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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a tirinha abaixo para responder às questões 01, 02 e 
03. 

Níquel Náusea

GONSALES, F. Folha de S. Paulo, São Paulo, 1º mar. 2011.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O humor da tira tem a seguinte causa:

(A) o uso da onomatopeia, que expressa o som provoca-
do pelos filhotes durante a sucção.

(B) a preferência dos filhotes pela satisfação do prazer 
em detrimento da alimentação saudável. 

(C) a sugestão de outro sentido para a palavra rato: ga-
tuno.

(D) a cena da amamentação realizada por personagens 
da espécie de roedores. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No diálogo das personagens,  a palavra  que aparece na 
forma de adjetivo é

(A) sabor. 

(B) ferro.

(C) riquíssimo.

(D) cálcio.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “Náusea” tem a acentuação gráfica determinada 
pela mesma regra que

(A) cálcio.

(B) Níquel.

(C) proteínas.

(D) riquíssimo.

Leia o texto que segue para responder às questões de 04 
a 13.

Códigos de convivência

As férias escolares vão chegando ao fim. Fevereiro 
vem com as  inevitáveis  e  repetitivas  questões  dos alunos: 
com que professora vou cair? Em que classe vou parar? Vou 
ficar com os colegas de que gosto?

O importante de todas essas dúvidas é que elas ace-
nam para o fato de a criança conhecer a escola que a espera. 
(A não ser que ela esteja mudando de escola.) A volta à es-
cola não é apenas um retorno a uma certa rotina. É também 
ganhar de volta a vida entre os pares: alunos, mestres e dire-
tores. [...]

É na escola que se formalizam as ligações com a na-
ção, com a língua, onde se aprende a distinguir entre todas 
as coisas que libertam, garantem e limitam. Por exemplo: a 
criança pode dizer "você", "senhora", "tia" – mas quando deve 
usar tal e tal chamamento? 

São milhares de pequenos detalhes, códigos implíci-
tos ou explícitos que governam a interação com o mundo.

O uso da percepção é vital para acertar o bem viver 
no mundo. O código da escola é diferente do código de casa/ 
família que é diferente dos códigos que governam outros lo-
cais públicos. [...]

A casa onde se vive com a família é diferente de luga-
res públicos. Nela não se troca usando dinheiro como inter-
mediário. Mesmo na cantina da escola, ou no pipoqueiro, o 
dinheiro ou o fiado é sempre presente.

Na escola, a existência é autônoma, mas com origem 
familiar. Na escola, o aluno é nome, sobrenome, endereço.
É um "eu" público – marca registrada que vai permitir uma ci-
dadania, fazer parte de um todo, sem que, por isso, ele se 
sinta aniquilado.

É possível  aguentar o silêncio e escolher  a opinião 
pública  à qual  se quer  aderir.  Sobressair-se do impessoal, 
processo cujo primeiro passo é dado na escola, muitas vezes 
é insensato, porém necessário. É cauteloso perceber sempre 
os códigos de conduta de cada grupo, universo social, espe-
cialmente aqueles que não são explicitados.

Cabe à escola e à família, nos primeiros anos de vida, 
ensinar mais do que códigos: ensinar a perceber códigos.

Para a criança, que ainda não formou seu “eu”, é difí-
cil perceber qual o comportamento adequado num lugar pú-
blico que não conhece.

Para a criança, o anonimato é doloroso. Por isso é 
tão importante para ela escutar sua própria voz. Daí a alga-
zarra comum das crianças nos lugares públicos. 

MAUTNER, A. V. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 jan. 2011.
p. 12 Equilíbrio. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A argumentação do texto baseia-se

(A) na dificuldade de as crianças retomarem a rotina es-
colar.

(B) no sofrimento infantil diante da separação da família.

(C) no despreparo da escola para a formação integral da 
criança.

(D) na diferença dos códigos dos diversos espaços so-
ciais.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a autora, para que a criança possa interagir bem 
com o mundo, ela precisa

(A) escutar sua própria voz e se fazer ouvir pelos adultos, 
a fim de impor seu “eu” particular.

(B) aprender, com a família e a escola, a perceber os có-
digos que determinam as relações sociais.

(C) determinar com altivez sua conduta, mantendo na es-
cola o comportamento assumido no meio familiar.

(D) elevar  sua voz nos espaços públicos para se fazer 
respeitar pelos adultos.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na passagem “códigos implícitos ou explícitos que gover-
nam a interação com o mundo”, os qualificadores da pala-
vra códigos podem ser substituídos, sem perda de senti-
do, respectivamente, por

(A) impostos ou aceitos.

(B) silenciosos ou ocultos.

(C) subentendidos ou expressos.

(D) evidentes ou tácitos.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No fragmento “o aluno é nome, sobrenome, endereço”, a 
vírgula é usada para

(A) isolar sujeito composto.

(B) separar aposto.

(C) isolar vocativo.

(D) separar elementos de mesma função.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “A volta à escola não é apenas um retorno a uma 
certa rotina”, o verbo encontra-se no tempo

(A) presente.

(B) futuro.

(C) pretérito perfeito.

(D) pretérito imperfeito.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sétimo parágrafo, o vocábulo mas , em “mas com ori-
gem familiar”, tem função semelhante em:

(A) “para acertar o bem viver”.

(B) “Por isso é tão importante”.

(C) “porém necessário”.

(D) “Daí a algazarra”.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na passagem “As férias escolares vão chegando ao fim. 
Fevereiro vem com as inevitáveis e repetitivas questões 
dos  alunos",  os  qualificadores  inevitáveis e repetitivas 
concordam com

(A) alunos.

(B) questões.

(C) férias.

(D) fevereiro.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “O importante de todas essas dúvidas é que elas 
acenam para o fato de a criança conhecer a escola que a 
espera.”, o pronome a retoma a palavra

(A) “dúvidas”.

(B) “fato”.

(C) “escola”.

(D) “criança”.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em “com que professora vou cair?”, o verbo cair tem o sentido 
de

(A) “tocar por sorte, direito ou obrigação”.

(B) “pender, descair, inclinar-se”.

(C) “perder a validade, tornar-se nulo”.

(D) “descer de nível, de patamar”.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a frase: “Fevereiro vem com as inevitáveis e re-
petitivas  questões dos  alunos”.  Qual  das  formas abaixo 
encontra-se na mesma pessoa do verbo vem?

(A) Espera 

(B) Vou 

(C) Libertam 

(D) Limitam
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 14 a 
18.

SAUDÁVEL, GOSTOSO, PRÁTICO,
APENAS 55 CALORIAS,

NÃO PRECISA DE GELADEIRA,
É PARA TODAS AS IDADES

A QUALQUER HORA DO DIA.

OU SEJA, É UM QUADRADO
REDONDINHO.

POLENGHI
O QUEIJO EM SEU MELHOR 

MOMENTO.

BOA FORMA. São Paulo, ano 25, n. 10, out. 2010. p. 12.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual enunciado contém palavra com a função de pronome 
possessivo?

(A) “apenas 55 calorias”

(B) “é para todas as idades”

(C) “a qualquer hora do dia”

(D) “O queijo em seu melhor momento”

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o enunciado, uma das qualidades do produto é 
sua praticidade. Essa ideia é reafirmada na expressão:

(A) “apenas 55 calorias”.

(B) “é um quadrado”.

(C) “em seu melhor momento”.

(D) “não precisa de geladeira”.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que expressão resume a constituição do produto, vinculando-
o à forma original do queijo?

(A) “saudável, gostoso, prático”.

(B) “quadrado redondinho”.

(C) “para todas as idades”.

(D) “qualquer hora do dia”.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A elaboração formal  da propaganda sugere um poema. É 
marca do gênero poesia

(A) a adjetivação excessiva.

(B) o uso do diminutivo.

(C) a rima entre alguns versos.

(D) a imagem da natureza.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão ou seja introduz uma

(A) explicação.

(B) condição.

(C) oposição.

(D) proporção.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto que segue servirá de base para as questões 19 e 
20.

COMO HIGIENIZAR FOLHAS, CASCAS E TALOS

- Retire as partes estragadas.

- Lave um por um em água corrente.

- Deixe de molho em solução de água com hipoclorito de só-
dio por 15 minutos ou de acordo com a instrução do rótulo. O 
hipoclorito pode ser encontrado gratuitamente nos postos de 
saúde.

- Enxague em água filtrada.

Disponível em :<http://dicaslegais-br.blogspot.com/2011/01/>. Acesso em: 
1º mar. 2011.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal função do texto é

(A) discutir.

(B) instruir.

(C) narrar.

(D) entreter.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das marcas desse tipo de texto é o uso de

(A) verbos no modo imperativo.

(B) substantivos abstratos.

(C) verbos no tempo pretérito.

(D) linguagem figurada.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra a variação da quantidade de empregos, de 2003 a 2011, na cidade de Goiânia, considerando 
somente o mês de janeiro desses anos.

Emprego em Janeiro

Disponível em: O POPULAR, Goiânia, 25 fev. 2011, p. 15. (Adaptado).

Segundo as informações contidas no gráfico, o número de empregos em janeiro

(A) cresce entre os anos de 2003 a 2005.

(B) cresce entre os anos de 2009 a 2011. 

(C) atinge o menor valor em 2005.

(D) atinge o menor valor em 2008.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As turmas do 9o ano de uma escola têm, ao todo, 84 alu-
nos. Sabe-se que a quantidade de meninas é igual a dois 
quintos da quantidade de meninos.  Assim, a quantidade 
de meninos dessas turmas é:

(A) 60

(B) 50

(C) 33

(D) 24

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para organizar o refeitório de uma empresa para um even-
to,  as  mesas,  de  formato  retangular,  seriam  colocadas 
lado a lado, encostadas uma na outra pelo lado menor (a 
largura), até preencher o máximo possível um dos lados 
maiores do refeitório retangular,  como mostra a figura a 
seguir, na qual já estão colocadas algumas mesas.

Considerando que o lado do refeitório  a  ser  preenchido 
tem 23,7 m de comprimento e que o comprimento de cada 
mesa é de 1,35 m, a quantidade máxima de mesas neces-
sárias para preencher o lado do refeitório será:
(A) 15
(B) 16
(C) 17
(D) 18

auxiliar-educacional_matematica-9ano_fundamental
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As aulas diárias de uma escola iniciam-se às 8 horas e en-
cerram-se às 18h30, sendo que há dois intervalos de 30 
minutos para lanche e um intervalo de 2 horas para o al-
moço. Considerando que cada aula tem duração de 45 mi-
nutos, a quantidade de aulas de que participou um aluno 
presente em todas as aulas diárias dessa escola foi: 

(A)   9

(B) 10

(C) 11

(D) 12

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paguei, no total, R$ 72,00 por um par de tênis e um par de 
sapatos. Sabendo que o par de sapatos custou R$ 12,00 a 
mais que o par de tênis, qual foi o preço dos sapatos?

(A) 30

(B) 36

(C) 42

(D) 48

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um avião percorre uma distância de 75 km em 15 minutos. 
Quantos segundos são necessários para que esse mesmo 
avião percorra 30 km, com a mesma velocidade?

(A)   16

(B)   36

(C)   60

(D) 360

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para servir suco aos convidados de uma festa, são usadas 
garrafas de 2,5 L de capacidade. O suco das garrafas é servi-

do em copos de 300 mL cada, de modo que apenas
5
6 do 

copo seja ocupado pelo suco. Nessas condições, a quantidade 
de copos que cada garrafa consegue servir corresponde a:

(A)   10

(B)   25

(C)   50

(D) 100

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o jornal O Popular (27 fev. 2011, p. 16), a Petro-
bras encerrou o ano de 2010 com um lucro de R$ 35,19 
bilhões, o que corresponde a um aumento de 17% no lu-
cro da empresa, em relação a 2009. Considerando como x 
o lucro da empresa em 2009, a equação que permite cal-
cular x é:

(A) 1,17 x = 35,19

(B) 0,17 x = 35,19

(C) 0,83 x = 35,19

(D) 1,83 x = 35,19

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um pintor utilizou um rolo de tinta para aplicar uma textura 
acrílica em toda a superfície de uma parede retangular de 
40 m2 de área. Com sua experiência na profissão, ele afir-
mou que o pouco de textura que restava na lata era suficien-
te para “fazer os cantos”, ou seja, pintar todo o contorno 
dos quatro lados, passando um pincel pela moldura que 
há no perímetro de toda a parede retangular. Sabendo que 
se tratava de um muro retangular de 50 cm de altura, ao 
“fazer os cantos”, o pintor teve de contornar com o pincel 
um perímetro de: 

(A) 260 m

(B) 241 m

(C) 161 m

(D)   80 m

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os decoradores de uma festa junina da escola do bairro querem fixar bandeirinhas, por meio de um fio, para enfeitar a 
quadra poliesportiva retangular, na qual se realizará a dança de quadrilha. Três opções de decoração foram apresenta-
das. Na opção I, a ideia é contornar com o fio toda a volta da quadra retangular, como mostra a Figura 1. Na opção II, 
pretende-se contornar com o fio os dois lados menores da quadra (os lados da largura) e também contornar as diagonais 
da quadra, como mostra a Figura 2. Na opção III, a proposta é contornar com o fio os dois lados menores da quadra, a li-
nha que divide a quadra em duas metades iguais e as digonais das duas metades da quadra, como mostra a Figura 3. 

Nessa situação, o comprimento do fio para fixar as bandeirinhas da opção I de decoração é

(A) igual ao comprimento do fio da opção II e menor que o da opção III. 

(B) maior que o comprimento do fio da opção II que, por sua vez, é maior que o comprimento do fio da opção III.

(C) maior que o comprimento do fio da opção II e menor que o comprimento do fio da opção III.

(D) menor que o comprimento do fio da opção II que, por sua vez, é menor que o comprimento do fio da opção III. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na figura a seguir, um homem está puxando, por uma rampa, um carrinho com uma caixa de madeira, a fim de colocá-la dentro 
da carroceria de seu caminhão. 

Disponível em: <http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2010_07_01_archive.html>. Acesso em: 3 mar. 2011.

Conforme a figura, a rampa tem 2,5 m de comprimento, o pé da rampa está a 2 m de distância do caminhão e a superfície na 
qual estão a rampa e o caminhão é plana. Nessas condições, a altura (h) em relação ao chão, que a caixa atingirá ao ser coloca-
da dentro da carroceria do caminhão, é, em metros, 

(A) 1,50

(B) 2,00

(C) 2,25

(D) 3,20
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Duas peças de madeira, em formato de paralelepípedo, fo-
ram colocadas uma sobre a outra para a construção de 
um móvel.  A figura a seguir  representa o esboço desse 
móvel, do ponto de vista de quem o está olhando de fren-
te, porém um pouco à direita dele.

 

Desse modo, para completar o esboço desse móvel com 
as linhas que não aparecem nesse ponto de vista, quantos 
segmentos de retas são necessários?  

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um dia de festa numa escola, ao servir um copo de refrige-
rante  para cada uma das 200 crianças presentes,  as me-
rendeiras perceberam que a quantidade de refrigerante dispo-
nível  daria para encher somente 170 copos.  Para evitar  o 
transtorno de que alguma criança ficasse sem o refrigerante, 
uma merendeira sugeriu que os 200 copos não fossem enchi-
dos completamente. Nessas condições, para que cada criança 
recebesse a mesma quantidade de refrigerante, qual fração de 
cada copo deve ficar vazia? 

(A) 3
20

(B) 4
20

(C) 5
20

(D) 6
20

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

José é vendedor e tem um salário mensal composto por 
uma parte fixa mais uma comissão sobre as vendas que 
realizar. A parte fixa é de R$ 560,00, e a sua comissão é 
de 2% sobre o valor do total de suas vendas. Consideran-
do x o valor total das vendas realizadas por José durante 
um mês, a equação que possibilita calcular seu salário, S, 
ao final do mês, em função do total de vendas, é a seguin-
te:

(A) S = 560+ 0,002 x

(B) S = 560+0,02 x

(C) S = 5600,2 x

(D) S = 5602x

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o jornal  O Popular (Caderno especial  “Os dez 
maiores de Goiás”. 27 fev. 2011, p. 2, adaptado), o último 
levantamento da Secretaria Estadual de Planejamento in-
dica que Goiânia é a cidade que mais produz riquezas no 
Estado, com participação de 25% no produto interno bruto 
(PIB)  de Goiás,  o que equivale  a 19,5 bilhões de reais. 
Com base nestas informações, o PIB total das outras cida-
des de Goiás, juntas, equivale a:

(A)               R$ 58.500,00

(B)        R$ 58.500.000,00

(C)      R$ 585.000.000,00

(D) R$ 58.500.000.000,00

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um cliente comprou, num supermercado, uma embala-
gem com 24 latas de 350 mL de refrigerante cada uma. 
Um mês depois, voltou ao supermercado para comprar 
a mesma quantidade de refrigerante, em mL, adquirida 
no mês anterior. Porém, dessa vez, encontrou à dispo-
sição somente garrafas de 600 mL. Nessas condições, 
qual é a quantidade de garrafas que ele deverá com-
prar? 
(A)   14
(B)   24
(C)   84
(D) 354

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma pessoa correndo a uma velocidade de 9 km/h gasta 552 
calorias por hora, segundo reportagem da revista Galileu (jan. 
2011, p. 21). Desse modo, quantas calorias por hora gastaria 
essa pessoa se corresse a uma velocidade de 6 km/h?
(A) 184
(B) 368
(C) 546
(D) 828
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O indicador de combustível de um automóvel marca exata-
mente a quantidade de combustível que há no tanque, e seu 
visor é dividido em quatro intervalos iguais, conforme mostra a 
figura abaixo.

Disponível em: 
<http://www.sulnautica.com.br/index.php?pg=busca&cl=CD&nm=INS011> .

Acesso em: 3 mar. 2011.

Os marcadores (pequenos traços brancos) referentes às letras 
E e F indicam, respectivamente, tanque vazio e tanque cheio. 
Num determinado momento, o ponteiro do indicador de com-
bustível se encontra exatamente na metade do último intervalo 
da direita, como mostra a figura. Nessas condições, a fração 
correspondente à quantidade de combustível que há no tan-
que é de:

(A) 7
8

(B) 3
4

(C) 1
4

(D) 1
8

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a revista Galileu (jan. 2011, p. 21), 200 kg é o im-
pacto que sofre o joelho de uma pessoa de 80 kg que cor-
re a uma velocidade de 8 km/h. Porém, 30% desse impac-
to seria amortecido, caso a corrida fosse realizada numa 
esteira elétrica. Nessas condições, numa esteira elétrica, 
uma pessoa de 80 kg, correndo a 8 km/h, sofrerá, em seu 
joelho, um impacto, em quilogramas, de:

(A)     6

(B)   14

(C)   60

(D) 140

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta a quantidade de água, leite 
em pó e a quantidade de mamadeiras por dia indicados na 
embalagem de certo leite em pó para bebês com menos 
de um ano de vida. 

Idade do bebê

Quantidade para uma 
mamadeira Quantidade 

de 
mamadeiras 

por dia
Água, em 

mL

Quantidade de
medidas de leite 
em pó, de 30 g

1 a 2 semanas 90 3 6

3 a 4 semanas 120 4 5

2 meses 150 5 5

3 a 4 meses 180 6 5

5 a 6 meses 210 7 4

Após 6 meses 210 7 3

Dentre as idades de bebês apresentadas na tabela, consi-
dere aquela em que há maior consumo diário de água (em 
litros) e de leite em pó (em gramas). Assim, o bebê, nessa 
idade, consumirá, em um dia,

(A) 0,18 L de água e 180 g de leite em pó. 

(B) 0,54 L de água e 90 g de leite em pó.

(C) 0,84 L de água e 840 g de leite em pó.

(D) 0,90 L de água e 900 g de leite em pó.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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