meio mágico ... 

Talvez Ela tenha instalado o dispositivo “coração de mãe”nos 

“anjos da guarda” de seus filhos (que, aliás, forma criados à sua 

imagem e semelhança). 

As mulheres choram, Ou vazam? 

Ou extravasam? 

Homens também choram, mas é um choro diferente. As lágrimas 

das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar, um não 

seu quê de amor, um não sei quê de tempero divino, que tem um 

efeito devastador sobre os homens... 
È choro feminino. É choro de mulher. 

       

(D01) No texto: a expressão “sexto-sentido” representa. 

a) oferecer amor incondicional e disponibilidade integral. 

b) o efeito devastador sobre os homens. 

c) a comunicação direta com deus. 

d) que elas (as mulheres) não são humanas. 

e) que elas (as mulheres) choram com um não sei quê de 

fragilidade. 

       
(D03) A expressão “Tudo isso é meio mágico” significa que as 

mulheres. 

a) tem superpoderes. 

b) podem  fazer tudo o que quiserem. 

c) tem atitudes que os homens não compreendem. 

d) são deusas entre os mortais. 

e) são anjos disfarçados aqui entre nós. 

MATEMÁTICA 

       

(D11) Observe o desenho abaixo. 

 
O número  

4

11 , nessa reta numérica, está localizado entre 

(A) – 4 e – 3. (C) 3 e 4. (E) 4 e 5.   

(B) – 2 e – 1. (D) 2 e 3. 

       

 (D16) Qual a diferença entre 0, 75 e 
15

9 ? 

(A) 0,4        

(B) 2,5      

 (C) 1,35.       

(D) 0,15       

(E) 4. 

      
 

(D17) Num concurso passaram 15% dos candidatos que 

fizeram as provas. Dos 18.500 inscritos, 12% faltaram às 

provas. Qual o número de candidatos aprovados? 

(A) 2.220    (B) 2.430 (C) 2.442   (D) 2.457    (E) 2.775 

       
(D18) Dez trabalhadores de uma construtora fazem uma casa 

pré-fabricada em 90 dias. Quantas pessoas, trabalhando no 

mesmo ritmo, seriam necessárias para construir a mesma casa 

em 60 dias? 

(A) 12     (B) 13 (C) 14      (D) 15 (E) 16 

       
(D19) Uma pessoa toma emprestado R$ 1.000,00 pelo prazo 

de 2 meses, à taxa de 3% ao mês. Qual será o valor a ser pago 

como juro? 

(A) R$ 30,00  (C) R$ 50,00  (E) R$ 70,00 

 (B) R$ 40,00  (D) R$ 60,00 

       
(D22) Observe os pontos localizados na reta numérica abaixo 

 
O ponto que tem coordenada – 2 está representado pela letra 

(A) L.    (B) M.        (C) N.  (D) O.        (E) P. 

      
 

(D23) A dízima periódica 1,666... é igual a  

(A) .      (B) . (C) .          (D) . (E) . 

       
(D28) A lei de formação da 

função f, cujo gráfico 

cartesiano é dado abaixo, é 

(A) y= – 3x + 6       

(B) y = 3x + 6        

(C) y = 6x – 3           

(D) y = – 6x + 3 

(E) y = 2x – 6 

      
 

(D29) O SAAE implantou um programa no intuito de 

diminuir os acidentes de trabalho.  O programa prevê que o 

número de acidentes varie em função do tempo (em anos) de 

acordo com a lei y= 32 – 8t. Sendo assim, quantos anos 

levará para que o SAAE erradique os acidentes de trabalho? 

(A) 1 ano    (B) 2 anos (C) 3 anos   (D)4 anos (E) 8 anos 

       

(D30) A função quadrática y = 

ax
2
 + bx + 5 correspondente ao 

gráfico é 

(A) y = x
2
 + 4x + 5        

(B) y = –x
2
 – 4x + 5      

(C) y = –x
2
 + 4x + 5 

(D) y = –x
2
 – 2x + 5 

(E) y = –x
2
 +2x + 5 

Questão30 

Questão29 

Questão28 

Questão27 

Questão26 

Questão25 

Questão24 

Questão23 

Questão22 

Questão21 

Questão20 

Questão19 



        

(D31) O volume de uma caixa d’água, inicialmente vazia, é 

de 1 000 litros, é dado pela função f(t) = 50t
2
 – 300t, onde t é 

o tempo em minutos e f(t) é o volume em litros. Uma torneira 
é aberta e uma quantidade de água é colocada 

constantemente. Consequentemente, o tempo gasto para a 

caixa ter 350 litros de água é de 

(A) 8 minutos.      (C) 6 minutos.      (E) 4 minutos. 

(B) 7 minutos.      (D) 5 minutos. 

      

(D32) Quando um atleta salta numa competição esportiva, a 
trajetória do seu centro de gravidade (baricentro) é 

parabólica, desprezando-se os efeitos da resistência do ar. Na 

competição de ginástica olímpica, no salto Solo (um dos 

exercícios mais bonitos, em que as atletas devem combinar 
equilíbrio, ritmo e virtuosismo com música, durante 1min 

30seg), uma atleta, a partir do momento em que saiu do chão 

até retornar, descreveu uma parábola definida por f(x)= – x
2
 

+6x – 5. Logo, o ponto mais alto que ela alcançou foi 

(A) 6m.      (B) 5m.     (C) 4m.     (D) 3m.     (E) 2m. 

       

(D33) O gráfico que melhor representa a função 
xxf )( é: 
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(B)                                (                 (E)  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

(C)                                                    

       
(D53) Observe o triângulo 

retângulo e as medidas de 
seus lados representados 

abaixo. A tangente do 

ângulo assinalado é 

(A) 
5

3
      (C) 

3

4
     (E) 

3

5
  

(B) 
4

3
      (D) 

5

4
       

       
(D75) No gráfico abaixo, encontra-se representada, em 

bilhões de reais, a arrecadação de impostos federais no 

período de 2003 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse período, a arrecadação anual de impostos federais 

(A) Nunca ultrapassou os 400 bilhões de reais. 

(B) sempre foi superior a 300 bilhões de reais. 

(C) manteve-se constante nos quatros anos. 

(D) foi maior em 2006 que nos outros anos. 

(E) chegou a ser inferior a 200 bilhões de reais. 

       
(D49) A figura abaixo mostra as sombras de um poste e de 
um prédio em um mesmo horário do dia. 

Com essas medidas conhecidas, é possível determinar a altura 

do prédio, cujo valor, em metros é 

 
(A) 4      (B) 6      (C) 8      (D) 10      (E) 12  

      
 

O jogo-da-velha é um jogo popular, originado na Inglaterra. 

O nome "velha" surgiu do fato de esse jogo ser praticado, à 
época em que foi criado, por 

senhoras idosas que tinham 

dificuldades de visão e não 

conseguiam mais bordar. Esse jogo 
consiste na disputa de dois 

adversários que, em um tabuleiro 3 

× 3 devem conseguir alinhar 
verticalmente, horizontalmente ou 

na diagonal, 3 peças de formato 

idêntico. Cada jogador, após escolher o formato da peça com 

a qual irá jogar, coloca uma peça por vez, em qualquer casa 
do tabuleiro e passa a vez para o adversário. Vence o 

primeiro que alinhar 3 peças. 

No tabuleiro representado na figura estão registradas as 
jogadas de dois adversários em um dado momento. Observe 

que uma das peças tem formato de círculo e a outra tem a 

forma de um xis. Considere as regras do jogo-da-velha e o 
fato de que, neste momento, é a vez do jogador que utiliza os 

círculos. Para garantir a vitória na sua próxima jogada, esse 

jogador pode posicionar a peça no tabuleiro de 

(A) uma só maneira.             (D) quatro maneiras distintas. 
(B) duas maneiras distintas.      (E) cinco maneiras distintas. 

(C) três maneiras distintas. 
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(D65) A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22m 

de largura e 42 m de comprimento. Um aluno que dá duas 
voltas completa nessa quadra percorre 

(A) 64m   (B) 84m.   (C) 128m    (D) 168m   (E) 256m 

       

39. (D35) Qual o valor da expressão 72log64log 32  ? 

(A)  3    (B) 13    (C) 17    (D) 31    (E) 37 

       
(D57) No jogo de xadrez o bispo se movimenta em diagonais, 

conforme mostra a figura ao lado: O bispo desta figura está 

na casa e4. Para qual das casas abaixo este bispo poderá se 

movimentar? 

 
(A) e1.     
(B) e6.     

(C) g2.     

(D) f2.     

(E) f6. 
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