
 
   

Caderno de Provas 
   

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 
 

Não nos matem 
Mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio no DF 

 
 

Coletivo de Mulheres Negras Baobá* 
Brasil de Fato | Brasília (DF) | 09 de outubro de 2021 às 10:26 

 
 
 Embora a violência de gênero possua uma característica transversal, ou seja, de que todas as 

mulheres podem ser vítimas de violência doméstica e de feminicídio sexual, independentemente da sua raça 

ou classe social, os dados confirmam que as principais vítimas são as mulheres negras. De acordo com Sueli 

Carneiro, filósofa, escritora e ativista antirracista do movimento social negro e de mulheres, “por mais que 

todas as mulheres estejam sujeitas a esse tipo de violência, já que é sistemática, se faz importante observar 

o grupo que está mais suscetível a ela, já que seus corpos vêm sendo desumanizados historicamente, 

ultrassexualizados, vistos como objeto sexual”. 

 A CPI do Feminicídio instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 5 de novembro de 

2019, ao aprovar seu relatório final em 10 de maio de 2021, que será encaminhado a autoridades do DF, 

concluiu os trabalhos investigativos de que há omissão e falhas no tratamento dado às vítimas de violência 

doméstica e de feminicídio. Segundo o relatório, que analisou 90 casos de tentativas e de feminicídios 

consumados entre 2019 e 2020, as mulheres negras são as principais vítimas no DF, cerca de 79%, 

praticamente 8 de cada 10 vítimas. Quase 50% já tinham medidas protetivas de urgência contra o agressor 

antes do crime e em 75% dos casos verificou-se denúncias e registros anteriores aos assassinatos. 

 Em 2021, somente no primeiro trimestre, o DF já registrou alta de 40% nos números de tentativas de 

feminicídio em relação ao ano passado. Os agressores, na sua maioria, são maridos ou ex-maridos e os atos 

se configuram dentro de suas casas. Essas mulheres são afetadas em seus corpos por uma desgastante 

rotina de trabalho dentro e fora de seus lares, constatando as relações desiguais de poder entre elas e os 

homens. No dia 3 de outubro, mais um caso de feminicídio praticado contra Cilma da Cruz Galvão, diretora 

de Políticas para Mulheres e de Combate ao Racismo do Sindiserviços/DF, assassinada pelo marido dentro 

de sua residência, corroborou com a necessidade de enfrentamento de tais falhas e omissões. 

 Há uma falta de articulação entre o Sistema de Justiça Criminal, que precisa de qualificação, o 

Sistema de Segurança Pública e o Judiciário, que enxergam os sujeitos e as sujeitas negras como 

originalmente predispostos ao crime ou ao cometimento de delitos. Soma-se a isso o descaso do governo, 

que não diminui por falta de políticas públicas eficazes, a demanda entre a prestação de serviços públicos de 

atenção à mulher e a operacionalidade desses serviços. A Secretaria de Estado da Mulher do DF não tem 

dado conta da complexidade das violências contra as mulheres em todas as suas expressões física, 

psicológica, sexual, moral e patrimonial. As mulheres, ao acessarem o Estado, precisam obter como resposta 

encaminhamentos concretos, onde haja um ambiente de prevenção, de proteção e de combate. 

 É preciso se contrapor ao ciclo de violência em que as mulheres, em geral, e as mulheres e meninas 

negras, em particular, estão cotidianamente sujeitas. Para isso, é necessário um enfrentamento conjunto dos 

demais setores envolvidos como saúde, segurança pública, justiça, educação, assistência social, no sentido 

de construir ações contra as desigualdades e violência de gênero, de raça e de classe social. Quantas ainda 

precisam ser violadas nos seus direitos e mortas para que não sejamos apenas números em estatísticas e 

aumento da audiência em programas de televisão? 

 O contexto da pandemia agravou a situação, que já não nos era favorável, com a vulnerabilização, o 

empobrecimento, o recrudescimento do racismo e do machismo frente à Covid-19. As mulheres organizadas 

no Coletivo de Mulheres Negras Baobá têm construído ações de forma a lutar contra a eliminação de corpos 

das mulheres, principalmente de mulheres e meninas negras, o silenciamento, a invisibilidade, a 

desvalorização e o desprezo historicamente vivenciados por esse segmento majoritário da população que, 

segundo o IBGE, compõe a maior cifra de informalizadas e subutilizadas. 
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 Nesse sentido, somamos forças com o Levante Feminista Contra o Feminicídio no DF, articulação 

composta pelo conjunto de mulheres feministas do DF e entorno na campanha nacional contra o Estado 

feminicida e necropolítico, que destrói direitos duramente conquistados pelas mulheres. Estamos articuladas, 

portanto, lutando e resistindo contra o racismo, o machismo, a exploração do capitalismo, cujo modelo 

neoliberal e suas políticas liberalizantes têm causado impactos extremamente negativos para a população 

negra e indígena, e pelo Bem-Viver. 

 
Adaptado para fins pedagógicos. Disponível em: https://www.brasildefatodf.com.br/2021/10/09/-nao-nos-matem. Acesso 

em: 28 ago. 2022. 

 
TEXTO 2 
 

 
 

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/mulheres-vitimas-de-violencia-estao-entre-as-que-
mais-perderam-renda-e-emprego-na-pandemia-diz-datafolha.ghtml. Acesso em: 28 ago. 2022. 

 

TEXTO 3 
 
 

 
Disponível em: https://sindsaudemg.org.br/agente-de-saude-e-vitima-de-violencia-sexual/. Acesso em: 28 ago. 2022. 

https://www.brasildefatodf.com.br/2021/10/09/-nao-nos-matem
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/mulheres-vitimas-de-violencia-estao-entre-as-que-mais-perderam-renda-e-emprego-na-pandemia-diz-datafolha.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/mulheres-vitimas-de-violencia-estao-entre-as-que-mais-perderam-renda-e-emprego-na-pandemia-diz-datafolha.ghtml
https://sindsaudemg.org.br/agente-de-saude-e-vitima-de-violencia-sexual/
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01. A leitura do Texto 1 nos permite afirmar que 

 

A) os agressores, geralmente, são homens negros e pobres. 

B) as mulheres brancas conseguem encaminhamentos concretos relativos à proteção. 

C) a violência de gênero atinge mulheres independentemente da raça ou classe social. 

D) o aumento do número de casos de feminicídio fará com que o estado tome providências. 

 
 

02. A intencionalidade principal do Texto 1 é 

 

A) informar às mulheres quais as instâncias estatais de proteção.  

B) apoiar o Coletivo de Mulheres Negras Baobá. 

C) apresentar casos de feminicídio no Distrito Federal. 

D) denunciar o feminicídio contra as mulheres negras. 
 
 
Leia o trecho a seguir para responder às questões de 03 a 08. 

 

Soma-se a isso o descaso do governo, [1] que não diminui por falta de políticas públicas eficazes, 

[2] a demanda entre a prestação de serviços públicos de atenção à mulher e a operacionalidade desses 

serviços. 

 
03. Considerando a inserção do trecho no Texto 1, o vocábulo ISSO refere-se  
 

A) à falta de articulação entre o Sistema de Justiça Criminal, o Sistema de Segurança Pública e o 
Judiciário. 

B) à necessidade de qualificação do Sistema de Justiça Criminal, do Sistema de Segurança Pública e 
do Judiciário. 

C) ao fato de as pessoas negras serem vistas pelo Judiciário como mais predispostas ao crime. 

D) ao descaso do governo que não tem políticas públicas para as mulheres negras, especialmente as 
meninas.  

 
04. A expressão que, no trecho, tem valor de adjetivo é 

 

A) à mulher. 

B) o descaso.  

C) do governo. 

D) de políticas públicas.    
 
 
05. As vírgulas assinaladas no trecho separam 

 

A) um aposto explicativo.  

B) orações coordenadas. 

C) itens de uma enumeração. 

D) uma oração subordinada adjetiva. 
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06. O vocábulo POR pode ser substituído pela expressão 

 

A) devido à. 

B) em atenção à. 

C) a pretexto da. 

D) com o auxílio da. 

 
07. No trecho, tem-se 

 

A) uma oração coordenada e uma subordinada. 

B) uma oração principal e uma subordinada. 

C) duas orações coordenadas. 

D) duas orações subordinadas. 

 
08. Considerando sua inserção no Texto 1, o trecho 

 

A) explicita o significado da expressão “descaso do governo”. 

B) acrescenta um contra-argumento ao que vinha sendo desenvolvido. 

C) fundamenta a falta de articulação entre os sistemas estatais de proteção à mulher. 

D) acrescenta exemplos de problemas estatais para atender às mulheres vítimas de feminicídio.  

 
Leia o trecho a seguir para responder às questões 09, 10 e 11. 

 

O contexto da pandemia agravou a situação, que já não nos era favorável, com a vulnerabilização, 

o empobrecimento, o recrudescimento do racismo e do machismo frente à Covid-19. 

 
09. O trecho permite afirmar que 

 

A) a situação relativa ao feminicídio já era grave antes da pandemia. 

B) o feminicídio, o racismo e o machismo são reflexos da pandemia. 

C) a pandemia gerou o feminicídio, o racismo e o machismo. 

D) o empobrecimento agravou o racismo e o machismo. 
 
 
10. O vocábulo RECRUDESCIMENTO pode ser substituído por 

 

A) difusão.  

B) aumento. 

C) acréscimo. 

D) desdobramento. 
 

11. O vocábulo EMPOBRECIMENTO é formado por 

 

A) sufixação. 

B) prefixação. 

C) parassíntese. 

D) prefixação e sufixação. 
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12. Quanto ao gênero textual, o Texto 1 configura-se como 

 

A) notícia.  

B) editorial. 

C) reportagem. 

D) artigo de opinião 

 
13. De acordo com o Texto 2, na pandemia, 

 

A) o maior fator de vulnerabilidade à violência foi a dificuldade de encontrar apoio de outras pessoas. 

B) o terceiro maior fator de vulnerabilidade à violência foi o fechamento das Delegacias da Mulher. 

C) o segundo maior fator de vulnerabilidade à violência foi a maior convivência com o agressor. 

D)  o principal fator de vulnerabilidade à violência foi a submissão da mulher ao agressor. 

 
 

14. A leitura da linguagem não verbal no Texto 3, originalmente em preto e branco, permite afirmar que  
 

A) as mulheres são vítimas de violência pelo fato de serem mulheres. 

B) as mulheres que são assediadas terminam morrendo de forma violenta. 

C) as mulheres que usam saia curta estão mais propensas a serem assediadas. 

D) as mulheres negras estão mais propensas a serem assediadas porque são mais pobres. 
 
 
15. Os textos 1, 2 e 3 têm em comum 
 

A) a temática. 

B) o tipo textual. 

C) o registro coloquial. 

D) a linguagem conotativa. 

  



SELETIVO TÉCNICO – CURSO TÉCNICO NA FORMA INTEGRADA – 2023  

 EDITAL Nº 89/2022 – IFMA  

Seletivo Técnico – Curso Técnico na Forma Integrada – 2023  7 

 

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – MATEMÁTICA  
 
16. Segundo o Texto 1, cerca de 79% das 90 vítimas entre tentativas e feminicídios consumados no DF, 

entre 2019 e 2020, tiveram como vítimas mulheres negras. O total de mulheres negras que foram vítimas 
foi 

 

A) 69. 

B) 67. 

C) 71 

D) 73. 
 
 
17. Se a CPI do feminicídio citada no Texto 01 realizou, em média, duas sessões de 90min durante 18 dos 

meses em que a CPI esteve ativa, o total de horas que os parlamentares nomeados para a comissão 
dedicaram à CPI foi 

 

A) 55. 

B) 54. 

C) 53. 

D) 52. 
 
 

18. Sabendo que a taxa de mortalidade por feminicídio no ano de 2021 foi de 1,22 mortes para cada 100 mil 
mulheres, uma razão que pode representar essa taxa é 

 

A) 
61

5 000 000
. 

B) 
61

500 000
. 

C) 
30

1 000 000
. 

D) 
30

1 000 000
. 

 
 
 

19. Um levantamento feito por um banco de dados global entre 2000 e 2019 estimou que 27% das mulheres 
de 15 a 49 anos sofreram algum tipo de violência de seus parceiros. Em uma cidade com 8 000 000 de 
mulheres de 15 a 49 anos, se a estimativa do levantamento global se mantiver, o número esperado de 
mulheres que sofrerão algum tipo de violência, em notação científica é 

 

A) 2,16 ⋅ 106. 

B) 2,16 ⋅ 105. 

C) 2,7 ⋅ 106. 

D) 2,7 ⋅ 105.  
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20. Em uma cidade, o tempo (T) de resposta a uma ligação telefônica de emergência para a polícia, em 

minutos, é dada pela função T(x) = 2x + 5, onde x representa a distância, em quilômetros, da viatura 
policial ao local da ocorrência. Se uma emergência ocorreu a 12 km de uma viatura, o tempo de resposta 
a essa emergência foi de 

 

A) 28 minutos. 

B) 30 minutos. 

C) 31 minutos.  

D) 29 minutos. 

 

 
21. Após uma denúncia de tentativa de feminicídio, a justiça determinou que o agressor não poderia ficar a 

menos de 5,2 km da vítima que sofreu a agressão. Se a vítima se encontra 3 km ao sul de uma biblioteca 
da cidade e o agressor se encontra a 4 km a oeste dessa mesma biblioteca, então 

 

A) a determinação judicial está sendo cumprida, pois o agressor está a 5,5 km da vítima. 

B) a determinação judicial está sendo descumprida, pois o agressor está a 5 km da vítima. 

C) a determinação judicial está sendo cumprida, pois o agressor está a 6 km da vítima. 

D) a determinação judicial está sendo descumprida, pois o agressor está a 4,5 km da vítima. 

 

 
22. O governo de uma cidade concedeu empréstimos para que vítimas de tentativa de feminicídio pudessem 

recomeçar suas vidas longe dos agressores. Se os empréstimos eram de R$ 10.000,00 a uma taxa de 
juros simples de 0,1% ao mês e com prazo de pagamento de 60 meses, o montante a ser pago ao final 
do prazo será de 

 

A) R$ 10.600,00. 

B) R$ 12.000,00. 

C) R$ 11.600,00. 

D) R$ 13.000,00.  

 

 
23. Uma manifestação repudiando a violência contra as mulheres foi realizada em uma praça, construída no 

formato de um trapézio isósceles de base menor medindo 120 m, base maior medindo 280 m, e os lados 
não paralelos medindo 100 m. Sabendo que a praça ficou totalmente ocupada pelos manifestantes e que 

cada 𝑚2 foi ocupado por 4 pessoas, o número de pessoas presentes na manifestação foi 

 

A) 40.000. 

B) 50.000. 

C) 48.000. 

D) 58.000.  
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Leia o trecho a seguir para responder às questões 24 e 25. 
 

O Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher é um serviço criado para o combate à violência contra 

a mulher. Por meio de ligação gratuita e confidencial, esse canal de denúncia funciona 24 horas por dia, 

todos os dias da semana. 

 

 

24. O número telefônico utilizado para ligar na Central de Atendimento à Mulher tem a sua decomposição em 
fatores primos dada por  
 

A) 22. 32. 5. 

B) 23. 32. 5. 

C) 2. 33. 52. 

D) 22. 32. 52. 
 
25. Uma vítima de violência doméstica ligou 4 vezes para a Central de Atendimento à Mulher, solicitando 

ajuda. Supondo que cada ligação durou 5 minutos, o tempo total, em segundos, que a vítima gastou 
ligando para o canal de denúncia foi de 
 

A) 300. 

B) 1200.  

C) 1000. 

D) 600. 
 

 
26. Com base nos dados obtidos no Texto 2 é correto afirmar que 

 

A) o maior dos percentuais corresponde ao fator “Maior convivência com o agressor”. 

B) o percentual de “Perda de emprego ou impossibilidade de trabalhar para garantir renda própria” é 
maior do que a soma dos demais percentuais. 

C) o menor dos percentuais corresponde ao fator “Outros”. 

D) a soma de todos os percentuais é igual a 73,10%. 
 

 
27. Uma sala de aula tem ao todo 33 estudantes. O número de mulheres é a metade do número de homens 

e seis delas relataram já ter sofrido algum tipo de violência física por parte dos seus parceiros. A 
quantidade de mulheres desta sala que não relataram nenhum caso de violência foi um total de  

 

A) 11. 

B) 8. 

C) 5. 

D) 10. 
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28. Uma pesquisa de opinião realizada com 180 mulheres, em um terminal rodoviário, investigou a forma de 

violência contra a mulher da qual elas tinham sido vítimas. De acordo com a Tabela 1, cada mulher 
entrevistada indicava apenas uma forma de violência. Escolhendo uma dessas mulheres, aleatoriamente, 
a probabilidade de ela ter sofrido violência física é de  

 

A) 
17

36
. 

B) 
1

13
. 

C) 
18

47
. 

D) 
2

9
. 

 

 

 

 

 

 

 
29. Uma mulher vítima de violência doméstica obteve na justiça uma medida protetiva que proibia o agressor 

de se aproximar  dela num raio de 500 metros. A área da maior região circular, em m2, que a vítima está 
protegida do agressor é de  

 

A) 250000𝜋. 

B) 150000𝜋. 

C) 100000𝜋. 

D) 1250000𝜋. 

 

 

30. De acordo com o Texto 1, a CPI do Feminicídio iniciou suas atividades no dia 5 de novembro de 2019 e 
concluiu os trabalhos com o relatório final no dia 10 de maio de 2021. Supondo que, ao longo desse 
período, foram realizadas um total de 51 reuniões e que, nos meses de janeiro, na Câmara Legislativa, 
não tem expediente, a média de reuniões por mês de trabalho foi de 

  

A) 5. 

B) 2. 

C) 6.  

D) 3. 
 
 

Tabela 1:Número de mulheres que 
sofreram alguma forma de violência.  

Formas de Violência  Número  

Violência Patrimonial 18 

Violência Sexual 40 

Violência Física 85 

Violência Moral 17 

Violência Psicológica  20 

Total 180 


