
SIMULADÃO GRATUITO VESTIBULINHOS



Se você está lendo isso agora é porque está prestes a fazer um SIMULADÃO para treinar os seus conhecimentos, 
isso significa que está pensando no seu futuro, então meus parabéns!

Sendo assim, vale ressaltar algumas dicas importantes antes de fazer o 
simulado de uma prova:

 Esteja num local propício pra fazer seu SIMULADÃO, numa mesa, sentado 
 (nada de fazer um simulado deitado na cama); 

 Tenha em mãos caneta, lápis e borracha;

 Caso queira usar uma régua, para ler melhor as questões, fique à vontade. 
 Mas, lembre-se que não são todos os processos seletivos que permitem o uso 
 da mesma; 
 
 Use o tempo de cada questão de forma sábia, focando em seu desenvolvimento 
 e resolução;

 Fique atento às perguntas e tenha foco no momento do simuladão, desligue 
 equipamentos que possam te distrair, como por exemplo, o celular;

 Perceba que erros fazem parte do processo de aprendizagem, portanto, caso você 
 erre muitas questões, tenha em mente de que há um mundo de conhecimento pela 
 frente, além disso, o mais importante é persistir e continuar estudando;

 E talvez o mais importante: QUEIRA fazer o Simuladão, esteja disposto, dê o seu
  melhor para resolver as questões e afaste pensamentos como “eu não consigo” 
 ou “não sou inteligente”.



 

 

Simuladão Gratuito 
 

 

 

NOME:        Turma:  

 

Data:  

 

 

Instruções: 

 

• Use os espaços em branco e a folha de gabarito como rascunho. 

• As estrelinhas representam o grau de dificuldade da questão, onde os Instrutores do Cursinho Cintter se 

baseiam comparando a questão com o grau de dificuldade de questões similares de outras processos seletivos, 

com conteúdos de ensino fundamental cobrados nos VESTIBULINHOS. 

• Preencha o gabarito que está no final do simulado, pintando à CANETA a alternativa que considerar correta. 

• Caso qualquer(s) questão(s) do gabarito tenha(m) rasura(s) ou esteja(m) em branco, considere como errada(s); 

• Confira com seu instrutor o horário limite de término do Simulado. 

• Ao término do Simulado, calcule o percentual de acertos e siga as orientações do instrutor. 

• Se auto avalie, sem julgamento. 

 

Foco e concentração. Tenha uma excelente jornada! 

 

Matemática 

 

1. (IFSP) Jéssica comprou 4 camisetas de R$15,50 cada uma e pagou a loja com 4 notas de R$20,00. Assinale a alternativa 

que apresenta quanto ela recebeu de troco. * 

a. R$5,00. 

b. R$6,00. 

c. R$8,00. 

d. R$15,00. 

e. R$18,00. 

 

2. (CTIN) Um terreno quadrado tem perímetro de 56 m. A área desse terreno é de: * 

a. 186 m² 

b. 190 m² 

c. 196 m² 

d. 200 m² 

 

3. (IFSP) Observe o gráfico a seguir. 

 

Percentual de 
acertos 
 
 
 



 

 

O volume de vendas da Loja “A” foi maior que o volume de vendas da Loja “C”, como informa o gráfico. Assinale a 

alternativa que apresenta qual foi o percentual a mais que a Loja “A” teve em relação à Loja “C”. ** 

a. 10%. 

b. 12%. 

c. 15%. 

d. 18%. 

e. 20%. 

 

 

4. (CTIN) Necessita-se recortar, de uma folha de papel, uma figura no formato de triângulo retângulo, com o maior lado 

medindo 12,5 cm e o menor lado medindo 7,5 cm. O terceiro lado desse triângulo deverá medir: *** 

a. 10,0 cm. 

b. 10,5 cm. 

c. 11,0 cm. 

d. 11,5 cm. 

 

 

5. (IFSP) Em um dia das últimas férias escolares, Caroline e suas amigas resolveram ficar 1 hora na rua da casa onde 

mora e observar o movimento. Observaram que, entre carros e bicicletas, 40 estavam estacionados. Não satisfeitas, 

resolveram contar as rodas dos carros e das bicicletas e chegaram ao total de 84. Diante do exposto, assinale a alternativa 

correta.*** 

a. Havia na rua mais carros do que bicicletas. 

b. O número de carros estacionados na rua é o dobro do número de bicicletas estacionadas. 

c. Estão estacionados 2 carros e 38 bicicletas. 

d. O número de carros e bicicletas estacionados na rua é idêntico. 

e. A quantidade de bicicletas estacionadas é o dobro da quantidade de carros estacionados. 

 

 

6. (IFSP) A cidade fictícia de Martim Afonso é uma das mais antigas do seu país. A expressão abaixo indica o ano em que 

ela foi fundada. 

 
Assinale a alternativa que apresenta o ano em que a cidade de Martim Afonso foi fundada. * 

a. 1524. 

b. 1532. 

c. 1542. 

d. 1632. 

e. 1624. 

 

 

7. (CTIN) Um terreno retangular ABCD, com 15 m de comprimento por 8 m de largura, teve parte de sua área, na forma 

de um triângulo retângulo, reservada para o cultivo de temperos, conforme mostra a figura. 



 

 

 
 

 O comprimento da cerca , que separa o canteiro do resto do terreno, é igual a: * 

a. 6 m.  

b. 8 m.  

c. 10 m.  

d. 12 m. 

 

 

8. (CTIN) Carlos pagará hoje o correspondente a 20% de uma dívida de R$ 774,00, e o restante, ele pagará no próximo 

mês, sem acréscimo de juros. Sendo assim, o valor que ele pagará no próximo mês será: ** 

a. R$ 619,20. 

b. R$ 620,40. 

c. R$ 621,30. 

d. R$ 622,50. 

 

 

9. (IFSP) O perímetro de um triângulo é de 36dm. As medidas são expressas por três números inteiros e consecutivos. 

Assinale a alternativa que apresenta quanto mede o menor lado do triângulo. *** 

a. 9dm. 

b. 10dm. 

c. 11dm. 

d. 12dm. 

e. 13dm. 

 

 

10. (COTIL) A figura abaixo representa uma região que foi cercada pelos indígenas para cultivar suas ervas medicinais. 

Qual é a área dessa região, que tem a forma de um trapézio retângulo, cujas medidas, em metros, estão indicadas na 

figura? *** 

 

a. 150 m²  

b. 130 m²  

c. 186 m²  

d. 169 m² 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAMÁTICA 

 

(LIAR) Leia a tira para responder às questões de números 11 a 13.   

 

 
 

11. (LIAR) Assinale a alternativa em que se analisa corretamente a ideia de relatividade tratada na tira, em uma frase em 

que os termos estão grafados de acordo com a norma-padrão.  ** 
a. O garoto vai mau em Matemática, por isso, quando a amiga cita o 7,5, ele tem consciencia de que não é o único mal 

aluno. 

b. A garota, assim como seu amigo, já teve uma má atitude, por isso, o que é ruim para um prejudica a ambos. 

c. O garoto tem mau desempenho em Matemática, por isso, o que é ruim para sua amiga seria muito bom para ele. 

d. A garota se mostra confuza quanto à ma avaliação do amigo em Matemática, por isso, ele afirma que o mundo é injusto. 

 

 

12. (LIAR) Nas falas “Cê já fez alguma coisa ‘muito errada’?” e “Putz! Que mundo injusto...”, os termos em destaque são 

empregados, respectivamente, com a função de ** 
a. expressar a linguagem dos jovens e denotar desapontamento. 

b. ironizar o uso coloquial da linguagem e denotar entusiasmo. 

c. enfatizar a linguagem literária e denotar contrariedade. 

d. criticar a linguagem rebuscada e denotar desaprovação. 

 

 

13. (LIAR) Em relação à fala do menino “Para mim isso contaria como coisa ‘muito certa’!”, é correto afirmar que a forma 

verbal em destaque expressa sentido de *** 
a. ação concluída. 

b. algo desejável. 

c. situação recorrente. 

d. algo recentemente ocorrido. 



 

 

 

 

14. (CTIN) Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo da crase está em conformidade com a norma 

padrão.   

a. Meus conhecidos referem-se à mim como uma pessoa que não gosta de animais. 

b. Quando me refiro à cães, considero-os bonitos, inteligentes, fiéis, generosos etc. 

c. Um novo olhar sobre os cachorros veio à tona ao conhecer uma cadela que não lambe. 

d. Ficando frente à frente com um cachorro, é certo que ele vem até nós para lamber. 

 

 

15. (CTIN) Quanto à predicação, o verbo que não precisa de complemento está corretamente destacado em:    

 

a. Vocês conhecem Ibaté? 

b. Foi lá que nasci e morei com meus avós... 

c. ... vovó resolveu me mandar para São Paulo... 

d. ... disse vovó, sem permitir nenhuma outra discussão. 

 

 

16. (IFSP) De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e com relação à ortografia, assinale a alternativa que 

preenche correta e respectivamente as lacunas.  ** 

 

1. __________ você não apresentou o projeto? 

2. Não fui ao show __________ precisei estudar para a prova. 

3. Diga-me um __________ para não aceitar esse emprego. 

4. Você não falou com o Pedro? __________? 

 

a. 1. Por que/ 2. porque/ 3. porquê/ 4. Por quê 

b. 1. Porque/ 2. por que/ 3. por quê/ 4. Porquê 

c. 1. Por quê/ 2. porquê/ 3. porque/ 4. Por que 

d. 1. Por que/ 2. por quê/ 3. porquê/ 4. Porque 

e. 1. Por quê/ 2. por que/ 3. porque/ 4. Porquê 

 

 

17. (IFSP) De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e com a gramática normativa e tradicional, assinale a 

alternativa em que o termo destacado tem valor de advérbio. ** 

a. Não há meio mais difícil de trabalhar. 

b. Só preciso de meio metro de aniagem para sacos de carvão. 

c. Encarou os meninos carvoeiros, esboçando meio sorriso. 

d. Os carvões caíram no meio da estrada. 

e. Achei o menino meio triste, raquítico. 

 

18. (IFSP) De acordo com a gramática normativa e tradicional, assinale a alternativa que apresenta uma frase com a 

mesma ordem sintática da frase abaixo:  *** 

 

“Os burros são magrinhos e velhos.” 

 

a. Os meninos passam a caminho da cidade. 

b. Cada um leva seis sacos de carvão. 

c. Vão tocando os animais com um relho enorme. 

d. A aniagem é remendada. 

e. Os carvões caem pela boca da noite. 

 



 

 

Leia o texto de Mario Quintana para responder às questões de números 19 e 20. 

 

Só para si 

 

Dona Cômoda tem três gavetas. E um ar confortável de senhora rica. Nas gavetas guarda coisas de outros tempos, só 

para si. Foi sempre assim, dona Cômoda: gorda, fechada, egoísta. 

(Sapato florido. São Paulo, Globo, 2005) 

 

19. (CTIN) Nesse texto, a descrição de uma cômoda é feita por meio do uso:  

a. da antítese. 

b. da personificação. 

c. do pleonasmo. 

d. do eufemismo. 

 

 

20. (CTIN) Considere as orações: 

 

1. Nas gavetas guarda coisas de outros tempos, só para si. 

2. Foi sempre assim, dona Cômoda: gorda, fechada, egoísta. 

 

Assinale a alternativa correta:   

 

a. Em 1, o sujeito é indeterminado e o predicado é verbal; em 2, o sujeito é oculto e o predicado é verbo-nominal. 

b. Em 1, o sujeito é oculto e o predicado é verbal; em 2, o sujeito é simples e o predicado é nominal. 

c. Em 1, o sujeito é indeterminado e o predicado é verbo-nominal; em 2, o sujeito é simples e o predicado é nominal. 

d. Em 1, o sujeito é oculto e o predicado é verbal; em 2, o sujeito é indeterminado e o predicado é nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gabarito 

 

 
 

 

 

 

 



 

• Crie uma rotina diária de estudos, com horário.
• Estude pouco, mas todos os dias! É isso mesmo que você leu, é preferível estudar pouco, mas diariamente
para manter a mente sempre estimulada, melhorando o raciocínio, a memória e a concentração.
• Não desista de aprender diante das dificuldades.
• Esteja com roupas leves e confortáveis.
• Mantenha boa respiração e o corpo relaxado.
• Esteja com uma postura adequada para a coluna e com uma iluminação agradável para leitura.
• Esteja hidratado e alimentado (tome água regularmente).
• Tenha uma boa noite de sono, para se concentrar na manhã seguinte. 
• Desenvolva o gosto pela leitura, que além de permitirem cultura e aumento do vocabulário e da concentração,
são excelentes para estímulo mental.

Aumente a quantidade de dopamina no seu cérebro. Popularmente chamada de “molécula da motivação”, a 
dopamina é um neurotransmissor fundamental para a motivação, foco e produtividade. Veja as formas simples
de aumentar os níveis de dopamina:
• Alimente-se de forma saudável.
• Pratique atividades físicas regularmente .
• Desfrute toda a busca, toda a jornada, de algo que queira alcançar.
• Crie pequenas metas a curto prazo, e comemore cada pequena vitória.
• Aceite novos desafios.
Concretize uma informação que queira mudança (por exemplo escrevendo num papel), leve informações positivas
para seu cérebro: Eu posso, eu consigo, eu aprendo...
Você pode também escrever palavras positivas: Pensamentos e palavras positivas impulsionam os centros 
motivacionais do cérebro para a ação e ajudam-nos a construir a resiliência quando nos deparamos com os problemas
da vida. Segundo Sonja Lyubomirsky, uma das principais investigadoras do mundo sobre a felicidade, se você quiser 
desenvolver uma maior satisfação ao longo da sua vida, deve regularmente envolver-se em pensamentos positivos
sobre si mesmo, focar-se nas suas experiências mais felizes, relacionar-se bem com os outros, e saborear cada 

Nos estudos tenha como principal objetivo APRENDER!
Pensando por esta perspectiva a aprendizagem ocorre
de forma mais produtiva e com maior resultado.
Pense nos seus sonhos, quais objetivos quer alcançar
para se motivar a estudar MAIS e MELHOR.
Para melhorar sua concentração nos estudos, fique
atento em algumas dicas bem importantes: 

DICAS DE ESTUDOS!



CURSINHO CINTTER

Usamos  Material Didático  rico  em  conteúdo,  disponível  também em PDF, 
especialmente preparado para auxiliá-lo para estas provas de Seleção. 

O principal objetivo do CURSO PREPARATÓRIO CINTTER  é RESGATAR A ESCOLARIDADE 
com que o adolescente  APRENDA DE VERDADE , não apenas tendo um ótimo desempenho nas
nas provas de seleção, mas levando este conhecimento para sua vida.

Muito conhecido nas montadoras do ABC, região metropolitana de São Paulo, como Cursinho da Teresa,
ministrado inicialmente pela Dona Teresa, em sua casa na cidade de Santo André, iniciou este trabalho nos
anos 80 e, a partir de 2009 tomou uma forma maior, com novo endereço, mais moderno, mais bonito, porém
com a mesma filosofia aplicada pela Dona Teresa: “ensinar com qualidade, dedicação e muita responsabilidade.”

    
       

          

Desde então, preparamos alunos para diversos processos seletivos em nossos cursos presenciais, 
com aulas diferenciadas e foco total para cada vestibulinho, como: ETEC, Termomecânica, SENAI por 
empresas contribuintes (como Volkswagen e Mercedes-Benz), SENAI de Aprendizagem Industrial e 
pela Comunidade. 

      
                              

        
   

e fazer  

Também temos Preparatório para Processos Seletivos de ETEC e Termomecânica. 
Como inovamos sempre, desenvolvemos outro preparatório focado no resgate escolar e desenvolvimento
das capacidades do aluno Cintter, como liderança, autoconfiança, inteligência emocional, e muito mais. 
Oferecemos preparatórios na versão presencial e online, visando sempre alta qualidade e aprendizagem
do aluno.


