
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Ano



 

Leia o texto a seguir. 
A importância das abelhas para o planeta 

As abelhas são essenciais ao planeta e equilíbrio do ecossistema. Elas polinizam plantações de 
legumes, grãos e frutas, ação indispensável, já que, através dela, cerca de 
80% das plantas se reproduzem. 

Einstein dizia que ―se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 
quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há 
animais, sem animais, não haverá raça humana‖. 

Estes insetos afetam a vida humana diariamente sem que ninguém perceba. Dois terços, 
aproximadamente, de alimentos ingeridos são produzidos pela ajuda da polinização das abelhas. 

A polinização é o transporte de pólen de uma flor para outra, de modo que, através dela, as flores 
são fecundadas, começando a desenvolver frutos e sementes. É feita pela água, vento e por muitos animais, 
como borboletas e beija-flores. A abelha é o animal mais famoso pela capacidade de polinização por ser 
mais rápido, podendo voar em ziguezague. 

Esses pequenos insetos são gigantes para o planeta. Sem as abelhas, o mel acabaria, além de boa 
parte do que comemos, já que cerca de 2/3 do que consumimos vem direta ou indiretamente de vegetais. 
Além da produção de animais para consumo, que sofreria grandes perdas, já que os animais são herbívoros. 
As abelhas têm morrido com a utilização excessiva de pesticidas ou agrotóxicos destinados a matar animais 
que afetam a agricultura. Da mesma forma, outros produtos químicos utilizados para o crescimento de 
plantas prejudicam a polinização, colocando em risco o próprio ecossistema. 

Fonte: https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/a-importancia-das-abelhas-para-o-planeta/. 

Acesso em 24 de julho de 2019. Adaptado. 

01. De acordo com o texto, podemos afirmar que as abelhas 

(A) polinizam apenas de plantações de legumes. 
(B) afetam a vida humana de maneira bastante perceptível. 
(C) são as únicas responsáveis pelo transporte de pólen. 
(D) têm morrido devido ao uso de produtos químicos. 

Leia o texto abaixo. 
PANDAS AINDA CORREM PERIGO NA CHINA 

Inverno agrava escassez de bambu provocada pelo terremoto de maio no mês passado 

O terremoto que matou 70 mil pessoas em maio do ano passado na província de Sichuan, no 
sudoeste da China, comoveu o mundo também por causa da situação dos pandas. Sichuan é a região onde 
vive a maior parte desses ursos, em reservas e centros de pesquisa [...]. 

Quase um ano depois, a escassez de bambu é considerada a maior ameaça à sobrevivência dos 
pandas. No inverno, os pandas continuam a se alimentar dessa planta. ―O impacto destrutivo do terremoto 
será maior que o de 1983‖, disse Zhang Hemin, diretor do Centro de Pesquisa e Conservação de Pandas 
Gigantes de Wolong. Zhang se refere a uma mortandade de 40%da população de pandas, naquele ano, 
devido a uma praga que devastou as florestas de bambu. 

FONTENELLE, André. Revista Época. 14/01/2009. 

02. Segundo o texto, os pandas ainda correm risco na China porque 

(A) a região onde vivem está inabitável. 
(B) há a possibilidade de outro terremoto. 
(C) sua principal fonte de alimentação está escassa. 
(D) um inverno rigoroso está próximo. 

Leia o texto a seguir. 
 
 
 
 

 
Texto de autoria da equipe pedagógica. 

03. De acordo com o texto, pode se afirmar que o detergente Power Max 

(A) apresenta pouco risco a animais domésticos. 
(B) deve ter sua embalagem reutilizada. 
(C) pode apresentar problemas aos olhos e pele. 
(D) pode ser ingerido sem maiores riscos. 

Hab - Localizar informações explícitas em um texto. 

Caro aluno, sabemos que os textos apresentam algumas informações que são identificadas mais 
facilmente, a partir de uma leitura atenta do texto, que chamamos de informações explícitas. Nas questões 
01, 02 e 03 a seguir, você deverá ler o texto com atenção, buscando identificar e compreender as 

informações que ele apresenta. 

PRECAUÇÕES PARA O USO ADEQUADO DO DETERGENTE POWER MAZ 

Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. 

Em caso de ingestão acidental, encaminhe imediatamente a pessoa ao hospital ou centro de saúde mais próximo. 

Evite o contato do produto com os olhos e pele. Caso isso ocorra, lave o local com água corrente. 

http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/a-importancia-das-abelhas-para-o-planeta/
http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/a-importancia-das-abelhas-para-o-planeta/


 

Releia o seguinte trecho da questão 04. 

―[As abelhas], esses pequenos insetos são gigantes para o planeta. Sem as abelhas, o mel acabaria, 

além de boa parte do que comemos, já que cerca de 2/3 do que consumimos vem direta ou indiretamente 
de vegetais. Além da produção de animais para consumo, que sofreria grandes perdas, já que os animais 
são herbívoros‖. 

04. A palavra destacada no trecho sugere que as abelhas 

(A) são animais de grande porte. 
(B) são de grande importância ao planeta. 
(C) se destacam entre outros polinizadores. 
(D) precisam de mais atenção e cuidado. 

Leia o texto a seguir. 

Pesquisa mapeia o comportamento do jovem na internet 
7% dos adolescentes costumam abrir a webcam para pessoas que não conhecem, de acordo com o estudo "Este 

Jovem Brasileiro" 

Como os jovens brasileiros se comportam na Internet? Este foi o tema da sexta edição do projeto 

―Este jovem brasileiro‖, desenvolvido pelo Portal Educacional para entender o comportamento dos jovens e 
refletir, junto com eles, sobre assuntos cruciais para sua vida. 

Neste ano, mais de 10,5 mil alunos de 13 a 17 anos, de 75 escolas da rede particular de ensino de 
todo o país, participaram da pesquisa. Eles responderam anonimamente a um questionário online sobre 
seus hábitos de uso da Internet, relações virtuais, exposição, violência e situações hipotéticas que podem 
ocorrer com quem usa a rede. 

―Os dados sobre o uso da Internet pelo jovem revelam uma série de comportamentos que merecem 
ser melhor entendidos e discutidos. Como um espaço novo de relacionamento, ela exige uma série de 
cuidados e limites que não estão muito claros, nem para os próprios jovens, nem para os pais e professores‖, 
comenta Jairo Bouer, médico psiquiatra e coordenador da pesquisa. Segundo ele, não é o caso de impor 
limites e regras e controlar a vida dos jovens na Internet, mas sim mostrar os riscos que existem. [...] 

Fonte: https://exame.abril.com.br/marketing/pesquisa mapeia o comportamento do jovem na internet/. Acessado em 24 de junho de 2019. 

05. “[…] para entender o comportamento dos jovens e refletir, junto com eles, sobre assuntos 
cruciais para sua vida”. A palavra destacada no trecho acima pode ser substituída, sem prejudicar o 
seu sentido, por 

(A) decisivos. (B) desfavoráveis. (C) inadequados. (D) insignificantes. 

Leia o texto. 
CADERNOS DE JOÃO 

[...] Na última laje de cimento armado, os trabalhadores cantavam a nostalgia da terra ressecada. De 

um lado era a cidade grande: de outro, o mar sem jangadas. 
O mensageiro subiu e gritou: 
- Verdejou, pessoal! 
Num átimo, os trabalhadores largaram-se das redes, desceram em debandada, acertaram as contas 

e partiram. 
Parada a obra. 
Ao dia seguinte, o vigia solitário recolocou a tabuleta: ―Precisa-se de operários‖, enquanto o 

construtor, de braços cruzados, amaldiçoava a chuva que devia estar caindo no Nordeste. 
MACHADO, Aníbal. Cadernos de João. 1957. 

06. De acordo com o texto, “Verdejou” significa 
(A) a água verde do mar. 
(B) os verdes campos do Nordeste. 
(C) a chuva caindo no Nordeste. 
(D) as velas das jangadas no mar. 

Hab - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Caro aluno, os textos nem sempre apresentam palavras ou expressões em seu sentido literal, ou 
seja, tal qual está no dicionário. Muitas vezes, elas estão no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, 
subjetivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura e nas 
propagandas e anúncios. Para que você compreenda a linguagem conotativa é preciso que identifique não 
apenas a ideia, mas também que leia as entrelinhas, o que exigirá de você uma interação com seu 
conhecimento de mundo. Dessa forma, você será capaz de compreender o sentido global do texto. 

Quando a palavra ou expressão está em seu sentido conotativo, é necessário, muitas vezes, inferir 

o seu significado. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações que você já possui, para 
então se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Para que isto 

fique claro, responda as questões 04, 05 e 06. 



 
Observe a tirinha a seguir para responder a questão 07, ao lado. 

 
Fonte: http://piadasnerds.etc.br/4089/. Acesso em 24 de junho de 2019. 

Analise o infográfico abaixo para responder a questão 08. 

 
Fonte: http://blog.videobes.com.br/2016/10/brasil ainda tem 59 milhoes de criancas e adolescentes sem acesso a internet.html. Acessado em 24 de 

junho de 2019. 

08. De acordo com o infográfico, podemos afirmar que 

(A) a região nordeste é a que apresenta a menor porcentagem de crianças e adolescentes conectados. 

(B) mais de 80% das crianças e adolescentes brasileiras são usuárias da internet. 
(C) o número de crianças e adolescentes que utilizam a internet é maior na região sul do país. 
(D) quase seis milhões de crianças e adolescentes brasileiras nunca acessaram a internet. 

07. Em relação à tirinha, pode se afirmar 
que o Aquaman 

(A) considera a poluição dos mares sua 
maior inimiga. 

(B) se recusa a se dar por vencido na luta 
contra a poluição. 
 

(C) consegue facilmente dar um fim à 
poluição dos mares. 
 

(D) acredita que o plástico irá governar os 
mares com sabedoria 

D4 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.). 

Caro aluno, alguns textos apresentam a linguagem verbal associada à linguagem não verbal, como, 
por exemplo, propagandas, tiras, charges, fotos, desenhos, esquemas, gráficos e tabelas. Estes textos, 
chamados de textos multimodais, estão cada vez mais comuns em nossa sociedade e certamente você faz 
uso ou tem contato com eles, principalmente quando está na internet. Eles também estão nos outdoors, nas 
propagandas de TV, no rádio. Portanto, como a nossa sociedade está cada vez mais visual, é muito 
importante que você aprenda a interpretar este tipo de texto, relacionando os elementos visuais aos verbais. 

Para ficar mais claro, responda as questões 07, 08 e 09. 

http://piadasnerds.etc.br/4089/
http://blog.videobes.com.br/2016/10/brasil


Observe o texto a seguir para responder a questão 09. 

 

Fonte: https://www.bloglogistica.com.br/mercado/infografico-dia-mundial-da-agua/. Acesso em 20 jan 2020. 

 
09. A partir da leitura atenta do gráfico, pode-se afirmar que 

(A) a falta de água é um problema centralizado nos estados da região nordeste. 

(B) consumir carne todos os dias da semana pode ajudar a economizar água. 

(C) são necessários mais de dois mil litros de água para produzir uma calça jeans. 

(D) uma pequena parcela da população mundial ainda não tem acesso à água limpa. 

http://www.bloglogistica.com.br/mercado/infografico-dia-mundial-da-agua/


 

Observe a charge. 

Fonte: http://spaceamigos.com/635916/ter-um-namorado-virtual-como-ter-namorado-imaginario-ounao. Acessado em 08 de abril de 2019. 

10. Explique o significado da expressão 

expressão causa o humor na charge. 
“meu, você não existe” utilizada pela mãe e porque tal 

 
 

 

Leia o texto abaixo. 
AS DUAS NOIVAS 

O ônibus parou e ela subiu. Ele se encolheu, separando-se da outra, as mãos enfiadas entre os 
joelhos e olhando para o lado – como se adiantasse, já tinha sido visto. A noiva sorriu, agradavelmente 
surpreendida: 

Mas que coincidência! 
E sentou-se a seu lado. Você ainda não viu nada – pensou ele, sentindo-se perdido, ali entre as duas. 

Queria sumir, evaporar-se no ar. Num gesto meio vago, que se dirigia tanto a uma como a outra, fez a 
apresentação com voz sumida: 

— Esta é minha noiva... 
— Muito prazer – disseram ambas. 
Fonte: Sabino, Fernando. Obra Reunida. Volume III, Editora Nova Aguilar S.A. – Rio de Janeiro, 1996, p. 148. Fragmento. 

11. No texto, a ironia está no fato de que as moças 

(A) se conheciam. 
(B) se cumprimentaram. 

Leia o texto a seguir para responder a questão 12. 

(C) falaram ao mesmo tempo. 
(D) noivaram com o mesmo rapaz. 

Juquinha, o terrível 

Sabendo que o filho não era chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha ao ver Juquinha 

ajoelhado no quarto, de mãos postas. 

– O que está fazendo, meu filho? 

– Rezando para que o Rio Amazonas vá para a Bahia – responde o menino. 

– Mas por quê? 

– Porque foi isso que eu escrevi na prova de Geografia. 

12. O que torna esse texto engraçado é a 

(A) curiosidade da mãe sobre o filho. 

(B) mãe estranhar a atitude do filho. 

Almanaque Brasil, maio 2001. 

 
(C) primeira resposta do filho. 

(D) segunda resposta do filho. 

 Hab- Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Caro aluno, as figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar 

a linguagem mais rica e expressiva. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo 

particularidades do emissor da linguagem. As figuras de linguagem exprimem também o pensamento de 

modo original e criativo, exploram o sentido não literal das palavras, realçam sonoridade de vocábulos e 

frases e até mesmo, organizam orações, afastando-a, de algum modo, de uma estrutura gramatical padrão, 

a fim de dar destaque a algum de seus elementos. A ironia é uma figura de linguagem que consiste no 

emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza 

um humor sutil. Para que a ironia funcione, esse jogo com as palavras deve ser feito com elegância, de uma 

maneira que não deixe transparecer imediatamente a intenção. Por isso, muitas vezes é necessária uma 

leitura atenta do texto para que possamos perceber a ironia ou o efeito de humor presentes nele. Para ficar 

mais claro, responda as questões 10,11 e 12. 

http://spaceamigos.com/635916/ter-um-namorado-virtual-como-ter-namorado-imaginario-ounao


14. A fala do homem causa 
estranhamento ao outro surfista 

(A) devido ao uso excessivo de palavras 
estrangeiras. 

 
(B) pelo uso da linguagem formal, 
inadequada à situação. 

 

(C) por conta de sua maneira grosseira 
e indelicada de falar. 

 

(D) por ser uma linguagem informal, 

cheia de gírias. 

 
Leia o texto a seguir 

 
Só tenho tempo pras manchetes no metrô 

E o que acontece na novela 

Alguém me conta no corredor 

Pressa 
 

 
Eu me concentro em apostilas coisa tão normal 

Leio os roteiros de viagem enquanto rola o comercial 

Conheço quase o mundo inteiro por cartão-postal 
Escolho os filmes que eu não vejo no elevador 

Pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor 

Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa 

Mas nada tanto assim 

Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal 

Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa 

Mas nada tanto assim. 

Bruno & Leoni Fortunato. Greatest Hits’80. WEA. 

13. É possível identificar a presença da linguagem informal no trecho 

(A) ―E o que acontece na novela/alguém me conta no corredor‖. 

(B) ―Escolho os filmes que eu não/vejo no elevador‖. 

(C) ―Leio os roteiros de viagem/enquanto rola o comercial‖. 

(D) ―Conheço quase o mundo inteiro/por cartão-postal‖. 

Observe a imagem abaixo para responder a questão 14, ao lado. 

Roberto Krol. Fonte: http://www.robertokroll.com.br/. Acesso em: 23 ago 2019. 

Leia o texto a seguir. 

Lorelai: 

Era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas, tinha até 

um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa, eu conversava com 

tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha cada 

esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém achava. Meu pai e minha 

mãe viviam rindo, andavam de mão dada, era uma coisa muito legal da gente ver. Agora, tá tudo diferente: 

eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. E depois, toca todo mundo a ficar 

emburrando. Outro dia eu perguntei: o que é que tá acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que é 

que eles falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em 

casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola pra briga e pra cara 

amarrada. Será que você não acha um jeito pra mim? 

Um beijo da Raquel. [...] 
NUNES, Lygia Bojunga. A Bolsa Amarela – 31ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 1998 

15. O texto acima foi escrito em linguagem informal, como pode ser comprovado pelo uso da palavra 

(A) aflição. (B) emburramento. (C) esconderijo. (D) galinheiro. 

 

Hab - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Caro aluno, todos nós realizamos atos comunicativos do momento em que acordamos até a hora de 

voltarmos a dormir, e, para isso, podemos utilizar a linguagem verbal escrita, falada, bem como a linguagem 

não verbal. Estes atos comunicativos geralmente envolvem um locutor, ou seja, quem emite a mensagem; 

um interlocutor, que recebe a mensagem; a mensagem em si, texto verbal ou não verbal propriamente dito; 

dentre outros elementos. Muitas vezes, é possível identificar quem é o locutor ou o interlocutor de um texto 

através de marcas linguísticas. Quando observamos um diálogo entre mãe e filho, por exemplo, verificamos 

características linguísticas que marcam ambos os papéis. As diferenças mais marcantes são as de gerações 

(geração mais velha/geração mais nova). Para ficar mais claro, responda as questões 13, 14 e 15. 

http://www.robertokroll.com.br/


 

MATEMÁTICA 
  Questão 1  
 Na roda de conversa de uma escola, a quantidade de alunos é seis vezes maior que a 
quantidade de professores. Considerando a letra A para o número de alunos, e P para o número de 
professores, a expressão que traduz algebricamente a situação representada na imagem dessa roda 
de conversa é:  
(A) A = 6P. 
(B) 6A = P.  
(C) A + P = 6. 
(D) P = A – 6. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 2  
 Considere a expressão: 

4,5x + 8A 
A escrita que representa corretamente a sentença matemática apresentada no quadro é:  
(A) quatro quintos de x mais oito. 
(B) quarenta e cinco x mais oito. 
(C) quatro inteiros e cinco décimos de x mais oito. 
(D) doze inteiros e cinco décimos de x. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 3  
Um arquiteto define, na planta baixa de uma casa, a posição do ralo na cozinha, tomando como 
referência a origem dos eixos cartesianos.  
Inicialmente localizou o ralo a 3,20 m na direção horizontal e a 1,70 m na direção vertical. 

 
Porém, notou que essa não era a melhor posição para o ralo e modificou a medida na direção vertical 
de 1,00 m no sentido da origem dos eixos cartesianos planta da cozinha que representa exatamente a 
nova medida e a posição do ralo é: 



 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
 
Questão 4  
 A representação do quadrado ABCD no plano cartesiano tem coordenadas A(–3,2); B(–2,2); 
C(–2,3); D(–3,3). 

O quadrado EFGH é uma transformação do quadrado ABCD 

 
 

As coordenadas do quadrado EFGH são obtidas: 
(A) somando 4 nas abscissas e 2 nas ordenadas. 
(B) somando 4 nas abscissas e 4 nas ordenadas. 
(C) somando 2 nas abscissas e 4 nas ordenadas. 
(D) somando 2 nas abscissas e 2 nas ordenadas. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 5  
 Em uma prova com 45 questões, para cada resposta correta o aluno ganha 3 pontos, e para 
cada incorreta ele perde 0,75 ponto. O sistema de equações que relaciona o número de acertos (x) e 
o número de erros (y) com o total de pontos obtidos (p) é: 



 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 6  
 André e Júlia foram a uma lanchonete. André comeu dois hambúrgueres, tomou um 
refrigerante e gastou R$ 17,60. Julia comeu um hambúrguer e também tomou um refrigerante, 
gastando R$ 11,60. 

Para saber o preço do hambúrguer e do refrigerante nessa lanchonete pode-se utilizar um 
sistema de equações. 

O sistema que resolve algebricamente o problema é: 

 
 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 7  
 Um estacionamento cobra a diária de R$ 12,00 por moto e R$ 25,00 por carro. Ao final de um 
dia, o caixa registrou R$ 2.415,00 para um total de 120 veículos. Quantas motos e quantos carros 
usaram o estacionamento nesse dia? 
(A) 75 motos e 75 carros. 
(B) 45 motos e 45 carros. 
(C) 45 motos e 75 carros. 
(D) 75 motos e 45 carros. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 8  
 A figura mostra a tabela de preços da sorveteria ―Que Calor‖. 

 
Sabendo que em determinado dia a sorveteria ―Que Calor‖ vendeu 70 sorvetes e faturou R$ 100,00. 
Juju ao observar a tabela de preços resolveu descobrir quantos picolés simples e de cobertura foram 
vendidos e elaborou um gráfico. 



 
Observando a solução gráfica encontrada por Juju, pode-se afirmar que: 
(A) foram vendidos 30 picolés simples e 40 picolés com cobertura. 
(B) foram vendidos 40 picolés simples e 30 picolés com cobertura. 
(C) foram vendidos 50 picolés simples e 100 picolés com cobertura. 
(D) foram vendidos 70 picolés simples e 70 picolés com cobertura. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 9  
 Marta preparou um bolo e utlizou 1/4 de um litro de leite. A quantidade de leite que Marta 
utilizou em seu bolo foi: 
(A) 0,14 L 
(B) 1,40 L 
(C) 0,25 L 
(D) 2,50 L 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 10  
 (SARESP – 2012) 
Observe a figura. 

 
Ela pode ser representada pela fração 3/5 e também pelo número decimal: 
(A) 0,35. 
(B) 0,6. 
(C) 1,3. 
(D) 3,50. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
 
 
Questão 11 
 (SARESP – 2008) 
Marcos é muito veloz com sua bicicleta e consegue pedalar a 4km/h. A distância de sua casa até a 
casa de sua avó é de 16 km. Qual o tempo aproximado, do trajeto entre sua casa e a casa de sua 
avó, se ele manter a mesma velocidade? (A) 3 horas. 



(B) 4 horas 
(C) 5 horas 
(D) 6 horas. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 12  
 O polinômio que expressa a soma entre x2 − 9x + 5 e 7x é: 
 
(A)8x2 − 9x + 5. 
(B)x2 + 5. 
(C)x2 + 16x + 5. 
(D)x2 − 2x + 5. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 13  
 Seja a = 3x; b = y e c = (x + y). O polinômio que representa o produto entre os termos dados é: 
(A)3x2 y + 3xy2. 
(B)3x2y − 3xy2. 
(C)4x + 2y. 

(D)3x2 − 2y2. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
 
 
 
Questão 14  
 A forma fatorada do polinômio c2 − 2bc − a2 + b2 é: 
(A) (b − c + a) (b − c − a) 
(B) (b − c + a) (b + c + a) 
(C) (b − c) a2 
(D) (b + c + a) (b − c − a) 
 
Questão 15  
 A única opção que NÃO corresponde à decomposição do número 5348 é: 
(A) 5 ∙ 1000 + 3 ∙ 100 + 4 ∙ 10 + 8 
(B) 53 ∙ 100 + 48 
(C) 51 ∙ 100 + 24 ∙ 10 + 8 
(D) 53 ∙ 100 + 40 ∙ 10 + 87 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 16  
 O número decimal 3,503 pode ser decomposto em: 
(A) 3 + 0,5 + 0,003 
(B) 3 + 0,5 + 0,03 
(C) 3 + 0,5 + 0,3 
(D) 3 + 0,5 + 3,0 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 17  

 O Sr. João precisa fazer um pequeno reparo em sua casa e para isso comprou 5 kg de cimento. Ao realizar o 
trabalho, percebeu que precisava de mais 0,5 kg. No final do reparo, sobraram 0,09 kg de cimento. Quanto de cimento foi 
utilizado no reparo?  

(A) 4,60 kg de cimento. 
(B) 5,41 kg de cimento. 



(C) 5,59 kg de cimento. 
(D) 6,40 kg de cimento. 

Mostre como você chegou à resposta do problema. 
Questão 18  
 Carlos quer comprar canos de PVC para sua obra, ele sabe que cada cano tem um 
comprimento de 6 m e precisa fazer uma canalização de 39 metros. Ele não quer desperdiçar material 
e dinheiro, então ele deve comprar até:  
(A) 5 unidades de canos de PVC. 
(B) 6 unidades de canos de PVC. 
(C) 7 unidades de canos de PVC. 
(D) 8 unidades de canos de PVC. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
Questão 19  

  
Para responder à pergunta da Mônica na tirinha, Cebolinha utilizou 7 réguas de 30 cm. Ajude o 
Cebolinha a calcular essa distância entre a Mônica e o poste, em metros: 
(A) 210 m. 
(B) 2,10 m. 
(C) 21,0 m. 
(D) 37 m. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
 
 
 
 
 
Questão 20  
SARESP 2014) 

Henrique escreveu durante uma atividade um número formado por 45 unidades de milhar e 38 
unidades. O número escrito por Henrique foi: 
(A) 4538. 
(B) 45308. 
(C) 45038. 
(D) 450038. 
Mostre como você chegou à resposta do problema. 
 
  
  
  
 
  
 
 



  
 
 

 


