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ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

PROCESSO SELETIVO 2º SEMESTRE DE 2021 
 

GABARITO OFICIAL 
 

PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO GABARITO - RESPOSTA 
As ações de comunicação que as empresas utilizam por meio da internet, da telefonia celular ou outros meios 
digitais são denominadas Marketing Digital. Essas ações servem para melhorar a rede de relacionamentos 
das organizações, por meio da divulgação e comercialização de seus produtos ou serviços. Isso leva à 
conquista de novos clientes e, consequentemente, novos mercados. 
 
Pela leitura do texto, é correto inferir que: 
 
 

Marketing Digital é uma alternativa para as 
empresas que buscam maneiras de 
melhorar seu desempenho. 
 

EM BUSCA DO AMOR PERDIDO 
 
Em busca do amor perdido 
Bride at Whangatapu 
Robyn Donald 
Coleção Sabrina, nº 50 
Série 
Romances Editora Abril, 1977 
Fiona precisava desesperadamente daquele emprego! Dele dependia sua 
sobrevivência e a de seu filho Jonathan. Mas, para sua surpresa, seu novo patrão era 

Logan Sutherland, um homem que ela não via há cinco anos e que a fizera sofrer tanto no passado. 
Ele estava agora disposto a se casar com ela e a assumir, embora tardiamente, a paternidade de 
Jonathan. Fiona sabia que era impossível apagar as lembranças amargas e entregar-se a um 

Isto é um prefácio e conta todo o contexto 
da obra em questão. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-alxjCT9xYw4/T9ePa-UieJI/AAAAAAAAC34/pIRFX6lhYy4/s1600/sab50.jpg
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casamento de mentira. Além do mais, Logan era um homem duro e, ao que tudo indicava, estava 
apaixonado por outra mulher. Fiona não tinha outra escolha, senão aceitar.                       

                                        Valeria a pena o seu sacrifício de amor? 
 
Sobre o anúncio de que trata o texto, a única opção que não condiz com a realidade é: 
 

Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que 
lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades 
davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir 
o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras 
bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o 
seguinte texto: 
 
"Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros, ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada 
por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra 
tranquila das tardes, na varanda." 
 
Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. 
 
"Nem pensei mais nisso", respondeu ele. "Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu 
possuía." 
 
Algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. 

Olavo Bilac 
 
A texto descreve alguns conceitos. A opção que apresenta um contexto mais aproximado da lógica do texto é: 
 

O proprietário do sítio não percebia o bem 
valoroso que tinha nas mãos, porém o texto 
o fez refletir melhor. 
 

 O DESPERTAR DE UM SENTIMENTO 
1 Tudo caminhava bem, havia sorrisos e um pouco de alegria, ainda que turva pela insistente 

e sufocante presença viva dela no meu coração. Inacreditável, mas parecia que tudo voltava, 
como num passe de mágica, a qualquer lembrança. 

... o motivo de tanta alegria nos meus 
sorrisos .. era apenas para disfarçar o 
fúnebre silêncio da alma. 
 

https://www.pensador.com/autor/olavo_bilac/
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5 Afinal, os momentos não foram qualquer evento. Foram situações de tirar o fôlego. 
Situações que forçaram declarações de amor quase inconscientes, provocadas pelos 
momentos que dificilmente se repetirão em outros braços, em outros lençóis. 

 
 
10 

Tudo ia bem, mas a atração fatal que a presença dela causou estragou tudo. Imediatamente, 
tudo que era sorriso se transformou em risos e risadas, pois eles são capazes de camuflar 
a tristeza da alma. 

 
 
 

Foi assim que passei aquele resto de noite viva, ao lado de alguém que nem de longe 
imaginava o motivo de tanta alegria nos meus sorrisos, o motivo de tanta empolgação 
incomum nos últimos tempos. 

15 Mal sabia que aquele barulho era apenas para disfarçar o fúnebre silêncio da alma, uma 
alma machucada pelo passado recente. Uma alma trêmula de medo do futuro próximo. 

Silva, Rubens 
A Outra Metade do Amor 

Clube de Autores, 2021 
 

A leitura do texto denota o sentimento de uma pessoa que estava se refazendo de uma grande perda amorosa, 
porém tentando fingir uma suposta normalidade. A opção que deixa clara essa ideia é: 
 

ISO 2600 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
No dia 1º de novembro de 2010, foi publicada a Norma Internacional ISO 26000 – Diretrizes sobre 
Responsabilidade Social, cujo lançamento foi em Genebra, Suíça. No Brasil, no dia 8 de dezembro de 2010, 
a versão em português da norma, a ABNT NBR ISO 26000, foi lançada em evento na Fiesp, em São Paulo. 
  
Segundo a ISO 26000, a responsabilidade social se expressa pelo desejo e pelo propósito das organizações 
em incorporarem considerações socioambientais em seus processos decisórios e a responsabilizar-se pelos 
impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso implica um comportamento 
ético e transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável, que esteja em conformidade com as 
leis aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais de comportamento. Também implica que a 
responsabilidade social esteja integrada em toda a organização, seja praticada em suas relações e leve em 
conta os interesses das partes interessadas. 
 

Processos decisórios 
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Este trecho da Norma ISO 26000 – Lei de Responsabilidade Social – expressa alguns conceitos e valores 
contidos na publicação. A única opção que não inclui os valores da norma é: 
 

Marque a opção em que pelo menos uma palavra exige o uso do gênero masculino: 
 

champanhe – estrofe – cônjuge 
 

Marque a opção em que todos os vocábulos precisam ser acentuados. 
 

verossimel – velocipede – juri 
 

Escolha a opção cujo contexto não apresenta qualquer erro no uso da linguagem culta, da língua 
portuguesa. 
 

A cidade aonde vamos neste feriado ainda 
é segredo. 

 

Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher 
as lacunas da frase abaixo: 
“Quando se trata de interpretação de texto  ___ duas coisas devem ser merecer atenção ____ uma é a 
atenção total no contexto ___ a outra é a defesa de ideias impregnadas pelo autor.” 

 

vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 
 

Assinale a alternativa em que todos os vocábulos estejam grafados corretamente: 
 

xingar, xisto, enxaqueca 
 

Leia e responda: 

 

3ª pessoa do singular 
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Observe o diálogo entre a Mônica e o Leão. No diálogo, o verbo ser está conjugado na: 

 

Leia a tirinha: 

 
 
A regra correta sobre o uso indicativo da crase, usada no 2º balão da tirinha é: 

 

Usa-se crase antes de expressões 
adverbiais femininas. 
 

Leia parte do poema de Fernando Pessoa e responda: 

Tabacaria 
Não sou nada. 
Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada. 
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 
 
Janelas do meu quarto, 
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é 
(E se soubessem quem é, o que saberiam?), 
Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, 
Para uma rua inacessível a todos os pensamentos, 
Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, 
Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, 
Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, 

Adjetiva restritiva 
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Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. 
 
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. 
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, 
E não tivesse mais irmandade com as coisas 
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua 
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada 
De dentro da minha cabeça, 
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. 
 
Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. 
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 
À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, 
E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. 
 
 
Na frase: “Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é.” Temos uma oração 
subordinada: 

 

Leia parte do poema de Fernando Pessoa e responda: 

Tabacaria 
Não sou nada. 
Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada. 
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 
 
Janelas do meu quarto, 
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é 
(E se soubessem quem é, o que saberiam?), 
Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, 
Para uma rua inacessível a todos os pensamentos, 
Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, 

Comparativa 
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Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, 
Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, 
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. 
 
Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. 
Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, 
E não tivesse mais irmandade com as coisas 
Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua 
A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada 
De dentro da minha cabeça, 
E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. 
 
Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. 
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo 
À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, 
E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. 
 

No trecho “Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para 
morrer,” temos a conjunção como. Neste contexto esta é uma conjunção subordinativa: 

 

Leia o texto: 

A doença do coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-

descoberto. A maioria das pessoas que adoece em decorrência da COVID-19 apresentará sintomas leves a 

moderados e se recuperará sem tratamento especial. 
 
COMO ELA SE ESPALHA 

O vírus que causa a COVID-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa 

infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são 

rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. 

Você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha COVID-19 ou ao tocar em 

uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. 

5 verbos no infinitivo 
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Fonte: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 

Na frase: “Você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha COVID-19 ou ao 

tocar em uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca.” Nessa 

frase lida é possível afirmar que temos: 
 

 
PROVA DE MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO GABARITO - RESPOSTA 

Os alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente fizeram o levantamento de algumas cidades pertencentes ao 
Circuito das Grutas no estado de Minas Gerais e identificaram que existem quatros cidades conforme mostra 
a figura. As cidades B e C são separadas por uma distância de 50 km, enquanto a distância entre as cidades 
B e E é de 64% do valor da distância entre B e C. 
 

 
 
Um turista, partindo da cidade A resolveu visitar a cidade E. Por orientação de um aluno do curso Técnico em 
Meio Ambiente, foi sugerido que ele faça seu roteiro passando pela cidade B primeiro. Dessa maneira esse 

72,00 km 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 
 

 Avenida Prefeito Alberto Moura, 1111 - CDI - CEP: 35702-383 - Sete Lagoas-MG. 
                              Autorização de Funcionamento: Portaria Nº 287/80-MG - 04/07/1980 - CNPJ: 20.491.718/0002-16  
                           Inscrição Estadual: Isenta - Fone: (31)3773-0424/3773-8715 - Site: https://fumep.setelagoas.mg.gov.br/ 

 
 

 

ESCOLA TÉCNICA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

turista irá conhecer as cidades A, B e E, nessa ordem. Nessa situação, é CORRETO afirmar que para fazer 
esse percurso o turista percorreu  
 

Na Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas existe uma sala de aula com a forma de um triangulo equilátero, 
cuja área total é de 30 m². Devido as medidas sanitárias que deverão ser adotadas para o início das aulas em 
2021, será necessário aumentar o tamanho dessa sala e assim garantir o distanciamento entre os alunos. 
Os alunos do curso Técnico em Edificações realizaram um projeto para atender as adequações e ficou decidido 
que as medidas dos lados da sala terão um acréscimo de 20% da medida original. Nessa nova situação, é 
CORRETO afirmar que a área da sala após a reforma será 
 

43,2 m² 

A margem de lucro sobre a venda de um produto é a diferença entre a receita (o que é arrecadado) e o custo 
(o que é gasto na produção). 
Um aluno do curso Técnico em Administração verificou que a receita e o custo para a produção de um 
determinado produto de uma empresa podem ser determinados, respectivamente, por: 
 
R = - 4q² + 250q  
e 
C = 30q + 900, 
 
em que q representa a quantidade de produtos e R (receita) e C (capital) são calculados em reais. Sobre lucro 
dessa empresa é CORRETO afirmar que 
 
 

terá um valor negativo, ou seja, prejuízo, 
caso sejam produzidos mais que 55 
produtos. 

 

Os alunos do curso Técnico em Enfermagem sempre participam das campanhas de vacinação no município 
de Sete Lagoas. No ano de 2021 é esperado que sejam disponibilizadas para os idosos as vacinas de gripe 
comum, gripe suína e pneumonia, gratuitamente.  
Ao entrevistar os idosos que estavam sendo vacinados foram obtidos os seguintes dados: 
 

• Todos os entrevistados receberam pelo menos um dos três tipos de vacina disponíveis. (gripe comum, 
gripe suína e pneumonia); 

• dos 85 idosos que tomaram a vacina contra a gripe comum, 25 não tomaram as demais; 

• dos 80 idosos que tomaram a vacina da gripe suína, 20 não consomem as demais; 

• dos 90 idosos que tomaram a vacina contra a pneumonia, 20 não consomem as demais; 

Os idosos que tomaram pelo menos duas 
vacinas somaram 90 pessoas. 
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• 70 idosos não tomaram a vacina contra a gripe comum; 

• 10 idosos tomaram as 3 vacinas. 
  
Tendo como referência essa entrevista, é CORRETO afirmar que 
 

Os alunos do curso Técnico em Química e Meio Ambiente possuem um projeto para produção de vinho, porém 
para preservação do meio ambiente convidaram os alunos do curso Técnico em Mecânica para produzirem 
quadros decorativos destinados ao recolhimento das rolhas descartadas. Sabe-se que o raio da base de uma 
rolha cilíndrica é 1,5 cm e a altura 5 cm. A figura apresenta o modelo do quadro porta-rolha decorativo que 
será confeccionado. 
 

  
 
Desprezando a espessura da moldura é CORRETO afirmar que caberão, aproximadamente, nesse quadro 
porta–rolha decorativo 
(Dado: π = 3,14) 
 

469 rolhas cilíndrica 

A figura a seguir apresenta um relógio quando este marca 10h20min. O ângulo (α) formado entre os ponteiros 
dos minutos e das horas nesse horário será igual a 

170ᵒ 
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Um aluno do Curso Técnico de Análises Clínicas, para ser aprovado no semestre, precisa realizar três 
avaliações parciais e uma avaliação final, com pesos 1, 1, 2 e 3, respectivamente, e obter média no mínimo 
igual a 6. Se um aluno obteve nas avaliações parciais as notas 3, 8 e 5, respectivamente a nota MÍNIMA que 
necessita obter na avaliação final para ser aprovado é  
 

7 

Considere que R$100,00 foram aplicados por um período de um trimestre a uma taxa de juros de 5% a.m. 
Assinale a alternativa correta que a modalidade de juros terá o maior rendimento. 
 

Juros compostos, uma vez que os juros 
gerados a cada período são 
incorporados ao principal para o cálculo 
dos juros do período seguinte. 

 

A Escola Técnica de Sete Lagoas seleciona seus candidatos através da prova de seleção, cuja classificação 
é realizada por meio nota final que é determinada pela média ponderada das Provas de Português, Matemática 
e Conhecimentos Gerais. Considere que um candidato obteve parcialmente na Prova de Português em 22 
pontos, Matemática em 20 pontos e Conhecimentos Gerais em 15 pontos. Sabendo que seus pesos são 4 
para Prova de Português, 3 para Prova de Matemática e 2 para prova de Conhecimentos Gerais. A nota final 
desse candidato no processo seletivo, considerando duas casas decimais, é  
 

19,78 
 

Uma indústria metal-mecânica compra uma chapa de aço carbono de 7,2 m2 para produção de peças 
automotivas. Esta é cortada em quadrados menores com 8 cm de lado. O número de quadrados obtido são 

1125 
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Newton, que possui √3 metros de altura, vê o topo de um prédio sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se 
100 metros, vê o mesmo topo, sob um ângulo de 30°graus. Dessa forma, é correto afirmar que a altura do 
prédio é 
 

51√3 
 

Uma confecção de uniformes escolares demora 4 dias para produzir 160 peças de roupas com 8 funcionárias 
trabalhando. Caso apenas 6 funcionárias estiverem trabalhando, o número de dias que levará para que 300 
uniformes fiquem prontos é 
 

10 dias 

Luiz Márcio contratou sua sobrinha, Clara, para vender trufas pagando a ela, por dia, uma quantia fixa e mais 
30% sobre o valor da venda das trufas, que custam R$ 0,15 cada uma. Sabendo que, na segunda-feira e na 
terça- feira, Clara recebeu, respectivamente, R$ 24,00 e R$ 33,00 e que na terça-feira, vendeu o dobro de 
trufas da segunda-feira, é correto afirmar que o número total de trufas que a garota vendeu nesses dois dias 
é  
 

600 

A quadra nova da ETMSL é retangular e mede 25 metros na diagonal AC e 24 metros nos lados AB e DC, 
conforme a figura  
 

 
A medida x do lado AB é igual a 

7 

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) tem um reservatório de água com capacidade para 1.800 
m³. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da 
água é feito por doze ralos, e dura 12 horas quando o reservatório está cheio. A ETMSL construirá um novo 
reservatório, com capacidade de 1.000 m³, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 8 horas, quando 

10 ralos 
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o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. 
A quantidade de ralos do novo reservatório será igual a 
 

 


