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Edital Nº. 89/2022   
SELETIVO TÉCNICO – IFMA 2023   Data: ____/____/_____ 

   

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 Use apenas caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

 Escreva abaixo o seu nome, sala e local da prova no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Prova e preencher a Folha de Resposta. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Resposta ao fiscal. 

 O Caderno de Prova só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 2h30min do início da prova. 

 Verifique se este Caderno de Prova contém 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, cada 
uma delas com 04 (quatro) alternativas. Se estiver incompleto, ou contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a 
leitura, solicite ao fiscal de sala para substitui-lo. 

 Na Folha de Resposta, será anulada a questão cuja resposta apresentar emenda, rasura, ou ainda mais de uma 
opção marcada ou sem marcação. 

 Leia toda a questão e assinale, no Caderno de Prova, a alternativa que julgar correta antes de transpor a opção 
escolhida para a Folha de Resposta 

 Ao receber a Folha de Resposta, confira todos os dados constantes no cabeçalho, certificando-se de que, realmente, 
correspondem aos seus. Caso exista alguma falha, comunique ao fiscal de sala. 

 Assine a Folha de Resposta – verificar a localização do espaço para assinatura do candidato 

 Não será permitido o uso de material estranho à prova. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida 
na Folha de Resposta, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Prova não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento da Folha de Resposta é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas desta prova estão apresentadas a seguir: 
 

Disciplina Número de questões 

Língua Portuguesa 15 questões 

Matemática 15 questões 

  
 

   

Nome do Candidato:                                                                                                           Sala: 
 
 
Local de Prova: 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 1 
 

Apenas 44% dos homicídios são esclarecidos no Brasil, diz Instituto Sou da Paz 
 

Esclarecimento sobre homicídios dolosos avança no país, mas estados ainda falham em transparência de 
informações 

 
Vera Batista 

postado em 13/10/2021 11:00 

 

 A quarta edição da pesquisa Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz, mostra que é muito 

baixa a taxa de esclarecimentos sobre crimes contra a vida no país. "Calculamos que o Brasil esclarece 44% 

dos homicídios", informa o estudo. Uma das saídas para melhorar essa situação, segundo o Instituto, é criar 

um Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios, com dados consolidados de órgãos envolvidos, 

como as polícias, os tribunais de Justiça e o Ministério Público. A falta de informação e de transparência sobre 

o assunto é uma das preocupações dos pesquisadores e a responsável pelos problemas que assolam a 

segurança pública e pela impunidade dos crimes dolosos (com a intenção de matar). 

 O objetivo do estudo, entre outras, é o de responder a questões como a proporção dos homicídios 

dolosos que resulta em ações na Justiça em cada uma das unidades federativas do Brasil e quantos familiares 

de vítimas têm garantido pelo Estado o direito a uma resposta. Nessa edição, que traz dados referentes a 

2020, houve aumento de 12 para 17 dos estados entre os que foram capazes de oferecer informações que 

permitiram calcular as taxas de esclarecimento. Os estados na lanterna são Paraná, com 12% de 

esclarecimento, e Rio de Janeiro, com 14%. "Outros 10 estados brasileiros não foram sequer capazes de 

informar quantos homicídios eles esclareceram", destaca a pesquisa. 

 O Mato Grosso do Sul foi o estado que mais esclareceu homicídios, em 2020, com percentual de 

89%, seguido por Santa Catarina, com 83%, e pelo Distrito Federal, com 81%, que piorou o percentual em 

relação à última edição, de 2019, quando apresentou taxa de 91%. 

 Mesmo o Paraná tendo a menor taxa de esclarecimento de homicídios, o percentual é um avanço 

porque, na pesquisa anterior, o estado tinha enviado dados incompletos que impossibilitaram o cálculo. 

Também o Rio de Janeiro, que ficou em último lugar no ranking em 2020, melhorou de 11% para 14% a taxa 

de esclarecimento, seguido da Bahia, que subiu de 4%, na segunda edição, para 22% na atual. 

 "É importante reconhecer o avanço no percentual de esclarecimento de homicídios no Brasil, que 

aumentou 12% em relação à última edição da pesquisa", comemora Carolina Ricardo, diretora-executiva do 

Instituto Sou da Paz. “Esta é a edição com o maior número de estados que enviaram dados completos e a 

maior parte deles apresentou aumento no esclarecimento de homicídios em relação ao ano anterior”, diz. 

Entre as razões para esse avanço nos estados está a melhora na capacidade de investigação, indicada pelo 

aumento nos esclarecimentos no mesmo ano da morte. 

 A literatura especializada aponta que, quanto mais tempo demora a atividade investigativa, mais difícil 

fica a identificação de autores, com maior possibilidade de o inquérito ter como destino o arquivamento. Entre 

os estados que não enviaram os dados solicitados pelo Instituto Sou da Paz estão Alagoas, Amazonas, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Entre aqueles que enviaram dados incompletos, o que não permitiu 

o cálculo do percentual de homicídios, estão Amapá, Goiás, Pará e Maranhão. 

 O Instituto Sou da Paz cita, ainda, trabalhos de abrangência internacional, como o Estudo Global 

sobre Homicídios da ONU – edição 2019, que traz um panorama continental e aponta que os países das 

Américas têm os maiores índices de impunidade, tendo 43% de homicídios elucidados, ficando abaixo da 

média mundial de 63%. “O critério utilizado foi a capacidade de instituições policiais identificarem pelo menos 

um suspeito do crime, independentemente da continuidade do processo nas instituições do sistema de justiça 

criminal”, explica. 

 Mas, se o Brasil esclarece pouco homicídios, "por que nossas prisões estão superlotadas?", questiona 

a pesquisa Onde Mora a Impunidade. "Os dados disponíveis nos mostram que a maior parte das pessoas 

presas praticaram crimes contra o patrimônio (roubos, extorsão, entre outros) e crimes relacionados a drogas". 

De acordo com o levantamento, 728.203 pessoas estão presas no Brasil. Desse total, 40% (315.047), por 
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crimes contra o patrimônio; 31% (246.091), por envolvimento com drogas; 18% (143.929), por “outros” crimes; 

e apenas 10% (80.319), por homicídio. 

 “Contudo, informações disponíveis revelam que menos de 10% dos adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas praticaram ato infracional análogo ao homicídio”, revela o Instituto – ao contrário 

do que se pensa, a maioria dos menores apreendidos não cometeram crime de morte –. O estudo não inclui 

as mortes de intervenção policial (MDIP), consideradas como excludente de ilicitude – denúncias criminais 

não oferecidas contra policiais que agiram em legítima defesa própria ou de terceiros –, “por entendermos 

que remete a uma outra dinâmica, mais específica”, diz o Instituto. 

 Para que o Brasil passe a priorizar a investigação de homicídios, o Instituto Sou da Paz propõe, entre 

outras recomendações, a modernização da gestão e da infraestrutura; a remuneração das polícias civis 

estaduais; a garantia da disponibilidade ininterrupta de equipes completas (delegado, investigadores e 

peritos) para chegada rápida ao local do crime em todas regiões dos estados; além da padronização e da 

integração dos sistemas de informação dos Ministérios Públicos estaduais, conferindo mais transparência à 

resposta que o Estado dá aos crimes contra a vida”. 

 
Texto adaptado para fins pedagógicos. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/10/4955098-

apenas-44-dos-homicidios-sao-esclarecidos-no-brasil-diz-instituto-sou-da-paz.html.  Acesso em: 09 ago. 2022. 

 
TEXTO 2 

 

 
Disponível em: https://imagohistoria.blogspot.com/2012/04/mapa-da-violencia.html. Acesso em: 09 ago. 2022. 

 
  

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/10/4955098-apenas-44-dos-homicidios-sao-esclarecidos-no-brasil-diz-instituto-sou-da-paz.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/10/4955098-apenas-44-dos-homicidios-sao-esclarecidos-no-brasil-diz-instituto-sou-da-paz.html
https://imagohistoria.blogspot.com/2012/04/mapa-da-violencia.html
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TEXTO 3 

 
Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/06/05/brasil-teve-656-mil-assassinatos-em-2017-revela-
atlas-da-violencia-numero-e-maior-que-o-divulgado-pelas-autoridades-de-seguranca.ghtml. Acesso em: 09 ago. 2022. 
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https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/06/05/brasil-teve-656-mil-assassinatos-em-2017-revela-atlas-da-violencia-numero-e-maior-que-o-divulgado-pelas-autoridades-de-seguranca.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/06/05/brasil-teve-656-mil-assassinatos-em-2017-revela-atlas-da-violencia-numero-e-maior-que-o-divulgado-pelas-autoridades-de-seguranca.ghtml
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TEXTO 4   
DIÁRIO DO KAOS 

Criolo 
 

Pra desabafar meu rap vai me levar 
Aos confins do mundo pra dizer 
Que só amor pode te afastar do canhão 
De um doze, de um tiro, de uma arma,  
de uma desilusão 
Quem sofre, Pai, eu sei, abra seu coração 
Aqui quem fala é um sobrevivente, Pai 
A música vem e me traz emoção 
Um milagre divino, Senhor 
Na biqueira eu não vou, vários irmãos 
Morrer em vão 
Alimentação de onde eu vim 
Pro Senhor ver, é ilusão 
Acorda irmão! 
Tecnologia vem e tá na tua mão pra dizer 
Que a cada dia que passa 
Você é nada, nada, nada, nada pro sistema, Pai! 
[…] 
 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/criolo/diario-do-kaos-part-tropkillaz/. Acesso em: 09 ago. 2022. 

 
01. O Texto 1, prioritariamente, objetiva 

 

A) opinar sobre as causas dos homicídios no Brasil e no mundo. 

B) contestar a taxa de esclarecimentos de homicídios no Brasil. 

C) apresentar dados da pesquisa sobre a situação dos homicídios no Brasil. 

D) apontar índices de impunidade nos países das Américas em relação ao Brasil. 
 
 

02. De acordo com o Texto 1,  
 

A) A ausência de informação e de esclarecimentos sobre homicídios no Brasil é causa da insegurança 
pública e da impunidade em crimes dolosos. 

B)  Paraná, Rio de Janeiro e Bahia não avançaram, no que diz respeito à taxa de esclarecimentos de 
homicídios, na pesquisa atual. 

C) A literatura especializada revela que a demora no processo de investigação dos crimes incide sobre 
a elucidação dos autores dos homicídios. 

D) A maioria dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas é responsável por ato 
infracional análogo ao homicídio. 
 

Considere o trecho a seguir para responder às questões 03, 04 e 05. 
 

Nessa edição, que traz dados referentes a 2020 [1], houve aumento de 12 para 17 dos estados 

entre os [2] que foram capazes de oferecer informações que [3] permitiram calcular as taxas de 

esclarecimento. 

 
03. A expressão destacada, QUE TRAZ DADOS REFERENTES A 2020 [1], é uma oração 

 

A) adjetiva restritiva, introduzida por um pronome relativo. 

B) adjetiva explicativa, introduzida por um pronome relativo. 

C) substantiva apositiva, introduzida por uma conjunção integrante.  

D) substantiva completiva nominal, introduzida por uma conjunção integrante. 

https://www.letras.mus.br/criolo/diario-do-kaos-part-tropkillaz/
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04. O vocábulo OS [2], sem a perda do sentido original do trecho, pode ser substituído por 

 

A) aquelas.  

B) aqueles. 

C) muitos. 

D) poucos. 
 
 

05. O vocábulo QUE [3] refere-se a 
 

A) informações. 

B) estados. 

C) dados. 

D) taxas. 

 

 
Considere o trecho a seguir para responder às questões 06 e 07. 

 

Os estados na lanterna são Paraná, com 12% de esclarecimento, e Rio de Janeiro, com 14%. 

 
06. O trecho configura-se como um período  

 

A) simples com uma oração sem sujeito. 

B) composto com uma oração coordenada. 

C) simples com uma oração absoluta. 

D) composto com uma oração subordinada. 
 
 

07. A expressão em destaque NA LANTERNA foi usada 
 

A) denotavivamente e significa em situação inusitada. 

B) conotativamente e significa em situação inusitada. 

C) conotativamente e significa em situação ruim. 

D) denotativamente e significa em situação ruim. 
 
 

Considere o trecho a seguir para responder à questão 08. 
 

"[1]Outros 10 estados brasileiros não foram sequer capazes de informar quantos homicídios eles 

esclareceram"[2], destaca a pesquisa. 

 
 

08. As aspas, [1] e [2], presentes no trecho 
 

A) marcam uma ironia. 

B) enfatizam uma ideia. 

C) indicam um título. 

D) destacam uma citação direta. 
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09. Assinale a opção em que o vocábulo foi formado por justaposição. 

 

A) análogo. 

B) ilicitude. 

C) ininterrupta. 

D) socioeducativas. 
 
10. A intenção comunicativa prioritária do Texto 2 é 

 

A) denunciar os motivos e causas da violência. 

B) descrever a situação de pessoas vulneráveis. 

C) narrar a história da violência em nosso país. 

D) mostrar os crimes mais violentos de nosso país.  
 
 

11. A linguagem verbal do Texto 2, com exceção do título, da autoria e localização, constitui-se por 
 

A) 03 adjetivos e 07 substantivos. 

B) 10 substantivos e 03 adjetivos. 

C) 03 substantivos e 10 adjetivos. 

D) 07 adjetivos e 03 substantivos. 
 
 

12. O sentido global do Texto 2 é construído pela 
 

A) articulação entre a linguagem verbal e não verbal, materializada nos canos das armas, e a linguagem 
não verbal, que mostra a população amedrontada. 

B) articulação entre a linguagem não verbal, que mostra as armas, e a linguagem não verbal, que mostra 
a população amedrontada. 

C) presença da linguagem verbal que apresenta, nos canos das armas, as mazelas que amedrontam a 
população brasileira. 

D) presença da linguagem não verbal materializada na população brasileira amedrontada diante das 
armas. 
 
 

13. Os Textos 1 e 2 e 3, respectivamente, são 
 

A) artigo de opinião, cartum e tabela. 

B) reportagem, charge e infográfico. 

C) editorial, cartaz e folheto. 

D) notícia, tirinha e mapa. 
 
 

14. No Texto 4, a variedade e o registro linguísticos dos versos de Diário do Kaos configuram-se como 
 

A) situacional (geracional) e formal. 

B) geográfica (regional) e formal. 

C) situacional (geracional) e informal. 

D) geográfica (regional) e informal. 
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15. No Texto 4, a leitura dos versos de Criolo permite afirmar que a 
 

A) arte e o amor são capazes de salvar da violência.  

B) fome está ausente do cotidiano da comunidade. 

C) arma e a dor são meios eficazes contra a violência.  

D) tecnologia, que está na mão, ampara e protege. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – MATEMÁTICA  
 
Considere o trecho a seguir para responder às questões 16 e 17. 

 

De acordo com o levantamento, 728.203 pessoas estão presas no Brasil. Desse total, 

aproximadamente 40% , por crimes contra o patrimônio; 31%, por envolvimento com drogas; 18%, por 

“outros” crimes; e apenas 10%, por homicídio. 

 
16. Ao selecionar aleatoriamente duas dentre o total de pessoas presas, a probabilidade de que sejam 

indicadas uma pessoa presa por envolvimento com drogas e uma pessoa condenada por homicídio é de 
 

A) 5,4%. 

B) 3,1%. 

C) 41,1%. 

D) 35,5%. 
 

17. Ainda considerando o total de pessoas encarceradas no Brasil, a probabilidade de encontrar, 
aleatoriamente, uma pessoa culpada por crimes contra o patrimônio ou um indivíduo responsável por 
“outros” crimes é de 

 

A) 7,2%. 

B) 36%. 

C) 58%. 

D) 9,4%. 
 
 

18. Para a realização de um estudo sobre a violência contra a mulher, será formada uma comissão composta 
por 5 médicos e 4 psicólogos. Em uma clínica, em que 8 médicos e 7 psicólogos se disponibilizaram a 
participar, o número de formas que será possível organizar a comissão é 

 

A) 5 644 800. 

B) 2 822 400. 

C) 1 960. 

D) 3 920. 
 

 
19. Em determinada cidade do Maranhão, como resultado da constante conscientização e do aumento na 

rigidez da punição pelo crime, o número de crimes de violência contra a mulher vem diminuindo no 
decorrer do ano, como pode ser visto nos dados dos três primeiros meses apresentados no Quadro 01. 

 
Quadro 01 – Quantitativo aproximado de crimes contra a mulher por mês. 

 

Janeiro Fevereiro Março 

50 000 48 300 46 600 

 
Caso essa tendência se mantenha durante todos os meses do ano, o número de crimes esperado para 
dezembro corresponde a 

 

A) 31 300. 

B) 33 000. 

C) 29 600. 

D) 34 700. 
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20. Um estudo realizado no Maranhão, observou que, para cada solicitação de medida protetiva atendida no 

prazo legal, chegavam outras três que não eram atendidas dentro desse prazo. Em uma determinada 
semana, foram registradas, em São Luiz, as solicitações de medidas protetivas, conforme discriminado 
no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Registo de solicitações por dia da semana. 

 

DIA SOLICITAÇÕES 

Segunda-feira  256 

Terça-feira 512 

Quarta-feira 1024 

  
 

Seguindo essa mesma tendência, o número de solicitações não atendidas, no sábado, foi de  
 

A) 8 194. 

B) 6 144. 

C) 2 048. 

D) 16 384. 
 

21. De acordo com o Texto 1, na edição que traz os dados referentes a 2020, houve aumento de 12 para 17 
no número de estados que foram capazes de fornecer informações para o cálculo das taxas de 
esclarecimento. Nesse contexto, o aumento foi, aproximadamente, de 

 

A) 19/50. 

B) 23/50. 

C) 21/50. 

D) 27/50. 
 
22. No bairro A, ocorreu redução dos casos de violência a uma taxa constante de 10 casos por mês. Em 

contraste, no bairro B, houve um significativo aumento dos casos de violência, a uma taxa constante de 
15 casos mensais. No gráfico da Figura 01, estão representadas as funções que descrevem o que ocorre 
em ambos os bairros, em que o eixo das ordenadas indica a quantidade de casos de violência, em função 
do tempo em meses (eixo das abscissas). 

 
Figura 01 

 
 

Tomando por base essas informações, o número de casos se igualou nos dois bairros no mês 
 

A) 3. 

B) 2. 

C) 5. 

D) 4. 
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23. Após uma longa e detalhada análise dos registros oficiais envolvendo casos de violência doméstica 

protocolados em uma delegacia de defesa da mulher, observou-se que, em setembro de 2022, o número 
de boletins de ocorrência variou de acordo com a função y = – 2x² + 60x, em que x é o tempo decorrido, 
em dias; e y é o quantitativo de registros naquele dia. Nessas condições, o maior número de boletins de 
ocorrência nesse mês de observação foi 

 

A) 500. 

B) 400. 

C) 450. 

D) 380. 
 
 
24. Um estudo de psicologia, que analisou a influência de jogos de desafio/corrente sobre os casos de suicídio 

entre adolescentes, determinou que a ocorrência de casos sofre impacto do número de 
compartilhamentos do jogo em redes sociais. Considerando que o número de casos de suicídio segue, 

aproximadamente, a função 𝑁(𝑐) =
1

16
∙ (

1

2
)
−

𝑐

1000
+5

, em que c corresponde à quantidade de 

compartilhamentos, o número de casos de suicídio atingirá 16 quando forem feitos 
 

A) 15 mil compartilhamentos. 

B) 50 mil compartilhamentos. 

C) 9 mil compartilhamentos. 

D) 13 mil compartilhamentos. 
 

 
25. O Texto 2 apresenta um mapa da violência em palavras. Para uma campanha de conscientização contra 

a violência nos grandes centros urbanos, uma empresa deseja escrever a palavra violência de todas as 
formas possíveis, permutando suas letras. Sendo assim, a quantidade de maneiras distintas possíveis 
para a escrita é 

 

A) 9!. 

B) 8!. 

C) 9!/2!. 

D) 8!/2!. 
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Considere a Figura 2 para responder às questões 26 e 27 e considere 𝝅 = 𝟑, 𝟏𝟒. 

 
O Departamento de Polícia de um estado brasileiro pretende desenvolver um projeto de conscientização 
em uma área muito violenta, delimitada pela região circular apresentada na Figura 2.  

 
 

Figura 2 

 
 
 

26. Sabendo que os encarregados estão estruturando uma operação para cercar o perímetro da região 
circular apresentada na Figura 02, e que são necessários pelo menos dois policiais a cada 100 metros 
de perímetro, então, o número mínimo de agentes direcionados para cercar a região mencionada é 

 

A) 2 764. 

B) 1 382. 

C) 2 551. 

D) 1 024. 
 
 

27. A área, em quilômetros quadrados, delimitada pelo círculo na Figura 2, aproximadamente, é 
 

A) 1 520 km2. 

B) 1 500 km2. 

C) 1 540 km2. 

D) 1 480 km2. 
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28. Em pesquisa realizada junto à população, buscou-se descobrir a opinião dos cidadãos acerca da punição 

mais adequada a ser aplicada aos criminosos que cometem atos de violência contra a mulher. Dos 900 
respondentes, 453 concordam que apenas o encarceramento de isolamento total é medida punitiva 
adequada; 348 apontaram que a prisão em regime semiaberto daria melhores resultados, e, dentre esses 
participantes, 256 assinalaram que o serviço comunitário deve ocorrer concomitantemente com a prisão 
em regime semiaberto; e do total de respondentes, 355 defendem que são necessárias medidas 
educativas/prestação de serviço comunitário. Sabendo que todos os respondentes escolheram entre as 
opções citadas e quem escolheu o isolamento total não concorda com nenhuma outra opção, o número 
de pessoas que optaram apenas por medidas educativas/prestação de serviço comunitário foi 

 

A) 123. 

B) 231. 

C) 87. 

D) 99. 
 
 

29. No Texto 03, tem-se um gráfico da taxa de homicídios de jovens no Brasil e nos estados brasileiros. Um 
analista deseja avaliar a influência do Rio Grande do Norte, estado com maior taxa de homicídios, sobre 
o estado do Maranhão, uma vez que a proximidade de locais violentos pode ser um dos fatores 
causadores da disseminação da violência. Para fazer o cálculo, ele construiu a Figura 3, enquadrada em 
um sistema de coordenadas cartesianas, para determinar a distância, em linha reta, entre esses dois 
estados. A distância calculada pelo analista foi de 

 
Figura 3 

 
 

A) 1 250 km. 

B) 980 km. 

C) 1 070 km. 

D) 1 560 km. 
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30. Um perito responsável por elucidar um caso de tentativa de feminicídio ocasionado por arma de fogo deve 

determinar se a munição encontrada na arma do suspeito corresponde ao projétil causador do ferimento 
na vítima. Uma das técnicas que o perito irá utilizar analisa a equivalência do volume do projétil e do 
ferimento encontrado no corpo da vítima. Sabendo que o corpo do projétil possui formato cilíndrico e 
cabeça em forma de meia esfera, conforme representado na Figura 4, o volume desse projétil, em mm3, 
é, aproximadamente, de 
 
Considere 𝜋 = 3,14. 

 
Figura 4 

 
 

A) 21,7. 

B) 27,5. 

C) 20,1. 

D) 25,1. 
 
 


