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ATENÇÃO!

● É terminantemente proibido o deslocamento de carteiras, tendo em vista que elas são organizadas de 
forma a manter o distanciamento entre os candidatos.

● Não é permitida a aglomeração de pessoas nas dependências dos locais de prova. Ao entregar o cartão 
de respostas preenchido, dirija-se imediatamente à saída do local.

● O uso dos banheiros só é permitido durante o tempo em que o candidato estiver realizando a prova. 
Por esse motivo, ao terminar a prova, se desejar utilizar o banheiro, faça antes de entregar sua prova 
ao aplicador.

INSTRUÇÕES

Caderno de Questões:

1. Ao receber este caderno de provas, verifique se a prova está completa, com todas as folhas e questões. 
Caso não esteja, comunique imediatamente ao fiscal de sala.

2. Para cada questão há apenas uma alternativa correta. Leia atentamente a questão e assinale apenas 
uma alternativa. A interpretação das questões faz parte da prova, não sendo permitido aos aplicadores 
dar nenhuma informação sobre qualquer questão.

3. Caso haja alguma discordância com relação à(s) questão(ões) da prova, cabe ao candidato apresentar 
recurso, conforme orientações e cronograma disponíveis no Edital.

4. A contracapa deste caderno de provas serve de rascunho ao candidato para conferência do gabarito, 
após a prova.

5. Esta prova possui 26 (vinte e seis) páginas. Confira o caderno e o número de páginas antes de iniciar 
a prova.

Folha de resposta:

1. Cada candidato receberá uma folha de respostas individual, com seu nome e número de inscrição. Ao 
receber, confira seu nome e número de inscrição. Caso identifique algum erro, comunique ao fiscal de 
sala imediatamente.

2. As respostas deverão ser transferidas para a folha de respostas utilizando caneta esferográfica azul ou 
preta.

3. Qualquer rasura ou marcação de mais de uma alternativa, na folha de respostas, será considerada 
como questão INCORRETA.

4. Caso o candidato não utilize a caneta adequada e o leitor de folha de respostas não identifique a 
marcação, a questão será considerada como INCORRETA.

11/12/2022Caderno de questões: Cursos Técnicos Integrados

INSTITUTO FEDERAL
Sul de Minas Gerais



Disciplinas Questões Pontos

Língua Portuguesa 01 a 25 50

Matemática 26 a 50 50

Total 50 100

OBSERVAÇÕES

A folha de resposta não deve ser dobrada, amassada, rasgada ou rasurada. Ela deverá ser preenchida 
corretamente. Não haverá substituição dela.

BOA PROVA!

Inscrição:

Nome do candidato:



PROCESSO SELETIVO 2023 · 1° Semestre | Ensino Técnico IntegradoINSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS 3

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA  (Questões de 01 a 25)

As questões 01 a 03 se referem ao texto I.

Texto I

TEORIA DA TERRA PLANA ESTÁ CADA VEZ MAIS POPULAR
Por Carolina Cunha, da Novelo Comunicação

 A ciência já comprovou que a Terra é redonda (seu formato é o de um esferoide oblato). Além 
disso, existem provas do formato esférico da Terra como experimentos físicos, fotos de satélites e 
viagens espaciais. Mas, ainda assim, algumas pessoas defendem que o nosso planeta é plano — algo 
parecido com o formato de uma pizza ou uma moeda.

 O movimento terraplanista ganhou força a partir de 2014, tornando-se um fenômeno da 
internet. O assunto começou a ser discutido em vídeos do Youtube e em grupos de Facebook dos 
Estados Unidos. Um dos maiores propagadores do movimento é o norte-americano Eric Dubay, autor 
do livro 200 Provas de que a Terra não é uma Bola Giratória.

 "O horizonte sempre se afigura perfeitamente plano 360 graus ao redor do observador 
independentemente de altitude. Todas as filmagens amadoras de balão, foguete, avião e drones 
mostram um horizonte completamente plano acima de 20 milhas de altitude. Apenas a NASA e outras 
agências espaciais governamentais mostram curvatura em suas fotos e vídeos falsos", escreve Dubay 
em sua prova número 1.

 Os cientistas já refutaram essas evidências e as classificaram como pseudociência. Apesar de 
usar o raciocínio lógico, Dubay não chega a conclusões por métodos científicos. Perceber a Terra como 
plana não quer dizer que ela realmente deve ser plana.

 Embora controversos, os questionamentos sobre consensos científicos começaram a se espalhar 
rapidamente para outros países. As explicações demonstram ter um forte potencial de persuasão, com 
um alcance sem precedentes. Ou seja, fazem sentido para muita gente. Existem grupos terraplanistas 
em redes sociais que já somam mais de 100 mil membros.

 Atualmente as comunidades dedicadas ao tema realizam encontros, eventos e financiamentos 
coletivos para experimentos. Até uma viagem de cruzeiro está sendo organizada por representantes da 
Conferência Internacional da Terra Plana, que querem ver de perto o limite do planeta.
[...]

CUNHA, Carolina. Disponível em: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/ciencia---teoria-da-terra-
plana-esta-cada-vez-mais-popular.htm. Acesso em 12 de out. 2022. (adaptado)

QUESTÃO 01

O fragmento “Perceber a Terra como plana não quer dizer que ela realmente deve ser plana.” pode ser 
reescrito sem perda de seu sentido original em:

a) Perceber a Terra como plana não quer dizer que ela realmente seja plana.

b) Perceber a Terra como plana quer dizer que ela realmente poderia ser plana.

c) Perceber a Terra como plana não quer dizer que ela realmente fora plana.

d) Perceber a Terra como plana não quer dizer que ela realmente não é plana.

QUESTÃO 02

Embora o texto seja articulado em 3ª pessoa, criando o efeito de imparcialidade, é possível perceber o 
posicionamento da autora contrário à Teoria da Terra Plana, na frase: 
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LÍNGUA PORTUGUESA

a) “Atualmente as comunidades dedicadas ao tema realizam encontros, eventos e financiamentos 
coletivos para experimentos.”

b) “Apenas a NASA e outras agências espaciais governamentais mostram curvatura em suas fotos e 
vídeos falsos [...]”

c) ”Existem grupos terraplanistas em redes sociais que já somam mais de 100 mil membros.”

d) “A ciência já comprovou que a Terra é redonda (seu formato é o de um esferoide oblato).”

QUESTÃO 03

O objetivo central do texto é:

a) Criticar a crença na Teoria da Terra Plana.

b) Descrever a Teoria da Terra Plana.

c) Defender a Teoria da Terra Plana.

d) Justificar a crença na Teoria da Terra Plana.

As questões 04 e 05 se referem ao texto II.

Texto II

PANDEMIA, FAKE NEWS: POR QUE A VACINAÇÃO EM CRIANÇAS ESTÁ TÃO BAIXA?
Por Danielle Sanches

 Em agosto de 2019, um surto de sarampo no Brasil acendeu a luz vermelha em entidades 
médicas e especialistas. A volta da doença, que havia sido controlada em 2016, — com direito até a 
certificado emitido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) — por aqui, mostrou o que já se alertava 
há algum tempo: a cobertura vacinal das crianças seguia caindo ano após ano, abrindo brechas para a 
volta de doenças antes desaparecidas em terras brasileiras.

 Quase três anos depois, o cenário segue desolador. Em 2021, dados do DataSUS indicam que 
as coberturas vacinais de grande parte dos imunizantes do Calendário Nacional não saíram da casa dos 
60%. Algumas, como a que protege contra a poliomielite, não chegam a 70% quando o objetivo é de 
95% de crianças imunizadas — em regiões do Nordeste esse índice está em 42%.

[…]

 O número baixo de imunizados levou a Opas (Organização Pan-americana de Saúde) a incluir o 
Brasil na lista de países da América Latina com alto risco de pólio — que, em casos mais graves, causa 
paralisia.

 Além da pólio, sarampo, rubéola e meningite são doenças que podem voltar a circular em 
pouco tempo caso o índice de vacinação no Brasil não aumente. Até mesmo a vacina BCG, que protege 
contra as formas graves da tuberculose e deve ser aplicada logo após o nascimento, apresenta queda 
considerável.

SANCHES, Danielle. DIsponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/07/22/pandemia-fake-news-por-
que-a-vacinacao-em-criancas-esta-tao-baixa.htm. Acesso em 14 de out. 2022. (adaptado)

QUESTÃO 04

No trecho “Até mesmo a vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose e deve ser aplicada 
logo após o nascimento, apresenta queda considerável.”, as vírgulas foram utilizadas para:

a) Indicar uma enumeração.
b) Separar uma explicação.
c) Criar um aposto.
d) Ajudar na respiração.
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QUESTÃO 05

Observe o trecho seguinte: “a cobertura vacinal das crianças seguia caindo ano após ano”. Assinale a única 
opção em que a reescrita da frase permanece com o mesmo sentido pretendido no texto II.

a) a cobertura vacinal das crianças caía ano após ano.
b) a cobertura vacinal das crianças seguia ano após ano.
c) a cobertura vacinal das crianças seguirá caindo ano após ano.
d) a cobertura vacinal das crianças seguisse caída ano após ano.

A questão 6 se refere aos textos II e III.

Texto III

Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/turma_da_monica/monica_vacina.pdf.

QUESTÃO 06

Os textos II e III possuem como temática a importância da vacinação. Com relação à intertextualidade, 
podemos afirmar que o texto III: 

a) ilustra o noticiado no texto II.
b) está em conformidade com o noticiado no texto II.
c) está em oposição ao noticiado no texto II.
d) exemplifica o noticiado no texto II.

QUESTÃO 07

A professora pergunta:
- Joãozinho, se nesta mão tenho seis laranjas, e nesta tenho cinco, o que tenho no total?

           - Mãos muito grandes, senhora professora!

MASDEU, M. Anedotas do menino Joãozinho para crianças. Adaptado. Disponível em: https://www.omeubebe.com/criancas/
atividades-jogos/anedotas-para-criancas. Acesso em 17 de out. de 2022.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Para que a anedota apresentada nessa questão produza humor, o leitor deve compreender o duplo 
sentido presente:

a) Na situação em que o personagem Joãozinho se encontra ao ter que responder uma pergunta 
difícil.

b) Na resposta dada por Joãozinho, que se estende para além do problema matemático. 

c) No desrespeito do aluno para com a professora ao criticar uma característica física dela.

d) Na falta de atenção do menino Joãozinho perante a pergunta feita pela professora.

QUESTÃO 08

MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES. Somos todas donas da rua. 
Disponível em http://turmadamonica.uol.com.br/donasdarua/hqs.php. Acesso em 17 de out. de 2022.

No último quadrinho, o personagem Cebolinha usa a expressão “Tipo a gente” para:

a) Dizer que eles se parecem fisicamente com os personagens do filme mostrado no cartaz.

b) Mostrar a diferença entre os personagens do cartaz e o grupo de amigos a quem se dirige.

c) Comparar a diversidade de personagens presentes no pôster e o seu grupo de amigos.

d) Contar aos amigos que há grande diversidade de personagens nas histórias de super-heróis. 

QUESTÃO 09

ZANIN, A. NUBANK: DITADOS POPULARES (função Guardar Dinheiro). Disponível em: https://www.behance.net/gallery/86081857/NUBANK-
DITADOS-POPULARES-(funcao-Guardar-Dinheiro). Acesso em 17 de out. de 2022.

LÍNGUA PORTUGUESA
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A imagem apresentada nessa questão faz parte de uma série de propagandas criadas por um banco 
digital para apresentar uma nova função de seu aplicativo. Para alcançar sua intenção comunicativa, a 
propaganda faz uso do verbo: 

a) “Guarda”, para indicar que o cliente do banco deve economizar.

b) “Tá”, para aproximar-se da forma coloquial que o jovem fala. 

c) “Juntar”, para conscientizar o jovem a economizar seu dinheiro.

d) “Acesse”, para levar o cliente a conhecer a nova função do aplicativo.

QUESTÃO 10

PROFESSORA CAROL. Português é Legal. Postado em 9 de dez. de 2021. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CXQngd
mMk3W/?igshid=YmMyMTA2M2Y=. Acesso em 17 de out. de 2022.

A imagem acima foi retirada de um perfil de uma rede social e tem como função mostrar a mudança de 
sentido pelo uso ou não da vírgula. Marque a única opção em que a ausência de vírgula causaria uma 
mudança de sentido como na postagem que ilustra a questão.

a) Classe, atenção ao texto!

b) Converso com você depois, meu amor.

c)  Fale com seus amigos, filho.

d) Respeitem meus cabelos, brancos.

QUESTÃO 11

Leia o trecho da música “Você Não Sabe o Que É Amor”, escrita por Fernando Fakri de Assis (conhecido 
como Sorocaba) e gravada por Luan Santana.

“Não fale mais do futuro
Não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo

Não vamos mais se enganar
Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar

Eu te juro, nunca mais
Nunca mais vou me entregar”

SANTANA, L. Você não sabe o que é amor. Rio de Janeiro: Som Livre: 2009. On-line. Duração 3:34 min.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Segundo o uso padrão da Língua Portuguesa, há um erro na letra da música apresentada. Uma forma 
de corrigi-lo é utilizar a frase correta:

a) Não fales mais do futuro

b) Não vamos mais nos enganar

c) Eu lhe juro

d) Nunca mais vou entregar-me 

QUESTÃO 12

BECK, A. Não precisa ter vergonha de usar óculos. Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com/page/86.
 Acesso em 17 de out. de 2022.

Na tirinha, o personagem Armandinho diz que “Muita gente não consegue enxergar além das aparências”. 
Caso a construção utilizasse um prefixo de negação, o enunciado ficaria: 

a) Muita gente é incapaz de enxergar além das aparências.
b) Pouca gente consegue enxergar além das aparências.
c) Ninguém consegue enxergar além das aparências. 
d) Muita gente nunca enxerga além das aparências.

QUESTÃO 13

 “Bola de Ouro e The Best da Fifa são premiações diferentes. A revista e a entidade máxima do 
futebol passaram a fazer a avaliação conjunta sobre os melhores do mundo em 2009. Seis anos depois, 
porém, Fifa e France Football romperam. 

 Com isso, a entidade máxima do futebol voltou a fazer uma cerimônia própria, revelando os 
vencedores em outra data (geralmente em janeiro). 

 A revista francesa, por sua vez, elabora uma lista dos 30 melhores do ano e convoca cerca de 
180 jornalistas de todo o mundo, sendo um por país, para formar um top 5.”

UOL. Benzema ganha a Bola de Ouro em 2022; Vinicius Júnior fica em oitavo. Publicado em 17 de out. de 2022. https://www.uol.
com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2022/10/17/premiacao-da-bola-de-ouro-2022. Acesso em 17 de out. de 2022

Segundo o trecho da notícia, as expressões “a revista” e “entidade máxima do futebol” referem-se 
respectivamente a:

a) A Bola de Ouro e o The Best.
b) O The Best e o top 5.
c) A FIFA e o top 5.
d) A France Football e a FIFA.

LÍNGUA PORTUGUESA
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As questões 14 a 16 se referem ao texto IV

O texto adaptado a seguir é retirado do livro “Olhos d’água”, reunião de contos cuja temática é a 
experiência e vivência feminina negra no Brasil, produzido por Conceição Evaristo.  No conto, “Duzu-
Querença”, a narradora relata a vida da protagonista, homônima, pessoa em situação de vulnerabilidade 
social e situação de rua.

Texto IV

    “Olhou para trás, viu os companheiros seus estirados, depois do almoço, contemplando o meio-
dia. Ensaiou e mudou os passos, cambaleante e insegura feito criança que começa a andar. Sorriu da 
lerdeza e da cãibra que insistiam. É, a perna estava querendo falhar. Ela é que não ia ficar ali assentada. 
Se as pernas não andam, é preciso ter asas para voar [...].

       Era preciso descobrir uma forma de ludibriar a dor. Pensando nisto, resolveu voltar ao morro. (...) 
Foi retornando ali que Duzu deu de brincar de faz de conta.   

    As pernas doíam, mas possuía asas para voar. Duzu voava no alto do morro. Voava quando 
perambulava pela cidade. Voava quando estava ali sentada à porta da igreja. Duzu estava feliz. Havia se 
agarrado aos delírios, entorpecendo a dor. E foi se misturando às roupas do varal que ela ganhara asas 
e assim viajava, voava, distanciando-se o mais possível do real”.

EVARISTO, Conceição. Olhos D’água. Rio de Janeiro: Pallas: Fundação Biblioteca Nacional, 2014. 30-37 P. (adaptado)

QUESTÃO 14

A construção dessa narrativa, nestes trechos, dá-se através da exploração semântica de uma oposição. 
Identifique as palavras, nos itens abaixo, que melhor expressem o contraste central do texto.

a) “Cidade” – “Morro”.
b) “Feliz” – “Dor”.
c) “Pernas” – “Asas”.
d) “Real” – “Delírio”.

QUESTÃO 15

No texto IV, a postura de Duzu-Querença em relação à realidade em que vive é de: 

a) contestação, pelo delírio, pois Duzu-Querença confronta seu sofrimento.
b) nostalgia, para relembrar seu passado, já que a mulher usa o faz-de-conta.
c) conformação, porque a personagem, através do sonho, aceita sua realidade.
d) fuga, pois, para lidar com as dificuldades físicas e sociais, ela fantasia situações. 

QUESTÃO 16

Considerando o trecho, “Duzu estava feliz. Havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor”, nota-se 
entre a primeira e a segunda orações uma relação de sentido. A partir disso, identifique a frase abaixo 
que melhor expresse o significado pretendido pela narradora.

a) “Duzu estava feliz, pois havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor”.
b) “Duzu estava feliz, enquanto havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor”.
c) “Duzu estava feliz, portanto havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor”.
d) “Duzu estava feliz, de maneira que havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor”.

LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 17

O texto a seguir é uma letra de música escrita por Carlos Rennó, Pedro Luís e Roberta Sá. Nesta 
composição, tem-se uma crítica em relação à exploração do meio ambiente e à devastação da natureza 
pela ação do homem.

-Tá?

Pra bom entendedor, meia palavra bas-
Eu vou denunciar a sua ação nefas-

Você amarga o mar, desflora a flores-
Por onde você passa, o ar você empes-

Não tem medida a sua ação imediatis-
Não tem limite o seu sonho consumis-

Você deixou na mata uma ferida expos-
Você descora as cores dos corais na cos-
Você aquece a Terra e enriquece à cus-
Do roubo, do futuro e da beleza augus-

(...)

RENNÓ, Carlos et al. Tá? In: AYDAR, Mariana. Peixes, Pássáros, Pessoas. São Paulo: Universal, 2009, (adaptado). Disponível em: 
https://www.letras.mus.br/mariana-aydar/1466150/. Acesso em 21 de out. de 2022 

Ao se analisar o texto, percebe-se que os autores constroem o sentido da letra de música através do 
processo de formação de palavras. Dessa forma, identifique a derivação, explorada majoritariamente, 
para produzir esse efeito semântico.

a) Sufixal
b) Prefixal
c) Regressiva 
d) Parassintética

QUESTÃO 18

O poema a seguir foi escrito pela escritora canadense Rupi Kaur, em seu livro “O que o sol faz com as 
flores”, uma obra literária, com poemas e ilustrações, sobre suas experiências pessoais. 

uma menina e um velho sentaram (...) numa mesa
uma xícara de leite e outra de chá

o velho perguntou à menina
se ela gostava da vida

a menina disse que sim
a vida era boa porém

ela não via a hora de ser adulta
e fazer coisas de adulto

aí a menina fez ao velho a mesma pergunta
ele também disse que a vida era boa

mas que daria tudo para voltar a uma idade
em que andar e sonhar ainda eram possibilidades

eles então deram um gole em suas bebidas
mas o leite da menina estava coalhado

o chá do velho ficou amargo
os dois tinham lágrimas nos olhos

KAUR, Rupi. O que o sol faz com as flores. Editora Planeta do Brasil, 2018, 218 p, (adaptado). 

LÍNGUA PORTUGUESA
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A partir da leitura do texto, analise as afirmações abaixo.

I. As expressões “de leite” e “de chá” constituem as metáforas centrais do poema.
II. As personagens podem ser comparadas, pois suas reclamações são sobre a vida adulta.
III. As palavras “amargo” e “lágrimas” enfatizam as insatisfações de ambos sobre o tempo.  
IV. O velho mostra arrependimento em relação à vida que viveu, em contraste com a menina.

Estão CORRETAS as assertivas: 
a) I e II
b) I e III 
c) II e III
d) IV e III

QUESTÃO 19

A charge apresentada foi produzida pelo cartunista, desenhista e chargista brasileiro Jean Galvão para 
o jornal Folha de São Paulo. 

Folha de São Paulo, charge. Disponível em: https://mnm182dg7.files.wordpress.com/2018/03/charge-cadeirante.jpg. 
Acesso em: 21 de out. de 2022.

Considerando as características do texto e seu gênero, marque a alternativa que melhor expressa a 
crítica central da charge.  

a)  A respeito das dificuldades de uma pessoa com deficiência no Brasil, faltam atos sociais que 
assegurem os direitos de todos.

b) Em relação apenas à mobilidade, não existem políticas de inclusão que abranjam completamente 
as necessidades dos cadeirantes.

c) Ao se considerar o cotidiano de cadeirantes brasileiros, entende-se que eles devem superar 
inúmeras dificuldades e obstáculos sociais.

d) Apesar de existirem políticas públicas que garantam direitos aos cadeirantes, são necessárias ações 
mais efetivas para se atingir a inclusão no país.

LÍNGUA PORTUGUESA



PROCESSO SELETIVO 2023 · 1° Semestre | Ensino Técnico Integrado INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS12

QUESTÃO 20

Analise a tirinha extraída do portal de charges, tirinhas e quadrinhos intitulado Ivo Viu a Uva para 
responder à questão. 

Ivo Viu a Uva - Tirinha 19: eufemismos. Disponível em: https://www.ivoviuauva.com.br/eufemismos/  
Acesso em 27 de out. 2022.

Para amenizar o fato ocorrido com o carro, a esposa faz uso de uma figura de linguagem conhecida 
como eufemismo, com a intenção de abrandar a percepção do marido. Observe as assertivas abaixo 
quanto ao uso dessa figura de linguagem:

I.   Vovó Maria estava bem e bateu as botas misteriosamente.
II.  Que coisa feia, João! Fala a verdade e para de distorcer os fatos!
III. Marcela tem olhos misteriosos como duas jabuticabas reluzentes.
IV. Meu filho mais novo é um ótimo nadador e nada como um peixinho!
V.  Haja paciência com Carlos! Como pode ser tão desprovido de inteligência? 

Também fazem uso do eufemismo, as assertivas:

a) I, II e V
b) I, III e V
c) II, IV e V
d) II, III e IV

LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 21

Leia o texto a seguir para responder à questão.

Vozes-Mulheres (Conceição Evaristo)

A voz de minha bisavó
ecoou criança
nos porões do navio.
Ecoou lamentos
de uma infância perdida.

A voz de minha avó
ecoou obediência
aos brancos-donos de tudo.

A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta
no fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos
pelo caminho empoeirado
rumo à favela

A minha voz ainda
ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
e fome.

A voz de minha filha
recolhe todas as nossas vozes
recolhe em si
as vozes mudas caladas
engasgadas nas gargantas.

A voz de minha filha
recolhe em si
a fala e o ato.
O ontem – o hoje – o agora.
Na voz de minha filha
se fará ouvir a ressonância
O eco da vida-liberdade.

EVARISTO, Conceição. Poemas de recordação e outros movimentos. Rio de Janeiro: Malê, 2017, p.24-25.

Ainda sobre o texto poético Vozes-Mulheres de Conceição Evaristo, analise as assertivas a seguir:

I.    A voz que narra é de uma pessoa que olha de fora do contexto.
II.  O eu poético se afirma negro.
III. O texto poético registra trajetórias femininas.
IV. As diferentes vozes ecoam arrependimento ao longo do texto poético.
V.  As vozes femininas ilustram uma progressão que antes eram de lamentos e obediência e passam a         

 ser de revolta e perplexidade.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I, II e III
b) I, II e IV
c)  I, III e IV
d)  II, III e V

LÍNGUA PORTUGUESA



PROCESSO SELETIVO 2023 · 1° Semestre | Ensino Técnico Integrado INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS14

As questões 22 e 23 se referem ao texto V 

Texto V

Maurício de Sousa Produções. Disponível em https://turmadamonica.uol.com.br/home/. Acesso em 13 de out. de 2022.

QUESTÃO 22

A partir do diálogo das personagens na tirinha, ao exclamar "Você vai estar muito velha!” a personagem 
Cascão quis dar a ideia de que:

a) todos envelhecem mesmo sem tomar banho
b) todo banho deve ser sempre muito demorado
c) a garota irá envelhecer se resolver tomar banho
d) ele vai demorar para aceitar a ideia de tomar banho

QUESTÃO 23

Em língua portuguesa, a nominalização deverbal ocorre quando verbos são transformados em 
substantivos. Observe a fala da garota no primeiro quadrinho da tirinha de Maurício de Sousa. 

Na frase “Um dia, você não poderá resistirresistir  e vai tomar banho!”, o verbo sublinhado pode ser transformado 
no substantivo:

a) resiliência
b) resistência
c) desistência 
d) persistência

QUESTÃO 24

Leia o poema a seguir escrito por Márcia Wayna Kambeba, indígena do povo Omágua/Kambeba no Alto 
Solimões (AM). 

LÍNGUA PORTUGUESA
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Silêncio Guerreiro 

No território indígena
O silêncio é sabedoria milenar
Aprendemos com os mais velhos
A ouvir, mais que falar.

No silêncio da minha flecha
Resisti, não fui vencido
Fiz do silêncio a minha arma
Pra lutar contra o inimigo.

Silêncio é preciso,
Para ouvir o coração,
A voz da natureza
O choro do nosso chão.

O canto da mãe d’água
Que na dança com o vento
Pede que a respeite
Pois é fonte de sustento.

É preciso silenciar
Para pensar na solução
De frear o homem branco
E defender o nosso lar
Fonte de vida e beleza
Para nós, para a nação!

KAMBEDA, Márcia. "Silêncio Guerreiro". Disponível em: https://xapuri.info/silencio-guerreiro/. Acesso em 13 de out. de 2022.

Analise as assertivas acerca dos versos da primeira estrofe.

I.    Para os povos indígenas, o silêncio é uma qualidade ou instrução transmitida através das          
      gerações; 
II.  Todos devem aprender o conceito de silêncio com os povos indígenas;
III. Para os povos indígenas, é mais importante aprender a falar do que aprender a ouvir;
IV. O silêncio é um conhecimento de milênios. 

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e III
b) I e IV
c) II e III
d) II e IV

QUESTÃO 25

Leia o trecho a seguir extraído do poema "Mãos" de Bráulio Bessa, poeta, declamador e divulgador da 
cultura nordestina. 

LÍNGUA PORTUGUESA
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Mãos

Um poeta agarra um lápis 
e escreve uma poesia, 
um palhaço pinta o rosto 
pra espalhar alegria, 
o pintor pinta uma tela 
de uma paisagem tão bela, 
e a Ana faz um fuxico 
usando o poder das mãos 
e o amor do coração 
faz -se até luxo no lixo.

BESSA, Bráulio. Poesia com rapadura. Fortaleza: CeNE, 2017. p. 119 -20.

Nesse trecho, que representa a primeira estrofe do poema, o autor faz uso da aliteração, a partir da 
repetição do fonema /p/, como um recurso estilístico, para atribuir maior sonoridade e expressividade 
aos versos. Com base nesta conceituação, observe os trechos abaixo quanto ao uso dessa figura de 
linguagem:

I.    E vamos falar do mundo, 
[…] moderno
marco malévolo
mesclando
mentiras
modificando
maneiras
mascarando
maracutaias (Chico Anysio - adaptado)

II.  O rato roeu a rica roupa 
do rei de Roma! 
A rainha raivosa 
rasgou o resto 
e depois resolveu remendar!

III. Vovó viu a uva
mas não viu o vovô
que viveu a vida
voando
e velejando
em busca de vivas. (Wagner M. Martins)

IV. Vozes veladas, veludosas vozes,
Volúpias dos violões, vozes veladas
Vagam nos velhos vórtices velozes
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. (Cruz e Sousa)

A aliteração está presente:

a) em todos os trechos
b) em nenhum dos trechos  
c)  somente nos trechos II e III
d) somente nos trechos II e IV 

LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 26

“A água é o mais crítico e importante elemento para a vida humana. Compõe de 60 a 70% do nosso peso 
corporal, regula a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções orgânicas.”

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA. DEMAE, 2022. Disponível em: <https://www.demae.go.gov.br/projetos/importancia-da-agua-para-
nossa-vida/>. Acesso em 20 de outubro de 2022.

Para determinarmos a quantidade ideal de água que devemos consumir a cada dia, alguns nutricionistas 
sugerem ingerir 35ml de água para cada quilograma de massa corporal. Com base nessas informações, 
podemos afirmar que a quantidade (  ) de mililitros de água a ser ingerida por uma pessoa pode ser 
calculada a partir da massa (  ) em quilogramas dessa mesma pessoa através da expressão:

a) 
b) 
c) 
d) 

QUESTÃO 27

Na campanha eleitoral, certo candidato tinha, na data de 10 de outubro de 2022, 15% da intenção dos 
votos válidos, de acordo com uma pesquisa contratada por sua equipe de campanha. Essa mesma equipe 
propôs uma estratégia de promoção desse candidato por meio da qual se esperava um aumento na 
intenção de votos válidos em 1,7% ao dia, a partir do dia seguinte ao dia 10 de outubro. Para ser eleito, 
na data da eleição, esse candidato precisaria ter mais de 50% dos votos válidos. Sabendo que a eleição 
foi realizada no dia 30 de outubro e que a estratégia de promoção atendeu às exatas expectativas da 
equipe de campanha, pode-se concluir que:

a) O candidato não foi eleito.
b) O candidato foi eleito.
c) Não é possível afirmar nada sobre a eleição desse candidato.
d) Será necessária uma nova votação.

QUESTÃO 28 

O gráfico apresentado mostra a quantidade de casos acumulados de COVID-19, por data de notificação, 
ao longo de um determinado período do ano de 2020.

 Casos acumulados de COVID-19 por data de notificação. Disponível em <https://covid.saude.gov.br/>. 

MATEMÁTICA (Questões de 26 a 50)
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Acesso em 20 out. 2022.
De acordo com o gráfico, o estado da região Sudeste que apresentou menor número de casos 
acumulados de COVID-19 ao final do período analisado foi:

a) Espírito Santo
b) Minas Gerais
c) Rio de Janeiro
d) São Paulo

QUESTÃO 29

A Copa do Mundo de Futebol é um evento esportivo internacional, realizado desde 1930, de quatro em 
quatro anos (exceto em 1942 e 1946), com seleções de todo o mundo.

 Logotipos das Copas do Mundo 2022 e 2026. Disponíveis em <https://www.fifa.com/>. Acesso em 20 out. 2022.

Este ano foi a última edição que contou com 32 seleções, a partir de 2026, ano da próxima Copa do 
Mundo de Futebol, o número de seleções passará a ser 48. Em relação aos participantes da Copa do 
Mundo de Futebol de 2022 e da próxima Copa do Mundo de 2026, o aumento no número de seleções 
corresponde a:

a) 16,7% 
b) 25%
c) 33,3%
d) 50%

QUESTÃO 30

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), é um projeto 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que monitora o desmatamento por corte raso na 
Amazônia Legal e produz, com base nesse monitoramento, taxas anuais de desmatamento na região. A 
tabela apresentada nessa questão mostra a área desmatada da Floresta Amazônica (em km²) em cada 
um dos estados brasileiros em que essa floresta se faz presente, nos anos de 2018 a 2021.

 Área desmatada da Floresta Amazônica (em km²) por estados. Fonte: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/
amazonia/prodes>. Acesso em 20 out. 2022.

MATEMÁTICA
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De acordo com a tabela apresentada, a área desmatada foi reduzida de 2019 para 2020 e também 
de 2020 para 2021 no(s) estado(s): 

a) Amapá apenas.
b) Tocantins apenas.
c)  Amapá e de Roraima apenas.
d) Maranhão e Tocantins apenas.

QUESTÃO 31

“No dia 25 de janeiro de 2019, a Barragem I, na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), se 
rompeu. […] A barragem foi construída em 1976, pela Ferteco Mineração (adquirida pela Vale em 27 
de abril de 2001), pelo método de alteamento a montante. A altura da barragem era de 86 metros e 
o comprimento da crista era de 720 metros. Os rejeitos dispostos ocupavam uma área de 249,5 mil 
metros quadrados e o volume disposto era de 11,7 milhões de metros cúbicos.”

Disponível em: <http://www.vale.com/esg/pt/Paginas/Brumadinho.aspx>. Acesso em 20 out. 2022.

Para se ter uma ideia, comparando o volume de rejeitos da barragem com o volume de água de uma 
piscina olímpica, que é de aproximadamente 2 milhões de litros,  percebe-se que o valor que melhor 
representa a quantidade de piscinas olímpicas cheias de rejeitos que a barragem continha é de:

a) 58,5 piscinas
b) 585 piscinas
c) 5.850 piscinas
d) 58.500 piscinas

QUESTÃO 32

“A Organização Mundial de Saúde afirma: a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde 
que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo 
estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de 
massa corporal (IMC) acima de 30.

No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% em 2006 
para 20,3% em 2019. […]. A frequência de obesidade é semelhante em homens e mulheres. Nestas, a 
obesidade diminui com o aumento da escolaridade.”

Mapa da Obesidade. Disponível em: <https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/>. 
Acesso em 22 de outubro de 2022.

Sabe-se que o IMC de um indivíduo pode ser calculado ao se dividir sua massa corporal (em kg) pelo 
quadrado de sua altura (em metros). Com base nessa informação e no texto acima, para um indivíduo 
de 1,70m de altura ser classificado como obeso seu peso deve ser:

a) inferior a 86,7kg
b) superior a 86,7kg
c) inferior a 153kg
d) superior a 153kg

QUESTÃO 33

Muito se falou nos últimos anos sobre a vacinação contra a COVID-19, levantando-se várias dúvidas 
sobre a vacina e levando algumas pessoas a não se imunizarem. Segundo o Ministério da Saúde, foram 
distribuídas 476.000.000 de doses, das quais 399.000.000 foram aplicadas, de forma que 91,5% da 
população brasileira já tomou a primeira dose e 85,8% da população estão completamente vacinados 
(ou seja, tomaram uma vacina de dose única ou tomaram as duas doses da vacina de duas doses). 
Considerando que a população brasileira é composta por 225.000.000 de habitantes, se todos que 

MATEMÁTICA
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ainda não tomaram nenhuma dose ou que não completaram sua vacinação decidirem completar a sua 
vacinação, o número de doses distribuídas que ainda não foram aplicadas será:

a) superior ao necessário para vacinar todos.
b) igual ao necessário para vacinar todos.
c) inferior ao necessário para vacinar todos.
d) indeterminada, pois depende de quantas dessas doses distribuídas e não aplicadas são de vacinas 

de dose única. 

QUESTÃO 34

A prefeitura de uma cidade autoriza a construção de imóveis residenciais com altura máxima de até 
12,60 metros no centro da cidade. Sabe-se que todos os andares de uma determinada casa foram 
projetados com 3,5 metros de altura.

Assim sendo, de acordo com as regras da prefeitura, a quantidade máxima de andares dessa casa 
deverá ser:

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5 

QUESTÃO 35

As dízimas periódicas são números decimais infinitos e periódicos. A fração correspondente a uma 
dízima é chamada de fração geratriz.   

Sabe-se que

  
Qual das frações irredutíveis abaixo equivale a 0,66666...?

a)                                    b)

 

c)                                    d) 

QUESTÃO 36

Algumas multiplicações de polinômios ocorrem frequentemente na matemática e são conhecidas como 
produtos notáveis devido à importância desses produtos. 

Sabe-se que  (x + y)(x - y) = x² - y².  

Com base nas informações no texto, qual o valor de 99² -1 ?

a) 10000

b) 9999

c) 9800

d) 9900

MATEMÁTICA
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 37

Na figura, ABCD é um quadrado, e ABE é um triângulo equilátero. Sabe-se que:

Assim sendo, o valor da expressão x + y - z é 

a) 15°

b) 30°

c) 60°

d) 165°

QUESTÃO 38

A figura ilustra uma sala formada por retângulos de lados x e y, e por quadrados de lados iguais a x.   

Observe a figura e responda:

Qual é a expressão algébrica que expressa a área da sala? 

a) 8y².

b) 2x²+3xy.

c) 2x² + 3y².

d) y²+3xy. 
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 39

Pesquisadores analisaram as variações de temperatura em uma cidade. Após anotações e estudo dos 
dados, os pesquisadores concluíram que a temperatura pode ser calculada através da equação:

Onde T é a temperatura em graus Celsius, e t é a hora, e então calcularam a temperatura na cidade às 
12 horas e às 18 horas. 

Quantos graus Celsius a temperatura diminuiu nesse período?

a) 9 °C

c) 7 °C

b) 8 °C

d) 6 °C

 

QUESTÃO 40

Há um ano, um investidor comprou uma casa por R$70.000,00. Para a compra, fez empréstimos de 
R$10.000,00 do cunhado e R$20.000,00 do primo, com a promessa de devolver-lhes o capital, após 
um ano, acrescidos de 5% e 4% de juros, respectivamente. Sabe-se que a casa teve uma valorização de 
6% durante o período de um ano e que o investidor vendeu a casa e pagou o devido ao cunhado e ao 
primo. 

Neste caso, qual foi o lucro obtido pelo investidor?  

a) R$4200,00

b) R$2900,00

c) R$2800,00

d) R$1400,00

QUESTÃO 41

Em uma escola do bairro central da cidade existem 6 classes com 32 alunos, 4 classes com 24 alunos e 
2 classes com 18 alunos. Quantos alunos possui esta escola?

a) 150

b) 230

c) 300

d) 324

QUESTÃO 42

O pai de um aluno do IFSULDEMINAS possui um sítio, com terreno no formato retangular, de dimensões 
1,5 km por 150 m. A área em metros quadrados deste sítio é:

a) 100.000

b) 155.000

c) 225.000

d) 315.000



PROCESSO SELETIVO 2023 · 1° Semestre | Ensino Técnico IntegradoINSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS 23

MATEMÁTICA

QUESTÃO 43

Uma aluna de um Curso Integrado do IFSULDEMINAS possui 12m de fita vermelha e 40m de fita branca, 
que utilizará para enfeitar um salão de festas. Ela deseja cortar as fitas de mesmo tamanho com o 
maior tamanho possível para que não haja sobra de fitas. Quantos metros deve ter cada pedaço de fita?

a) 2
b) 4
c) 6

d) 7

QUESTÃO 44

No início da semana, um estudante do Curso Integrado do IFSULDEMINAS tinha uma determinada 
quantia no banco. Na terça-feira sacou desta conta 147 reais, na quarta depositou 91 reais e com estas 
transações seu saldo ficou em 412 reais. No início daquela semana, o estudante tinha:

a) R$326
b) R$412
c) R$468

d) R$512

QUESTÃO 45

No campeonato de futebol Brasileirão 2022, um dos critérios adotados para desempate entre as 
equipes é o saldo de gols. Uma equipe, até a rodada atual, marcou 31 gols, mas sofreu 49. O saldo de 
gols desta equipe foi:

a)  2
b) -10
c) -12

d) -18

QUESTÃO 46

Os automóveis oficiais das instituições públicas obedecem normas quanto à velocidade máxima 
permitida. Sabe-se que a velocidade média máxima permitida aos automóveis do IFSULDEMINAS é 
de 80km/h. Quantos quilômetros percorre um automóvel do IFSULDEMINAS, com velocidade média 
máxima constante de 80km/h, por um percurso de 2 horas e meia? 

a) 100
b) 160
c) 200

d) 220

QUESTÃO 47

Em uma indústria de medicamentos  situada em uma das cidades que possui Campus do IFSULDEMINAS, 
6 torneiras enchem um tanque em 240 minutos. Em quantas horas, 5 dessas torneiras enchem este 
mesmo tanque?

a) 3,2

b) 3,8

c) 4,4

d) 4,8
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 48

Um estudante do Curso Integrado do IFSULDEMINAS faz medições de ângulos numa aula de geometria 
e anota que dois ângulos obtidos são complementares e que a diferença entre o maior ângulo e o 
menor ângulo é 24 graus. Quais os valores dos ângulos encontrados? 

a) 23 e 47

b) 33 e 57

c) 48 e 72

d) 44 e 46 

QUESTÃO 49

Um estudante do IFSULDEMINAS usou notas de R$5,00 e de R$20,00 para pagar uma compra no valor 
de R$ 180,00. Se o total de notas utilizadas foi de 15 notas, qual a quantidade de notas de R$ 20,00 
foram utilizadas?

a) 2

b) 4

c) 7

d) 8

QUESTÃO 50

Deseja-se cercar um terreno quadrado com área de 2704 m². Sabe-se que é utilizado 1 metro de arame 
para cada metro do perímetro do terreno. A extensão, em metros, de arame para cercar o terreno é de:

a) 52

b) 104

c) 208 

d) 676
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RASCUNHO PARA O GABARITO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

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

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
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50

Informações aos candidatos:

1) Para acompanhar as publicações do Processo Seletivo 2023/1º semestre, acesse:
https://vestibular.ifsuldeminas.edu.br;

2) Para entrar em contato com o IFSULDEMINAS sobre o Processo Seletivo 2023/1º semestre, envie 
mensagem para o e-mail vestibular@ifsuldeminas.edu.br;

3) O link para a plataforma de solicitação de matrícula é: https://www.gov.br/pt-br/servicos/
matricular-se-em-curso-de-educacao-profissional-tecnica-educacao-de-jovens-e-adultos-
integrado-e-subsequente-ifsuldeminas

4) A documentação para matrícula, tanto de candidatos que concorrem às vagas de ação afirmativa, 
quanto às vagas de ampla concorrência, devem ser anexadas no próprio sistema de matrícula. Não é 
necessária a apresentação de documentos em outro momento;

5) Para consultar o cronograma deste Processo Seletivo, acesse: https://portal.ifsuldeminas.edu.br/
index.php/proen/5433-processo-seletivo-2023-1-semestre-tecnico


