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A marcação das respostas só será aceita quando feita com caneta esferográfica azul ou preta. 
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O candidato só poderá se retirar da sala após 1 hora do início da prova, e só poderá levar o 
caderno de questões após 1 hora e meia do início da prova.

Marcação Correta 

Caderno de Questões
Este caderno contém 30 questões objetivas, com 5 alternativas cada uma.
A prova objetiva requer domínio do conhecimento, das competências e das habilidades do 
egresso do Ensino Médio ou equivalente.

Folha de Respostas
Depois da conferência dos seus dados, assine a folha no campo indicado;
Não rasure a Folha de Respostas. Ela é única e não será substituída;
Leia, cuidadosamente, cada questão e marque a resposta desejada no campo correspondente  
à questão na folha de respostas;
Existe apenas UMA alternativa correta para cada questão da prova.
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 PORTUGUÊS 
 

TEXTO I
NASCI EM SÃO BERNARDO DO CAM-
PO, São Paulo, mas fui criada até os 20 
anos em Ribeirão Pires, um município 
pequeno também no Grande ABC, antes 
de voltarmos para a minha cidade natal.
Minha mãe é professora; e meu pai, en-
genheiro eletricista. Juntos, eles con-
seguiram dar uma vida privilegiada e 
confortável para os quatro filhos. Nós 
estudamos em escola pública, mas cres-
cemos podendo fazer inglês, francês, na-
tação, balé, judô. [...] E eles sempre nos 
apoiaram em tudo, sempre nos incentiva-
ram a realizar nossos sonhos. [...]
Apesar disso, meus pais sempre mostra-
ram para a gente que nós, negros, esta-
mos nas camadas mais periféricas da 
sociedade. Desde pequena, eu percebia, 
mas ainda não entendia muito bem, o por-
quê de a minha mãe nos ensinar a dificul-
dade de sermos mulheres – e sermos ne-
gras. Ela não tinha um discurso feminista, 
mas de certa forma sempre foi. Ela dizia: 
“mulheres só se ferram nesse mundo, en-
tão vocês se preparem. O mundo é muito 
desigual, e o mundo é racista”.
Sobre o racismo, minha mãe já tinha um 
discurso mais concreto. O racismo que 
existia não era culpa nossa. Ela dizia que 
a gente não deveria se envergonhar, que 
a culpa é do racismo, que a culpa foi da 
escravidão, foi de não haver mudanças es-
truturais para nós – e que, por isso, somos 
a maior parte da população pobre, de baixa 
renda, com pouco estudo, carcerária.
Quando chegou a época de escolher uma 
faculdade, decidi fazer medicina. Mudei 
muitas vezes de ideia, nunca soube direito 
o que queria fazer. Sempre fui péssima com 
as exatas, porque na escola pública nunca 
tive bons professores dessas matérias – às 
vezes nem tinha aula. Escolhi a medicina 
após fazer um curso técnico em nutrição, 
já no 3º ano do Ensino Médio, e perceber 
que gostava da área da saúde. [...]
Aí você chega na faculdade e é um lu-
gar branco. Eu comecei a ver que tinha 
muitas salas onde não existia uma pes-
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soa negra, uma pessoa indígena. Não fui 
bem recebida.
A gente tem sessões de tutoria, onde vá-
rios alunos se sentam para discutir sobre 
casos hipotéticos com a presença de um 
tutor. É muito difícil eu abrir a boca para 
falar sobre alguma coisa academicista, 
sobre alguma pesquisa, e não ouvir nin-
guém refutando.
Muitas vezes, a função do tutor é mediar, 
mas os colegas diziam que eu estava er-
rada, e o tutor simplesmente não falava 
nada. [...] Uma vez eu sentei no chão e 
travei: não conseguia me mover de tão 
nervosa que fiquei. Eu sabia que ia ficar ali 
três, quatro horas, e toda a vez que abris-
se a boca iriam me questionar, me refutar, 
me humilhar. Não importa se é proposital 
ou não. As pessoas adoram dizer “eu não 
sabia” ou “não tive a intenção”, mas aí 
elas já fizeram. O mal já está feito.
O terceiro semestre – um dos mais difí-
ceis, porque começam as aulas práticas 
de atendimento de pacientes em postos 
de saúde e hospitais – foi o primeiro que 
passei direto, sem precisar fazer exames. 
Veio o quarto semestre, eu fui melhor, 
mas comecei a me sentir fraca, o corpo 
pesado, dores no corpo horríveis, não 
querer fazer coisas que antes me davam 
prazer. E eu fui começando a ficar mal, e 
a minha terapeuta falou: “Eu acho melhor 
você procurar um psiquiatra”.
Fui diagnosticada com depressão gra-
ve, precisando ser medicada. [...] Iniciei 
o tratamento e, agora, que já passou um 
certo tempo, tenho noção de que a minha 
depressão grave foi desencadeada pelo 
racismo institucional da faculdade de me-
dicina. Eu nunca me senti acolhida nos 
espaços que eu frequentava, porque a 
minha família há muito tempo insiste em 
ser negra fora do que os outros pensam 
ser o espaço do negro.
Nós éramos a única família negra do bair-
ro. Eu e minha irmã éramos as únicas 
negras do inglês, as únicas negras do 
francês, as únicas negras da natação, as 
únicas negras do balé. Nós éramos os úni-
cos negros no shopping que não estavam 
lá trabalhando, os únicos negros na praia 
que não estavam vendendo alguma coisa
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Mas o racismo não para. Quando tenho 
aula prática no hospital universitário, pre-
ciso mostrar o crachá para comprovar 
que sou estudante de medicina. Uma 
colega minha comentou outro dia que há 
anos não sabe onde o crachá dela está. 
Ela perdeu. E nunca precisou usar cra-
chá. Eu estou há quatro anos aqui, e há 
quatro anos sou barrada.

Os seguranças não acreditam que uma 
mulher preta pode ser estudante de medici-
na como os outros jovens brancos que eles 
veem entrando normalmente no hospital. 
Na visão habitual deles, o negro é o pacien-
te do SUS, e não quem está ali prestando 
serviço para levar saúde à população. [...]

A situação da minha família surpreendeu 
muita gente desde que entrei na faculda-
de. Nos primeiros semestres, pergunta-
vam muito sobre “qual bolsa” eu recebia 
para me manter.

Nenhuma. Eu sou cotista, mas existem 
seis tipos de cotas diferentes. As pesso-
as acham que, se você é negro, automa-
ticamente é cotista e pobre. Não existe 
vergonha nenhuma em cota, em bolsa, 
em nada. São políticas públicas. CNPq é 
política pública. Capes é política pública. 
Tanto política pública quanto um bolsa fa-
mília, tanto política pública quanto cotas. 
Não é vergonha ser cotista. Mas é racis-
mo não acreditarem que um aluno negro 
pode ter um bom status social. [...]

Nos quatro anos de faculdade, viajei para 
diferentes países para apresentar meus 
trabalhos, visitei minha irmã que mora 
no Rio de Janeiro, fiz atividades que não 
condizem com o estereótipo de preto e 
pobre. Meus colegas demoraram a acre-
ditar que isso era possível. Eles demora-
ram três anos para acreditarem que eu 
não estava mentindo. [...]

Eu sou uma pessoa muito destemida, eu 
não desisto. Não importa que eu caia dez 
vezes eu levanto 11. Eu fui me aperfei-
çoando. Mas pude fazer isso graças ao 
apoio das pessoas que queriam me ver 
bem, graças aos meus pais. Eu não teria 
chegado aqui sem eles.

Durante uma das minhas crises, alguns 
meses atrás, minha mãe falou algo muito 

importante: “Kleriene,[...] Pensa em tudo o 
que nossos ancestrais foram passando ao 
longo desses quatro séculos, o teu avô, a 
nossa bisa, o meu pai, eu, para a gente 
estar aqui agora, para você ter a oportu-
nidade de estar dentro da universidade”.
Hoje respondo às situações racistas de 
forma diferente. Eu consigo lidar melhor 
com as situações e não me sentir cul-
pada pelo que acontece. Antes, a cada 
silenciamento, a cada ato racista, eu vol-
tava pra casa chorando e achando que 
realmente eu não era boa o suficiente. 
Agora não mais.
A cor da minha pele não define meu QI. 
Nunca definiu e não vai definir.

SOUZA, Kleriane. Texto adaptado. Disponível em: https://
theintercept.com/2019/04/04/negra-medicina-racismo/. 
Acesso em: 24 de jul. 2019.

As questões 1 a 5 estão relacionadas com 
o texto I

QUESTÃO 01
Ao ler, compreender e interpretar o texto, é 
possível afirmar que a autora:
a) destaca as humilhações durante o pe-

ríodo em que prestava vestibulares para 
o curso de medicina.

b) atribui a depressão grave ao racismo 
institucional, praticado na universidade 
onde cursa medicina.

c) indica que sofreu racismo ao longo de 
sua vida escolar até a universidade.

d) afirma que sua mãe é feminista e isto 
gera dificuldade na sua vida escolar.

e) conta haver sofrido racismo por parte 
dos funcionários do hospital onde es-
tagiava.

QUESTÃO 02
Assinale a opção correta referente ao en-
tendimento de cada trecho no contexto ge-
ral do texto.
a) “[...] fiz atividades que não condizem 

com o estereótipo de preto e pobre [...]” 
(l. 137-139) – é possível entender o 
substantivo ESTEREÓTIPO como mu-
danças nos modelos sociais.
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b) “Sempre fui péssima com as exatas 
[...]” (l. 39-40) – destaca problemas em 
compreender as contas propostas por 
professores de matemática na faculda-
de de medicina.

c) “Eu estou há quatro anos aqui, e há qua-
tro anos sou barrada [...]” (l. 108-109) 
– refere-se às dificuldades encontradas 
na realização de provas e exames das 
disciplinas do curso de medicina.

d) “Aí você chega na faculdade e é um lu-
gar branco [...]” (l. 46-47) – o adjetivo 
BRANCO é usado não apenas como 
referência ao espaço físico, mas tam-
bém ao tipo de vestuário usado por 
profissionais de saúde em faculdades 
de medicina.

e) “Mas o racismo não para. [...]” (l. 101) – 
o substantivo RACISMO é usado como 
propulsor de ação do verbo parar, re-
metendo a ideia de que as práticas ra-
cistas são constantes.

QUESTÃO 03
Leia as assertivas abaixo:

I . Apesar de publicado em um jornal on-
-line, o texto se configura em modalidade 
narrativa e pode ser considerado um re-
lato pessoal;
II . Trata-se de uma reportagem sobre o 
racismo no Brasil e suas consequências 
para os jovens e por isso está publicado 
em um jornal on-line;
III . Por apresentar um narrador ficcional, o 
texto pode ser considerado um conto, tipo 
de texto também publicado em jornais;
IV . O foco principal do texto é denunciar 
atos racistas e preconceituosos nas uni-
versidades brasileiras, por isto está veicu-
lado em um jornal on-line

Em relação ao texto I, a alternativa que 
contém as proposições verdadeiras é:
a) I, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) I e IV. 
d) II, III e IV.  
e) II e III. 

QUESTÃO 04
Leia os itens a seguir:

I . “Minha mãe é professora; e meu pai, 
engenheiro eletricista. [...]” (l. 6-7) – o uso 
da vírgula indica ausência de sujeito na 
2ª sentença, cujo predicativo é engenhei-
ro eletricista;
II . “[...] somos a maior parte da popula-
ção pobre, de baixa renda, com pouco 
estudo, carcerária. [...]” (l. 33-35) – o su-
jeito do verbo SER está oculto, é indi-
cado pela desinência número-pessoal e 
se refere ao termo “negros” expresso no 
parágrafo anterior ao trecho;
III . “O mal já está feito. [...]” (l. 69) – a 
sentença é formada por verbo de ligação 
e o predicativo do sujeito expressa-se em 
feito;
IV . “A cor da minha pele não define meu 
QI. Nunca definiu e não vai definir. ” (l. 
166-167) – o sujeito do verbo DEFINIR é 
“a cor da minha pele”.

Com relação à estrutura sintática do texto 
I, a proposição correta é: 
a) Os itens I, II e III são verdadeiros.
b) Os itens I, II e IV são verdadeiros.
c) Os itens II, III e IV são verdadeiros.
d) Os itens II e III são verdadeiros.
e) Os itens I, III e IV são verdadeiros.

QUESTÃO 05
Sobre as classes das palavras e a forma-
ção delas, aceita-se que:

VI . Em “[...] o porquê de a minha mãe 
nos ensinar a dificuldade de sermos mu-
lheres [...]” (l. 19-21) e “[...] porque a mi-
nha família há muito tempo insiste em ser 
negra [...]” (l. 89-91) – a grafia do porque 
é distinta por indicar classes de palavras 
distintas: o primeiro é substantivo, en-
quanto o segundo é conjunção. 
VII . Os termos “desigual” (l. 26)  e “des-
temida” (l. 143)  são formados por deriva-
ção prefixal;
VIII . Os termos “envergonhar” (l. 30) e 
“academicista” (l. 55)  são formados por 
derivação l.;
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IX . Os termos “racistas” (l. 158)  e “silen-
ciamento” (l. 162) são formados por deri-
vação parassintética;

Com relação as alternativas acima, estão 
corretas:
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I, II e III.
d) II e III.
e) I e IV.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa em que o a grafia do 
termo destacado NÃO possui correspon-
dência com o significado proposto no con-
texto da sentença?
a) Na conjuntura brasileira, o racismo é 

crime.
b) Um ato de racismo pode ser passível 

de flagrante.
c) O tráfico de africanos ocorreu por mais 

de 300 anos.
d) A descriminação de pessoas negras é 

crime no Brasil.
e) Manter pessoas em condições análo-

gas à escravidão é infringir a lei.

QUESTÃO 07
O Novo Acordo Ortográfico visa a sim-
plificar as regras ortográficas da Língua 
Portuguesa e aumentar o prestígio social 
da língua no cenário internacional. Sua 
implementação no Brasil segue os se-
guintes parâmetros: 2009 – vigência ainda 
não obrigatória, 2010 a 2012 – adaptação 
completa dos livros didáticos às novas re-
gras; e a partir de 2013 – vigência obriga-
tória em todo o território nacional. Cabe 
lembrar que esse Novo Acordo Ortográfi-
co já se encontrava assinado desde 1990 
por oito países que falam a língua portu-
guesa, inclusive pelo Brasil, mas só agora 
é que teve sua implementação. 

SANTOS, Paula Perin dos. Texto adaptado. Disponível em 
https://www.infoescola.com/portugues/novo-acordo-orto 
grafico-descomplicado-parte-i/. Acesso em: 30 jul. 2019.

Com relação às regras de acentuação, as-
sinale a alternativa em que todos os ter-
mos seguem o novo acordo ortográfico:

a) Pêlo, Tranqüilidade, Européia.
b) Freqüência, Pêlo, Assembléia.
c) Pólo, Pôde, Pára.
d) Ideia, Enjoo, Veem.
e) Vôo, Feiúra, Conseqüência.

TEXTO II

Disponível em: https://novacharges.wordpress.com/2009/11/20/
racismo-no-brasil-que-absurdo/. Acesso em: 24 de jul. 2019.

QUESTÃO 08
Sobre o texto II, é correto afirmar que:
a) o termo cota é usado em sentido irôni-

co e referencia a imagem da bola.
b) trata-se de um diálogo em que as par-

tes concordam com o tema destacado.
c) o jovem negro fica em dúvida de como 

responder a pergunta do interlocutor.
d) a expressão facial do jovem negro é de 

contentamento ao vislumbrar a oportu-
nidade de jogar futebol.

e) o vocábulo universidade é usado como 
metáfora para ilustrar as possibilidades 
de estudo do jovem.

Para responder as questões de 9 a 11, leia 
com atenção os textos III e IV.

TEXTO III
RAÇA, RACISMO: 

A raciologia, ou estudo das raças, remon-
ta em França ao séc. XVIII. (A palavra ra-
cisme só aparece em francês por volta de 
1930, mas em inglês é muito mais antiga.) 
[...] Entre 1750 e 1870, os geólogos des-
cobrem que a teoria bíblica dos 6000 anos 
não resiste aos seus estudos. Os homens 
são muito mais antigos e contam a sua 
evolução em milhões de anos, e a sua pró-
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pria origem perde muito do seu interesse. 
Doravante, prevalece apenas a necessi-
dade de preservar a pureza da raça. [...] As 
diferentes teorias racistas aparecem como 
formas de hereditarismo, concepção bioló-
gica e genética das diferenças, que apre-
senta estas como fixas, contra as quais 
não se pode ir e que estabelece em geral 
uma hierarquia de valor entre os grupos 
ou os indivíduos assim distinguidos. Mais 
recentemente, dir-se-ia que se assiste a 
formas não já biológicas, mas culturais de 
diferenciação, de hierarquização e de re-
jeição. Os sociólogos, por seu turno, pro-
curam compreender como é que, a partir 
dos critérios antropométricos ou culturais, 
se chegou a criar uma hierarquia, porquê 
e como se adere a esta concepção, mais 
ou menos segundo as pessoas, os grupos 
sociais, os lugares ou as épocas. O racis-
mo é um aspecto do funcionamento social 
que se estuda como uma atitude particular 
e que se tentou ligar quer a personalida-
des particulares quer a condições de crise, 
quer ainda ao desejo de manter e de per-
petuar a sua própria identidade. 

Texto adaptado.  Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/
xmlui/bitstream/handle/praxis/482/5023019-DICIONARIO-
DE-SOCIOLOGIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> p. 386. 
Acesso em: 24 de jul. 2019.

TEXTO IV

Adaptado de PAULO, Rosana. Disponível em: https://mapada 
palavra.ba.gov.br/rosana-paulo/. Acesso em: 24 jul. 2019.

QUESTÃO 09
Marque a alternativa correta referente à 
concordância verbo-nominal apresentada 
nas sentenças que compõem o texto III.
a) “Os homens são muito mais antigos e 

contam a sua evolução em milhões de 
anos, e a sua própria origem perde 
muito do seu interesse [...]” (l. 7-10) 
– Há um problema de concordância no-
minal, pois o pronome “sua” não con-
corda com o sujeito, “os homens”;

b) “As diferentes teorias racistas aparecem 
como formas de hereditarismo, concep-
ção biológica e genética das diferenças 
[...]” (l. 12-15) – O verbo “aparecer” está 
no plural por concordar com “concepção 
biológica” e “genéticas das diferenças”;

c) “Mais recentemente, dir-se-ia que se as-
siste a formas não já biológicas, mas cul-
turais de diferenciação, de hierarquiza-
ção e de rejeição [...]” (l. 19-23) – O termo 
“formas” está equivocado por não con-
cordar com “diferenciação”, “hierarquiza-
ção”, “rejeição”, que estão no singular;

d) “Os sociólogos, por seu turno, procuram 
compreender como é que, a partir dos 
critérios antropométricos ou culturais, se 
chegou a criar uma hierarquia [...]” (l. 23-
26) – O verbo “procurar” devia estar no 
singular por se referir a “hierarquia”;

e) “O racismo é um aspecto do funciona-
mento social que se estuda como uma 
atitude particular e que se tentou ligar 
quer a personalidades particulares [...]” 
(l. 29-33) – o verbo “ser” está no singular 
e faz referência ao sujeito que é racismo.

QUESTÃO 10
No que diz respeito à estrutura sintática do 
texto III, indique a afirmativa adequada: 
a) “[...] que apresenta estas como fixas, 

contra as quais não se pode ir e que esta-
belece em geral uma hierarquia de valor 
[...]” (l. 15-18) – por completar o sentido 
do sujeito, pode ser classificada como 
oração subordinada adverbial temporal.

b) “[...] mas culturais de diferenciação, de 
hierarquização e de rejeição [...]” (l. 21-
23) – funciona, no contexto, como ora-
ção subordinada adjetiva.
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c) “Os homens são muito mais antigos e 
contam a sua evolução em milhões de 
anos [...]” (l. 7-9) – o trecho é formado 
por duas orações coordenadas;

d) “[...] que se tentou ligar quer a persona-
lidades particulares quer a condições de 
crise [...]” (l. 32-33) – por apresentar al-
ternância de ideias, se categoriza como 
oração subordinada objetiva direta. 

e) “[...] que se estuda como uma atitude 
particular [...]” (l. 31) – por se relacionar 
com o sujeito, se classifica como ora-
ção coordenada adversativa;

QUESTÃO 11
Leia as considerações sobre a construção 
discursiva do texto IV: 

I . Em “seu cabelo, moça / não é bandi-
do / não prenda nem amarre” – os verbos 
PRENDER e AMARRAR são usados em 
sentido metafórico e se relacionam com o 
termo BANDIDO;
II . Em “seu cabelo, moça/  não é duro / 
como diamante / mas é jóia” – está ex-
pressa a figura de linguagem personifi-
cação que relaciona CABELO com DIA-
MANTE;
III . O termo JÓIA, usado em sentido fi-
gurado, pode ser entendido como elogio 
no contexto do poema;
IV . Nos versos “e você de saia curta” e 
“saia pra chuva” – o verbo SAIR possui o 
mesmo valor semântico, cuja ideia princi-
pal é mover-se.

Sobre as considerações relativas ao texto 
IV, é correto afirmar que:
a) II, III e IV são verdadeiras.
b) I e II são verdadeiras 
c) I, II e III são verdadeiras.
d) I e IV são verdadeiras.
e) I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12
Quanto à concordância nominal, é correto 
dizer que:
a) ao longo os anos, os governos mesmo 

promoveram o desmatamento da Ama-
zônia. 

b) os indígenas sós não são capazes de 
conter a ambição de garimpeiros pela 
Amazônia.

c) desertificação e perda de biodiversida-
de: o desmatamento da Amazônia pro-
move um e outro problema ambientais.

d) os indígenas estão bastantes cansados 
da luta pela preservação da Amazônia.

e) a Amazônia brasileira oferece água e ar 
puro ao mundo.

Para responder a questão 13, leia a tirinha 
I abaixo.

TIRINHA I

Adaptado de CEDRAZ, Antônio. Disponível em <http://tirasem 
quadrinhos.blogspot.com/>. Acesso em 30 de julho de 2019.

QUESTÃO 13
De acordo com o contexto da tirinha, é cor-
reto afirmar que o sinônimo mais adequa-
do para o verbo ARRANJAR é:
a) conseguir um instrumento musical
b) escolher o repertório musical
c) transformar notas musicais
d) compor uma melodia
e) descobrir um novo objeto
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QUESTÃO 14
No cenário nacional, a Bahia produziu im-
portantes obras literárias no século XX. Na 
produção de romances (1), crônicas (2), can-
ções (3) e poemas (4), dentre outros autores, 
é possível destacar, na respectiva sequência: 
a) Caetano Veloso (1), Érica Azevedo (2), 

João Ubaldo Ribeiro (3) e Castro Alves (4);
b) Jorge Amado (1), Caetano Veloso (2), Hé-

lio Pólvora (3) e Padre Antônio Vieira (4). 
c) Antônio Torres (1), Gregório de Matos (2), 

Adonias Filho (3) e Maria Antônia Ramos 
Coutinho (4).

d) Jorge Amado (1), João Ubaldo Ribeiro 
(2), Caetano Veloso (3) e Ruy Espinheira 
Filho (4);

e) Padre Antônio Vieira (1),Zélia Gattai (2), 
Caetano Veloso (3) e Gláucia Lemos (4);

Para responder à questão 15, leia atencio-
samente o texto V - Baía de Todos os Ban-
dos, do Artista Baiano Denisson Palumbo

TEXTO V
BAÍA DE TODOS OS BANDOS

na cara da capital da alegria
os cortiços como cílios
postiços despenhascam
a cada piscadela dos olhos secos
sem choro nem vela eu vejo
espelhada uma espelunca
especulada pela bela vista
e fecho a janela de minha lida
guardando meu sorriso pra avenida
pra quando a rainha negra passar
na cara da capital da alegria
com seu conjunto de cordas
coberto com o sal de todos os santos
que ecoam acalantos de lucros
e balançam berços de aço
remansos de tão ressaqueados
que andam os dias de festa
nesta baía de todos os bandos
de onde cruzeiros transatlânticos
zarpam com os sultanescos sócios
das estrelas de sangue azul . . .
e um mar se afunda nos ossos!

PALUMBO, Denisson. Disponível em: <https://mapadapalavra.
ba.gov.br/denisson-palumbo/>. Acesso em 24 de julho de 2019

QUESTÃO 15
O texto V é um poema e faz uso de figuras 
de linguagem. Considerando esta informa-
ção, leia as assertivas abaixo:

I . Em “[...] os cortiços como cílios/posti-
ços despenhascam [...]” – aparece uma 
comparação; 
II . Em “[...] espelhada uma espelunca/ es-
peculada pela bela vista [...]” – a repetição 
da vogal “e” constitui uma assonância; 
III . Em “[...] e balançam berços de aço/ 
remansos de tão ressaqueados [...]” – se 
conforma uma metáfora;
IV . Em “[...] de onde cruzeiros transatlân-
ticos/ zarpam com os sultanescos sócios 
[...]” – aparece uma hipérbole

Sobre as assertivas, sabe-se que:
a) III e IV são verdadeiras.
b) I, II e III são verdadeiras.
c) II, III e IV são verdadeiras.
d) I, II e IV são verdadeiras.
e) I e II são verdadeiras.
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 MATEMÁTICA 

QUESTÃO 16
O sedentarismo é caracterizado pela fal-
ta de atividade física, fazendo com que a 
saúde de uma pessoa entre em declínio, 
tornando-a mais suscetível ao surgimento 
de patologias. Devido ao grande compro-
metimento que a mesma pode ocasionar, 
considera-se atualmente como um proble-
ma de saúde pública e, por muitos profis-
sionais da saúde, também é considerada 
como o mal do século. 
Uma pesquisa realizada com 1.000 pes-
soas da comunidade acadêmica dos di-
versos campus do IFBA, que afirmaram 
frequentar regularmente uma academia de 
ginástica, obteve os seguintes resultados: 
• 810 disseram que utilizam a academia 

em dias da semana; 
• 880 afirmaram que utilizam a academia 

nos finais de semana; 
• 90 disseram que não utilizam a academia. 
Do total de entrevistados, quantas pes-
soas afirmaram que utilizam a academia 
durante a semana e, também, nos finais 
de semana?
a) 650
b) 690
c) 700
d) 720
e) 780

QUESTÃO 17
O gráfico seguinte representa a vazão de 
água, em um reservatório, em função do 
tempo, em horas. Vazões negativas repre-
sentam uma redução no volume de água 
no tanque:

Fonte: Paiva, Manoel. Matemática.3. ed - São Paulo: Moderna, 2015.

RASCUNHO
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Ao analisar corretamente o gráfico, pode-
mos afirmar que:
a) no intervalo de A até B, o volume de 

água no tanque é nulo.
b) no intervalo de C até D, o volume de 

água no tanque é constante.
c) no intervalo de E até H, o volume de 

água no tanque está decrescendo.
d) no intervalo de D até E, o volume de 

água no tanque está decrescendo.
e) no intervalo de G até H, o volume de 

água no tanque está crescendo.

QUESTÃO 18
Após traçar novas metas de venda para os 
próximos meses, uma concessionária de-
finiu o número mínimo de automóveis de 
determinado tipo que deveria vender em 
cada mês. Planejou que houvesse, até o 
10º mês, um aumento constante no núme-
ro dessas unidades vendidas mensalmen-
te, quando então as vendas mensais se 
estabilizariam. A soma das vendas do 3º e 
do 5º mês foi de 50 unidades e as vendas 
do 9º mês foi o dobro do que foi vendido no 
4º mês. É possível concluir que:
a) a venda do 1º mês foi de 5 unidades.
b) a venda do 7º mês foi de 50 unidades.
c) no 10º mês a venda foi de 150 unidades.
d) ao fim de cinco meses após as novas 

metas, a concessionária já tinha vendi-
do um total de 100 unidades.

e) o aumento mensal do número de uni-
dades vendidas até o 10º mês foi de 10 
unidades.

QUESTÃO 19
Um homem entra num laranjal disposto a 
colher laranjas e distribuir entre 7 famílias 
carentes. Ao final do dia, havia colhido cer-
to número de laranjas. 
No dia seguinte, vai à uma comunidade ca-
rente e inicia a distribuição. Ele dá à primei-
ra família, metade das laranjas mais uma la-
ranja. À segunda família, ele dá metade das 
laranjas restantes mais uma laranja. Depois 
de realizar o mesmo procedimento com as 
cinco famílias que ainda faltavam, ele fina-
liza a sequência com apenas uma laranja. 

RASCUNHO
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Qual o total de laranjas que ele havia colhi-
do na véspera?
a) 382.
b) 384.
c) 386.
d) 388.
e) 390.

QUESTÃO 20
Após estudos sobre a variação da popula-
ção de determinada cidade, técnicos che-
garam a um modelo matemático capaz de 
estimar, com boa precisão, seu número de 
habitantes. A fórmula matemática obtida 
foi P(x)=1000.(20–1/2x), sendo P o núme-
ro de habitantes daqui a x anos. Estima-se 
que, durante o 3º ano, essa população:
a)  se manterá constante.
b) aumentará em 125 habitantes.
c) aumentará em 250 habitantes.
d) diminuirá de 125 habitantes.
e) diminuirá de 250 habitantes.

QUESTÃO 21
Desde julho de 2016, as lâmpadas incan-
descentes comuns deixaram de ser co-
mercializadas em território nacional. Ali-
nhada a atitudes sustentáveis, a proibição 
de venda dessas lâmpadas visa aumentar 
a utilização de equipamentos com maior 
eficiência energética, como as lâmpadas 
fluorescentes e as de LED.
A tabela abaixo apresenta informações de 
dois tipos de lâmpadas com fluxos lumino-
sos equivalentes.

Tipo de 
lâmpada Vida média Preço por 

unidade
Fluorescente 9000 h R$ 9,00
LED 36000 h R$ 30,00

Considerando apenas os fatores de vida 
média e de preço por unidade, a opção 
pelo uso da lâmpada fluorescente acarre-
taria um custo, em relação à lâmpada LED:
a) 20% maior.
b) 20% menor.
c) 10% maior.
d) 10% menor.
e) equivalente. 

RASCUNHO



14

QUESTÃO 22
Ao estudar a variação da temperatura de 
um objeto armazenado em um determina-
do local, técnicos chegaram a determinado 
modelo matemático. A equação obtida foi 

,
sendo f(x) a temperatura dada em graus 
Celsius e x dado em horas. A temperatura 
máxima atingida por esse objeto, nesse lo-
cal de armazenamento, é de:
a) 0ºC.
b) 10ºC.
c) 12ºC.
d) 22ºC.
e) 24ºC.

QUESTÃO 23
Uma folha retangular de papel reciclado 
tem 16 cm de comprimento e 8 cm de lar-
gura, e será utilizado para formar uma pe-
quena caixa aberta, sem tampa.
Foram recortados quatro pequenos quadra-
dos de 2 cm nos cantos de cada lado dessa 
folha, conforme mostra a figura abaixo. Em 
seguida, dobra-se essa folha, obtendo um 
paralelepípedo reto-retângulo, sem tampa.

A caixa formada tem um volume de 
a) 80 cm³ 

b) 96 cm³
c) 108 cm³
d) 120 cm³
e) 128 cm³

RASCUNHO
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QUESTÃO 24
Um engenheiro, para construir uma ponte, 
precisa medir a largura de um rio em um 
trecho de margens paralelas. Para isso, fi-
xou um ponto A na margem do rio em que 
estava, e um ponto B na margem oposta, 
tal que ÁB fosse perpendicular às mar-
gens. A partir do ponto A, caminhou 40 m, 
paralelamente à margem, até um ponto C, 
e mediu o ângulo ACB, obtendo 52⁰.

Use, se necessário, as seguintes aproxi-
mações: sen 52⁰ = 0,8, cos 52⁰ = 0,6 e tg 
52⁰ = 1,3.
O valor encontrado pelo engenheiro para a 
largura do rio foi, aproximadamente:
a) 48 m.
b) 50 m.
c) 52 m.
d) 54 m.
e) 56 m.

QUESTÃO 25
Um grande hospital de certa cidade baiana 
pode atender até 720 pacientes diariamen-
te, com 30 médicos trabalhando, 6 horas por 
dia. Para ampliar a capacidade de pacientes 
atendidos nesse hospital, a Secretaria de 
Saúde decidiu tomar as seguintes medidas:
• Contratar mais 5 médicos.
• Alterar a jornada diária de trabalho dos 

médicos, de 6 para 8 horas.
Considerando que a capacidade de aten-
dimento no hospital seja determinada ape-
nas pelo trabalho dos médicos, após as 
medidas tomadas pela Secretaria de Saú-

^
RASCUNHO

de, o número de pacientes atendidos por 
dia poderá ser de até:
a)  1060. 
b) 1080. 
c) 1110. 
d) 1120. 
e) 1140.
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 ATUALIDADES 

QUESTÃO 26
Leia o artigo de Lucas Fonseca, acerca da co-
memoração dos 50 anos do homem na Lua

“Em 1962, um discurso inspirador de John 
F. Kennedy inaugurou a entrada dos Esta-
dos Unidos na maior aventura [de disputa] 
da história da Humanidade, a conquista 
da Lua. Cinquenta anos antes, imagináva-
mos se não existiriam oceanos com vida 
na superfície lunar. Constatamos que o 
satélite abrigava tão somente uma vasta 
imensidão estéril, após o pouso do módu-
lo Eagle, em 20 de julho de 1969.”

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/artigo- 
apos-50-anos-do-homem-na-lua-que-estamos-celebrando 
-23807295. Acesso em: 15 jul. 2019. 

Em 2019, comemoramos os 50 anos do ho-
mem na Lua. Das alternativas abaixo, qual 
delas melhor descreve o contexto da época:
a)  A chegada da missão americana em 

1969 significou a esperança dos EUA 
em reverter os seguidos contratempos 
frente ao programa espacial soviético. 
Mas o feito, de tão extraordinário, extra-
polou a corrida entre potências. 

b)  A tecnologia dos Estados Unidos em 
1969 não foi considerada superior à 
da União Soviética, visto que os sovié-
ticos enviaram com sucesso uma mis-
são não tripulada para a Lua antes dos 
americanos.

c)  Os astronautas da missão tripulada dos 
Estados Unidos confirmaram a presen-
ça de fósseis de bactérias e fungos. 

d)  Depois da chegada do homem à Lua, 
americanos, chineses e japoneses se 
mantiveram no topo da corrida da con-
quista da Lua mandando foguetes anuais 
para exploração do solo lunar.

e)  Os astronautas da missão tripulada dos 
Estados Unidos confirmaram a presen-
ça de água na Lua. 

QUESTÃO 27
“Se você não se escondeu numa caver-
na nos últimos três anos, pode ter visto 
a montanha russa da Bitcoin e outras 

moedas similares. O sobe e desce de 
valor desenfreado fez com que as crip-
tomoedas se tornassem um investimento 
de alto risco, dificultando o seu uso para 
troca por bens e serviços, que deveria ser 
a função primária de uma moeda”

SANTINO, Renato. Entenda por que governos do mundo 
todo estão incomodados com a Libra. 2019. Disponível 
em: https://olhardigital.com.br/noticia/o-que-e-a-libra-e-por-
que-governos-do-mundo-todo-estao-incomodados-com-
la/88132. Acesso em: 24 jul. 2019. 

As criptomoedas estão em intenso crescimen-
to e expansão, sobretudo nos últimos anos. 
Sobre esse termo, podemos afirmar que:
a)  são moedas que circulam apenas no 

mercado financeiro asiático e possuem, 
sobretudo, influência da China e Índia, 
que detém grandes populações e con-
sequente circulação de bens.

b)  são ações que possuem uma regulação 
exclusiva pelos Estados Unidos, sobre-
tudo no mercado da Bolsa de Valores.

c)  são moedas cunhadas com um mate-
rial composto de criptonita, mineral ex-
traído da lua. 

d)  é a nova nomenclatura utilizada para 
as ações das Bolsas de Valores de todo 
o mundo. 

e)  são moedas digitais criptografadas, ain-
da sem regulação e que têm alto risco de 
perdas e ganhos no mercado financeiro.

QUESTÃO 28
Nos últimos anos, as reportagens de rom-
pimento de barragens têm sido noticiadas 
e afetam diretamente ou indiretamente mi-
lhões de pessoas. 

“A barragem B1, da mineradora Vale, na 
mina Córrego do Feijão, se rompeu às 
12h28 daquele 25 de janeiro de 2019, 
causando um dos maiores desastres so-
cioambientais do país.” 

BOM DIA MINAS. Texto Adaptado. Brumadinho: saiba como 
estão os trabalhos da Defesa Civil, Bombeiros e Ministério 
Público 6 meses após tragédia da Vale. 2019. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/07/25/ 
brumadinho-saiba-como-estao-os-trabalhos-da-defesa-
civil-bombeiros-e-ministerio-publico-6-meses-apos-
tragedia-da-vale.ghtml. Acesso em: 25 jul. 2019. 

Sobre o rompimento da barragem de Bru-
madinho, considere a alternativa correta:
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a)  O distrito de Bento Gonçalves, na cida-
de de Mariana, foi completamente de-
vastado.

b)  Esse rompimento está sendo conside-
rado o maior acidente de trabalho do 
país. 

c)  O Rio Doce foi o maior curso de água 
prejudicado ambientalmente por este 
desastre.

d)  Por se tratar de uma barragem de água, 
após o nível da água ter baixado, os 
moradores retornaram às suas casas.

e)  Mesmo sendo um grande desastre am-
biental, não houve mortos, apenas de-
salojados.

QUESTÃO 29

Mobilização em torno da seleção feminina enche bares e 
turbina audiência da Copa na TV. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER 
(REUTERS), Jornal El País Brasil, 2019. PIRES, Breiller. O Brasil 
abraça a seleção feminina. 2019. Disponível em: https://brasil.
elpais.com/brasil/2019/06/14/deportes/1560474405_070025.
html. Aceso em: 24 jul. 2019. 

Em 2019, a Copa do Mundo de Futebol Fe-
minino na França teve uma grande reper-
cussão. Sobre essa temática considere a 
alternativa verdadeira:
a)  Apesar do aumento da visibilidade, ain-

da não houve no país um movimento 
das empresas liberando os funcionários 
no horário de expediente, como ocorre 
em jogos da seleção brasileira, na Copa 
do Mundo de Futebol Masculino. 

b)  Marta se tornou a maior goleadora das 
Copas – ao lado de Miroslav Klose, no 
masculino – e a única a marcar em 5 
edições diferentes. Formiga, em sua 
sétima disputa, bateu o recorde de par-
ticipações no torneio. 

c)  A visibilidade aumentou muito e já é 
uma conquista jamais alcançada para 

a modalidade, o que impulsionou a se-
leção a chegar na final do torneio.

d)  Os jogos da seleção brasileira de fute-
bol feminino na Copa do Mundo 2019 
transmitidos ao vivo pela maior emis-
sora de televisão do país não teve boa 
adesão e repercussão nacional.

e)  O futebol feminino brasileiro ainda pos-
sui atletas amadoras, clubes de alu-
guel, campos improvisados, falta de 
patrocinadores e investimentos, apesar 
dos quatro ouros conquistados nas co-
pas do mundo de futebol feminino.

QUESTÃO 30 
O Ministério da Agricultura do governo fe-
deral brasileiro informa, na sua página ofi-
cial da internet, que:

“Os agrotóxicos são produtos e agentes 
de processos físicos, químicos ou biológi-
cos, utilizados nos setores de produção, 
armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, pastagens, proteção 
de florestas, nativas ou plantadas, e de 
outros ecossistemas e de ambientes ur-
banos, hídricos e industriais. Visa alterar 
a composição da flora ou da fauna, a fim 
de preservá-las da ação danosa de seres 
vivos considerados nocivos. Também são 
considerados agrotóxicos as substâncias 
e produtos empregados como desfolhan-
tes, dessecantes, estimuladores e inibi-
dores de crescimento.”.

Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos 
-agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos. Acesso em: 
15 ago. 2019.

Sobre esta temática, nos primeiros seis 
meses do atual governo brasileiro, o tema 
agrotóxico veio à tona e passou a ser mui-
to discutido na mídia e meios científicos. 
Qual o motivo?
a) O Ministério da Ciência e Tecnologia 

descobriu substâncias não tóxicas que 
produzem o mesmo efeito na lavoura.

b)  O governo proibiu o uso de centenas 
de agrotóxicos considerados perigosos 
e que antes eram liberados.

c)  O Ministério da Educação publicou li-
vros e artigos científicos condenando o 
uso de agrotóxicos.
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d)  O governo liberou o uso de centenas 
de agrotóxicos considerados perigosos 
e que antes eram proibidos. 

e)  O Ministério da Agricultura passará a 
ser gerido pela bancada ruralista de 
deputados federais. 



PÁGINA EM BRANCO



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 

TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 
QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.

www.selecao.ifba.edu.br
selecao2020@ifba.edu.br

(71) 2102-0474 / 0470

Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,
Salvador, Bahia, CEP: 40110-150

REALIZAÇÃO:

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 

QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.

É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 
TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 

Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,
Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150

REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:

É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 
TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 

É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 
TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 

É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 
TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 

É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 

QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.

Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,
Salvador, Bahia, CEP: 40110-150
Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,

REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:

Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,
Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150
Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela,
Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150

selecao2020@ifba.edu.br
(71) 2102-0474 / 0470

selecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.br
(71) 2102-0474 / 0470

selecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.br

QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.

É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 
TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 

QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.

É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 
TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 

www.selecao.ifba.edu.br
selecao2020@ifba.edu.br

(71) 2102-0474 / 0470

www.selecao.ifba.edu.br
selecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.br

(71) 2102-0474 / 0470

www.selecao.ifba.edu.br
selecao2020@ifba.edu.br

(71) 2102-0474 / 0470
selecao2020@ifba.edu.br

(71) 2102-0474 / 0470
selecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.br

QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.

selecao2020@ifba.edu.br
(71) 2102-0474 / 0470

selecao2020@ifba.edu.brselecao2020@ifba.edu.br

TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 
QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.QUAISQUER MEIOS SEM A PERMISSÃO EXPRESSA DO IFBA.

Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150Salvador, Bahia, CEP: 40110-150

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
É PROIBIDA A PUBLICAÇÃO OU A REPRODUÇÃO 

TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SOB 

REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:


