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PROVA DE RACIOCINIO LOGICO

1. Uma empresa administra conjuntos habitacionais, cada qual composto
por 200 casas. A empresa considera um conjunto habitacional
ocupado se, e somente se, ele tiver pelo menos 190 casas com
moradores. Em outras palavras, um conjunto habitacional
administrado pela empresa não é considerado ocupado se, e
somente se,

A) no máximo 10 casas não possuem moradores.
B) no mínimo 10 casas não possuem moradores.
C) no máximo 189 casas possuem moradores.
D) até 189 casas não possuem moradores.
E) 12 casas não possuem moradores.

2. A figura mostra três caixas, cada uma delas contendo duas bolas e
etiquetada equivocadamente no que diz respeito às cores das bolas em
seu interior. Em uma caixa', ambas as bolas são pretas e, nela, deveria
estar colada a etiqueta "PP". Em outra caixa, ambas as bolas são
brancas e, nela, deveria estar colada a etiqueta "BB". Na caixa
restante, uma bola é branca e a outra é preta e, nela, deveria estar
colada a etiqueta "PB". Infelizmente, nenhuma das etiquetas foi
colada na caixa correta e, por isso, não se sabe qual o conteúdo exato
de cada uma delas.

João foi convidado a determinar o conteúdo de cada caixa, mas
abrindo apenas uma e dela retirando uma única bola, ao acaso. João
percebeu que uma das três caixas lhe seria especialmente reveladora,
pois, se dela fosse retirada uma bola ao acaso, seria possível
determinar o conteúdo de cada uma das três caixas a partir da cor da
bola retirada, independentemente de qual fosse tal cor. João foi até tal
caixa e dela retirou uma bola ao acaso. Ao ver a cor da bola, pôde
afirmar que a ordem correta de fixação das etiquetas, da esquerda para
a direita, seria: PP, BB e PB.

Nessas condições, sabe-se que João retirou uma bola

A) branca da caixa etiquetada equivocadamente com PB.
B) branca da caixa etiquetada equivocadamente com PP.
C) preta da caixa etiquetada equivocadamente com PB.
D) preta da caixa etiquetada equivocadamente com BB.
E) preta da caixa etiquetada equivocadamente com PP.

Espaço disponível para
cálculos
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3. Considere a seguinte afirmação:

"Das duas, pelo menos uma: eu irei a Teresópolis ou não choverá."

A afirmação acima é logicamente equivalente à afirmação

A) "Se chover, então eu irei a Teresópolis".
B) "Se eu for a Teresópolis, então choverá".
C) "Se não chover, então eu irei a Teresópo!is".
D) "Se eu não for a Teresópolis, então choverá".
E) "Se eu for a Teresópolis, então não choverá".

4. Considere a afirmação:

"Todos os funcionários daquela empresa falam inglês ou não falam
espanhol".

A negação lógica da afirmação acima é logicamente equivalente à
afirmação

A) "Algum funcionário daquela empresa não fala inglês ou fala
espanhol".

B) "Algum funcionário daquela empresa não fala inglês, mas fala
espanhol".

C) "Nenhum funcionário daquela empresa não fala inglês ou fala
espanhol".

D) "Todos os funcionários daquela empresa não falam inglês, mas
falam espanhol".

E) "Todos os funcionários daquela empresa não falam inglês ou
falam espanhol".

5. Considere verdadeira a seguinte premissa:

"Em uma universidade, todos os professores que trabalham no campus
externo recebem uma bolsa de auxílio."

Portanto, um funcionário dessa universidade que trabalha no campus
externo

A) não recebe a bolsa de auxílio, se não for professor.
B) poderá não ter a bolsa de auxílio, se for professor.
C) recebe a bolsa de auxílio ou não é professor.
D) será professor, se receber a bolsa de auxílio.
E) é professor ou não recebe a bolsa de auxílio.

6. Amanhã é um dia que, depois de amanhã, será chamado de ontem.

Hoje, o dia que chamamos de ontem já foi chamado de hoje no dia de
ontem e ainda

A) será chamado dé ontem, amanhã.
B) foi chamado de amanhã, há três dias.
C) será chamado de anteontem, amanhã.
D) foi chamado de depois de amanhã, anteontem.
E) será chamado de anteontem, daqui a dois dias.

Espaço disponível para
cálculos
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7. Considere a seguinte afirmação:

"Em cada mês do ano passado, sempre houve um dia em que visitei
meu pai ou minha mãe."

A afirmação acima será falsa se, e somente se, for verdadeira a
afirmação

A) "Em cada mês do ano passado, sempre houve um dia em que não
visitei meu pai ou minha mãe".

B) "Em cada mês do ano passado, sempre houve um dia em que não
visitei meu pai e tampouco minha mãe".

C) "Houve um mês do ano passado durante o qual houve um dia em
que não visitei meu pai ou minha mãe".

D) "Houve um mês no ano passado durante o qual não visitei meu
pai e tampouco minha mãe em dia algum".

E) "Houve um mês do ano passado durante o qual não visitei meu
pai ou minha mãe em dia algum".

8. João está na cidade 1 e viajará para a cidade 5. A figura apresenta os
sentidos admitidos das possíveis conexões entre cidades vizinhas que
poderão fazer parte de seu itinerário e que, se escolhidas, servirão
como pontos obrigatórios de parada.

Se o itinerário escolhido por João tiver como ponto de parada um total
de três cidades vizinhas, distintas das cidades de origem e de destino,
então ele passará, obrigatoriamente, pela cidade

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 6.
E) 7.

Espaço disponível para
cálculos

Edição de Junho de 2014 Prova de Raciocínio Lógico 3/29



ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração

9. Em uma caixa há duas bolas, uma de cor branca e outra de cor preta.
Por duas vezes, João retirará uma bola da caixa ao acaso, dirá uma cor
em voz alta e devolverá a bola para a caixa. As cores ditas por João
serão definidas da seguinte forma:

I. Após retirar a primeira bola e ver sua cor real, João dirá em voz
alta a cor trocada, isto é: se a cor da bola retirada for branca, ele
dirá "preta" e vice-versa.

lI. Após retirar a segunda bola, João dirá a sua cor real se ela for
diferente da cor real da primeira bola retirada. Se a cor real da
segunda bola retirada for igual à cor real da primeira bola
retirada, então João dirá em voz alta a cor trocada, como fez na
primeira retirada.

Ao final, João terá dito, obrigatoriamente,

A) "preta - preta" ou "branca - preta".
B) "branca - preta" ou "preta - branca".
C) "branca - branca" ou "preta - preta".
D) "branca - branca" ou "branca - preta".
E) "preta - branca" ou "branca - branca".

10. Sônia quer ir à festa. Se Mara estiver estudando, então Jane está
passeando. Se Jane estiver passeando, então Lia está passeando.
Se Lia estiver passeando, então não haverá festa. Sabe-se que a festa
está ocorrendo ou Sônia não irá à festa. Ora, Mara está estudando;
logo,

A) Lia e Jane estão passeando.
B) a festa está sendo organizada.
C) Jane está passeando, mas Lia não.
D) Lia está passeando, mas Jane não.
E) Sônia não irá à festa e Mara não está estudando.

11. Considere as seguintes proposições:

I. Algumas frutas são cadeiras. Todas as cadeiras são vermelhas.
Logo, algumas frutas são vermelhas.

lI. Se o pássaro é verde, então ele não voa. O pássaro voa. Logo, ele
não é verde.

III. Todos os animais são quadrúpedes. Nenhuma mesa é animal.
Logo, nenhum quadrúpede é uma mesa.

Os valores lógicos (V, se verdadeiro; F, se falso) das proposições são,
respectivamente,

A) FVF.
B) FVV.
C) VVV.
D) VFV.
E) VVF.

Espaço disponível para
cálculos
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12. Emerson perguntou ao professor de Matemática quanto tempo faltava
para o término da aula. O professor respondeu, apontando para o
relógio digital da parede: "A aula terminará quando todos os dígitos
mudarem, ao mesmo tempo, pela primeira vez". Se naquele momento
o relógio registrava 09h53min47seg, então Emerson concluiu
corretamente que a aula terminaria em

A) cinco minutos e vinte e três segundos.
B) seis minutos e treze segundos.
C) seis minutos e vinte e três segundos.
D) sete minutos e treze segundos.
E) sete minutos e vinte e três segundos.

13. Dados dois conjuntos X, Y c n, não vazios, considere que:

(i) n indica o conjunto Universo;
(ii) o conjunto X - Y é defmido por X - Y = {x E n I x E X e x rf. Y};
(iii) o conjunto X é definido por X = {x E n I x rf. X} = n- x.

Sejam A, B c n conjuntos não vazios. O conjunto (A U B) é igual
ao conjunto

A) A-B.
B) B-A.
C) AUB.
D) A u B.
E) A n B.

14. Em um concurso, uma das questões de múltipla escolha apresentou
uma equação algébrica que deveria ser resolvida pelos examinandos.
Após terem encontrado a solução da equação, representada pela letra
x, os examinandos deveriam responder ao enunciado abaixo.

A solução x da equação
algébrica satisfaz à relação:

A. x>5
B. x>4
c. x>3
D. x>2
E. x> 1

Diante da premissa de que a questão apresentada no concurso possui
gabarito único, conclui-se que a resposta correta deve ser,
obrigatoriamente, aquela representada pela letra

A) A.
B) B.
C) C.
D) D.
E) E.

Espaço disponível para
cálculos
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15. Três proposições simples, p, q e r, possuem valores lógicos que
tomam as proposições compostas p ~ q e (~r) ~ (~q) verdadeiras.

Para tais valores lógicos de p, q e r, também será verdadeira a
expressão

A) P ~ (~r).
B) q ~ (p j\f).

C) P ~ [(~q)1\ r].
D) (~r) ~ ~(p v q).
E) (p v (~q))~ (~r).

16. A figura a seguir é formada por dez retângulos. Em cada retângulo, da
segunda, terceira e quarta fileiras, deve ser registrado um número
obtido através da soma dos números registrados nos dois retângulos
sobre os quais ele se assenta. Por exemplo, 36 = m + n, m = 2p + q e
2r=z+3w.

Primeira fileira ~

A soma x + y + z + w é igual a

A) 6.
B) 8.
C) 10.
D) 12.
E) 15.

17. Em uma garagem há três carros, um vermelho, um verde e um azul.
Um deles pertence a Jorge, outro a Carlos e o outro a Luís.

Sabe-se que, das seguintes afirmações, apenas uma é falsa.

I. O carro de Jorge é verde.
11. O carro de Carlos não é azul.
IIl. O carro de Luís não é azul.
IV. O carro de Luís não é verde e o de Carlos é azul.

As cores dos carros de Carlos, Jorge e Luís são, respectivamente

A) vermelho, azul e verde.
B) vermelho, verde e azul.
C) verde, azul e vermelho.
D) azul, vermelho e verde.
E) azul, verde e vermelho.

Espaço disponível para
cálculos
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INSTRUÇÃO: Apresentam-se a seguir fórmulas que poderão ser utilizadas na resolução de algumas questões.

Progressões Função quadrática

an = aI + (n - l)r

CI + an)Sn = n
2

an =aIqn-I

Sn =
aI(qn -1)

q-1
aIs: =-1-; Iql < 1
-q

+b ± .Jb2 - 4ac
xo =

2a

b
xv=--

2a

-b2 + 4ac
Yv = 4a

Áreas e Volumes

VparalelepípedO = a . b . C Vcilindro = Abase . h Acírculo = rrr2

b.h [2{3
Aretângulo = b . hAtriângulo = 2 Atriângulo equílátero = -4-

Análise Combinatória

p n! p n! n'
A = C = p,Yl'YZ'''''Yk = .
n (n-p)! n (n-p)!p! n 'l1"YI' . '''Yk'

Estatística

v. x,_ L..z 1
x=--

n
.!.~ (x - x-)2
nL 1

i

(J=

i
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18. A resistência elétrica de um fio condutor homogêneo depende
apenas do material de que o fio é feito e das dimensões do fio, sendo
a resistência do fio diretamente proporcional ao seu comprimento e
inversamente proporcional à área de sua seção transversal.
Considere dois fios cilíndricos homogêneos A e B, feitos do mesmo
material e com resistências RA e R8, respectivamente. Se o fio A é
4% mais curto que o fio B e o raio de sua seção transversal é 20%
menor que o da seção transversal do fio B, então a razão entre as
resistências dos fios A e B é igual a

A) 0,8.
B) 1,2.
C) 1,5.

O) 1,7.
E) 2,5.

19. É possível resumir as posições dos jogadores de futebol a goleiro,
zagueiro, meio-campo e atacante. Como sempre há exatamente um
goleiro escalado em um time, usa-se o número de jogadores em cada
uma das outras posições para descrever um sistema de jogo. Por
exemplo, o sistema 4 - 3 - 3 possui quatro zagueiros, três meio-
campistas e três atacantes, enquanto o sistema 4 - 4 - 2 conta com
quatro zagueiros, quatro meio-campistas e dois atacantes. Nessas
condições, supondo que em cada posição deve haver pelo menos um
jogador e sabendo que um time de futebol possui onze jogadores
(incluindo o goleiro), determine quantos são os sistemas de jogo
possíveis.

A) 24.
B) 27.
C) 30.

D) 33.
E) 36.

20. Toda semana, Marília faz uma compra igual de brigadeiros pretos,
brigadeiros brancos e quindins em uma doceria perto de sua casa,
gastando um total de R$ 41,00. Os preços unitários do brigadeiro
preto, do branco e do quindim são, respectivamente, R$ 4,00, R$ 3,00
e R$ 2,00. Um dia, Marília ganhou um desconto de 75% no preço dos
brigadeiros pretos e decidiu não levar os brigadeiros brancos, pois não
estavam "com uma cara muito boa". Sabendo que, nessa compra,
Marília gastou um total de R$ 11,00 e que comprou a mesma
quantidade de brigadeiros pretos e de quindins que costuma comprar,
determine a quantidade de brigadeiros pretos e brancos que Marília
costuma comprar na doceria em questão.

A) 10.
B) 11.
C) 12.

D) 13.
E) 14.

Espaço disponível para
cálculos
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21. Um castelo de cartas é construí do da seguinte maneira: inicialmente,
formamos o primeiro andar do castelo, constituído por n pares de
cartas, sendo que, a cada par, as cartas apoiam-se uma na outra
formando um "Y" de cabeça pra baixo. Os n "Vs" invertidos são
dispostos em uma fila reta e sobre cada par deles colocamos uma carta
na horizontal que formará a base para o próximo andar de "Vs"
invertidos. Esse processo se repete até que seja construído um último
andar com apenas um único "Y" de cabeça para baixo (veja na figura
um exemplo de um castelo de cartas com três andares).

Quantas cartas são necessárias para construir um castelo com quinze
andares?

A) 305.
B) 345.
C) 360.

D) 400.
E) 450.

22. Em uma sacola preta, há duas maçãs e, em outra sacola idêntica, há
uma maçã e uma laranja. Escolhe-se aleatoriamente uma das sacolas
e retira-se dela uma fruta sem olhar o conteúdo da sacola. Sabendo
que a fruta retirada é uma maçã, qual é a probabilidade de a fruta que
sobrou na sacola ser uma laranja?

A) 1/4.
B) 1/3.
C) 1/2.

D) 2/3.
E) 3/4.

23. Com o dinheiro que recebeu com a venda do carro, Alda conseguiu se
planejar para pagar uma dívida de cartão de crédito que já se arrastava
há mais de wn ano. A dívida em janeiro era de R$ 50.000,00 a ser
paga com juros compostos de 2% ao mês. Sabendo que ela pagou
R$ 16.000,00, R$ 5.700,00 e R$ 10.100,00 respectivamente em
fevereiro, março e abril, qual será o valor correspondente aos juros da
dívida de Alda em maio do mesmo ano?

A) R$ 410,00.
B) R$ 460,00.
C) R$ 480,00.
D) R$ 590,00.
E) R$ 610,00.

Espaço disponível para
cálculos
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24. Sejam a E !Ri e b E !Ri tais que:

L -2a2 + 3a > O
li. b2-2b~-1

Com base nas inequações acima, podemos afirmar:

A) a < O.
B) a + b > 2.
C) 3a> 2b.
D) O < ab < 3/2.
E) Não existe número real b que satisfaça a segunda inequação.

25. Mário, João, Augusto e Cristina fizeram uma viagem de fim de
semana para uma casa de veraneio. O que cada um gastava para
beneficio coletivo (combustível, compra de supermercado etc.) era
anotado e somado para ser dividido igualmente entre os quatro.
A tabela abaixo mostra o quanto cada um gastou em beneficio do
grupo durante a viagem.

Mário R$ 156,00
João R$ 0,00

Augusto R$ 32,00
Cristina R$ 450,00

Como João acabara de ser demitido, Augusto e Cristina decidiram
dividir igualmente entre os dois as despesas de João. No acerto de
contas, quanto Augusto deverá desembolsar além dos R$ 32,00 que já
havia gastado?

A) R$ 159,50.
B) R$ 179,75.
C) R$ 187,50.
D) R$ 207,25.
E) R$ 239,25.

26. Três irmãos - João, Pedro e Rui - dividiram uma herança de
R$ 103.000,00 de forma que, se forem retirados R$ 1.000,00,
R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00 das quantias que João, Pedra e Rui
receberam respectivamente, então os novos valores são proporcionais
a 5, 6 e 5, respectivamente. A quantia que João recebeu foi de

A) R$ 30.000,00.
B) R$ 31.000,00.
C) R$ 34.000,00.
D) R$ 35.000,00.
E) R$ 38.000,00.

Espaço disponível para
cálculos
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27. Carlos está fazendo um regime rigoroso para perder peso. Todo
primeiro dia do mês ele se pesa na mesma balança e anota o peso
aferido.

Mês Peso (kz)
1 120
2 119
3 119,5
4 117
5 114
6 110
7 108,5
8 105
9 100
10 98

Com base na tabela de pesagens acima, determine qual é a mediana
relativa às amostras de pesos nos dez primeiros meses do regime de
Carlos.

A) 110.
B) 111,11.
C) 112.

D) 114.
E) 115,5.

28. No plantel do time de futebol europeu Brazilona, há 30 jogadores.
Sabe-se que:

I. 25% dos brasileiros têm 30 anos ou menos.
11. Apenas brasileiros têm mais de 30 anos.
III. O número de não brasileiros é o dobro do número de brasileiros

com mais de 30 anos.

Determine quantos são brasileiros.

A) 3.
B) 9.
C) 12.

D) 18.
E) 21.

29. Raul precisava ligar para o chefe, mas não estava com o celular e não
conseguia lembrar exatamente qual era o número. Somente sabia que
o número tinha oito dígitos, começava com "975" e terminava com
"87" ou com "78". Qual é a probabilidade de Raul discar um número
com essas características que seja exatamente o número do telefone
de seu chefe?

A) 0,01%.
B) 0,05%.
C) 0,1%.

30. Considere as matrizes M = G ;). N = G De P = (3 2 1).

Qual das alternativas abaixo apresenta um produto possível entre
essas três matrizes?

D) 0,5%.
E) 1,0%.

A) M·N·P.
B) N· M· P.
C) N·P ·M.

D) M·P·N.
E) p. N· M.

Espaço disponível para
cálculos
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31. Uma equipe de 57 professores deverá ser formada para trabalhar no
vestibular de uma universidade. Essa equipe será composta por um
coordenador geral e cada uma das oito disciplinas do vestibular
contará com um coordenador próprio, dois redatores de questões e
quatro corretores de questões. Foi estipulado que o coordenador geral
receberá o dobro da remuneração a ser recebida por um coordenador
de disciplina. Por sua vez, cada coordenador de disciplina receberá
80% mais que um redator de questões. Além disso, cada redator
receberá 20% mais que um corretor de questões. Sabendo que o
orçamento previsto para os salários da equipe é de R$ 218.400,00 e
que cargos iguais são igualmente remunerados, então quanto receberá
o coordenador geral?

A) R$ 9.340,00.
B) R$ 9.870,00.
C) R$ 10.240,00.
D) R$ 10.840,00.
E) R$ 12.960,00.

32. Foi aberta uma vaga de gerente em uma empresa. Sabe-se que:

L Um terço dos candidatos ao cargo tinha filhos.
lI. Um terço era formado por mulheres.
IlI. Metade das candidatas mulheres tinha filhos.

Determine qual é a probabilidade de o novo gerente ser homem e não
ter filhos.

A) 116.
B) 1/3.
C) 1/2.

D) 2/3.
E) 3/4.

33. Todo dia há um torneio de bridge em um clube da cidade. João e Pedro
começaram a participar desse torneio no mesmo dia e, desde então,
João volta a jogar a cada 15 dias e Pedro, a cada 18 dias. Contando o
primeiro torneio, determine de quantos torneios os dois participarão
juntos em um período de 365 dias.

A) 4.
B) 5.
C) 6.

D) 7.
E) 8.

34. Quando Joaquim vende jogos de panelas com 60% do preço de venda,
ele tem um prejuízo de 16%. Se vender por 75% do preço de venda,
então ele terá um

A) prejuízo de 1%.
B) prejuízo de 3%.
C) lucro de 1%.
D) lucro de 5%.
E) lucro de 15%.

Espaço disponível para
cálculos
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"PROVA DE PORTUGUES

35. Leia o texto a seguir de Fernando Pessoa.

Ophelinha,
Agradeço a sua carta. Ela trouxe-me pena e alívio ao mesmo tempo. Pena, porque estas coisas fazem

sempre pena; alívio, porque, na verdade, a única solução é essa - o não prolongarmos mais uma situação
que não tem já a justificação do amor, nem de uma parte nem de outra. Da minha, ao menos, fica uma
estima profunda, uma amizade inalterável. Não me nega a Ophelinha outro tanto, não é verdade? [... ]

Fernando
Assinale a alternativa que faz uma análise correta do excerto da carta acima.

A) A considerar o que o rapaz escreve, "estima" e "amizade" são termos mutuamente excludentes.
B) A julgar pelo que Fernando escreve a Ophelinha, "estas" e "essa" partilham do mesmo referente.
C) A pergunta de Fernando a Ophelinha é explicita e da resposta que receber dependerá sua decisão.
D) A existência de sentimentos opostos para o mesmo evento é injustificável quando já não há amor.
E) A justificativa do rapaz ao sentimento de pena é reforçada pela justificativa ao sentimento de alívio.

36. O Tempo, que envelhece as faces e os cabelos, envelhece também, mas mais depressa ainda, as afeições
violentas. A maioria da gente, porque é estúpida, consegue não dar por isso, e julga que ainda ama
porque contraiu o hábito de se sentir a amar. Se assim não fosse, não havia gente feliz no mundo. As
criaturas superiores, porém, são privadas da possibilidade dessa ilusão, porque nem podem crer que o
amor dure, nem, quando o sentem acabado, se enganam tomando por ele a estima, ou a gratidão, que ele
deixou.

Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta do texto acima, também de Fernando
Pessoa.

A) O Tempo leva as pessoas ao hábito de se sentir a amar.
B) Sem a ilusão do amor, as afeições pereceriam ao Tempo.
C) As criaturas superiores não amam; apenas têm estima ou gratidão.
D) A felicidade no mundo se justifica na existência de pessoas que amam.
E) O amor é efêmero, mas nem todas as pessoas percebem quando ele acaba.

37. Não há dúvidas quanto à importância do trabalho para a vida dos indivíduos, já que ele é considerado
como a essência da humanidade, aquilo que faz o homem ser homem (SA VIANI, 1997). Desse modo,
pode-se afirmar que o trabalho se apresenta como um valor importante na vida das pessoas,
conservando um lugar de destaque na sociedade humana (MORIN, 2001). No entantos como apresenta
Thiry-Cherques (2004) em suas reflexões sobre a relação homem-trabalho, o mesmo ambiente de
trabalho que promove o bem-estar do ser humano é também fonte de vários sofrimentos e problemas.

Com base no texto acima, é correto afirmar:

A) Saviani (1997), Morin (2001) e Thiry-Cherques (2004) são exemplos de textos que abordam a
relação homem-trabalho.

B) Morin (2001) se baseia em Saviani (1997) para defender que o trabalho se apresenta como um valor
importante na vida das pessoas.

C) Thiry-Cherques (2004) discorda de Morin (2001) e assevera que o trabalho é fonte de vários
sofrimentos e problemas.

D) Enquanto Saviani (1997) e Morin (2001) enxergam apenas o lado positivo do trabalho, Thiry-
Cherques (2004) identifica apenas seus males.

E) Dos três autores citados, apenas Thiry-Cherques (2004) tem interesse em refletir criticamente sobre a
relação homem-trabalho.
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INSTRUÇÃO: Leia o seguinte excerto de uma entrevista para responder as questões 38 e39.

ESTUDOS AVANÇADOS - Por que você redigiu uma Constituição alternativa por ocasião do debate que
resultou na promulgação da Constituição de 1988? Em que medida você agora júlga um passo adiante a
nossa última Carta Magna?
Fábio Konder Comparato - Na agonia do regime empresarial-militar, eu, como tantos outros brasileiros,
alimentava a ingênua convicção de que o nosso país tornar-se-ia uma autêntica Democracia.
Era indispensável, para tanto, deixar de tratar apenas retoricamente do assunto e organizar as instituições
próprias do regime democrático. Com esse objetivo, propus, entre outras medidas, o reconhecimento
constitucional do plebiscito e do referendo popular como instrumentos indispensáveis ao funcionamento
efetivo da soberania do povo. Além disso, sempre fiel aos ensinamentos de Celso Furtado, incluí no
anteprojeto de Constituição o Poder de Planejamento, autônomo em relação aos demais Poderes. Pequei,
no entanto, por ingenuidade. Ignorava, então, que todo regime político funda-se numa mentalidade coletiva,
feita de valores éticos e costumes bem assentados; e que, desde o Descobrimento, sempre vivemos
impregnados de uma mentalidade animada pelos valores capitalistas, isto é, antirrepublicanos e
antidemocráticos. Não me dei assim conta de que o novo regime, instaurado pela Constituição de 1988,
embora deixando de ser militar, permaneceria empresarial como sempre fora, não obstante a enganosa
fachada democrática constitucional.

(Entrevista "Um defensor dos direitos políticos do cidadão brasileiro", publicada em
ESTUDOS AVANÇADOS, São Paulo, v. 27, n. 77, p. 265-280,2013).

38. Em relação às duas perguntas feitas pela revista Estudos Avançados, Fábio Konder Comparato
apresenta uma resposta que

A) não atende a nenhuma das perguntas, ou seja, o entrevistado fornece uma resposta extensa, porém
evasiva.

B) não explicita exatamente em que momento está sendo abordada cada uma das perguntas feitas pela
revista.

C) não aborda a segunda pergunta, pois não menciona passos adiante na atual Constituição da
República.

D) é marcada por subjetividade e se baseia em sua experiência, não atendendo à objetividade das
perguntas.

E) dá uma opinião ressentida pelo fato de a Constituição aprovada em 1988 se mostrar inferior à que
ele havia proposto.

39. Identifique, dentre as alternativas a seguir, aquela em que o par de conectores veicula ideias semelhantes
no contexto onde estão sublinhados.

A) "então" e "assim".
B) "então" e "embora".
C) "como" e "para tanto".
D) "embora" e "não obstante".
E) "Além disso" e "no entanto".

40. O gigante asiático continua com fome. O Instituto de Ouro da China divulgou que, em 2012, o volume
de produção de ouro no país atingiu 403 toneladas. Isso o torna o maior produtor mundial desse metal.
O aumento da produção chinesa foi devido às políticas governamentais de apoio à indústria da
mineração. É fato, contudo, que essa quantidade não é suficiente para satisfazer a gigantesca procura
pelo ouro na China. Ela tem crescido consideravelmente nos últimos anos.

Verificando-se o conteúdo das seis frases desse texto, conclui-se que há ambiguidade

A) na primeira frase apenas.
B) na segunda e na última frase apenas.
C) na terceira e na quarta frase apenas.
D) na terceira e na última frase apenas.
E) na última frase apenas.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder as questões 41 e 42.

Toda manhã, jovens mal alimentados se dirigem às escolas. Não surpreendentemente, tais estudantes
frequentemente apresentam déficits de aprendizado (IBGE, 2010 apud SILVA, 2012). O cérebro, já diziam
Reivich et ai. (1978), é o órgão que mais consome glicose, e, como evidenciam Korol e Gold (1998), a
administração de glicose antes do aprendizado fortalece memórias. Isso sugere que, "independentemente do
método pedagógico empregado - por exemplo, expositivo, demonstrativo ou interrogativo -, a má nutrição
afeta negativamente o aprendizado" (KOROL; GOLD, 1998, p. 10).

41. Avalie cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira (V), falsa (F) ou não passível (NP) de ter sua
veracidade julgada a partir do texto.

( ) A memória faz parte do aprendizado.
() Existe uma relação entre má alimentação e déficit de aprendizado.
() Os déficits de aprendizado atingem os jovens oriundos de famílias carentes.
( ) Não há relação entre método pedagógico e déficit de aprendizado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

A) F F F F.
B) VVFF.
C) VNPVV.
D) NPVNPF.
E) VVNPNP.

42. Assinale a alternativa que apresenta a reescritura de um excerto do texto que nele pode ser inserido
coerentemente.

A) "Isso sugere que, 'independentemente do método pedagógico empregado - por exemplo,
expositivo, demonstrativo ou interrogativo -, a má nutrição afeta negativamente o aprendizado'
(KOROL; GOLD, 1998, p. 10)."
Isso sugere que o aprendizado pode ser afetado negativamente pela má nutrição independentemente
do método pedagógico adotado (KOROL; GOLD, 1998).

B) "Não surpreendentemente, tais estudantes frequentemente
(IBGE, 2010 apudSILVA, 2012)."
Segundo o IBGE (2010), citado em Silva (2012), não
frequentemente apresentam déficits de aprendizado.

apresentam déficits de aprendizado

surpreendentemente tais estudantes

••
C) "O cérebro, já diziam Reivich et al. (1978), é o órgão que mais consome glicose, e, como

evidenciam Korol e Gold (1998), a administração de glicose antes do aprendizado fortalece
memórias."
O cérebro é o órgão que mais consome glicose; a administração de glicose antes do aprendizado
fortalece memórias (REIVICH et al., 1978; KOROL; GOLD, 1998).

D) "Isso sugere que, 'independentemente do método pedagógico empregado - por exemplo,
expositivo, demonstrativo ou interrogativo -, a má nutrição afeta negativamente o aprendizado'
(KOROL; GOLD, 1998, p. 10)."
Isso sugere que, "independentemente do método pedagógico empregado (i.e., expositivo,
demonstrativo e interrogativo), a má nutrição afeta negativamente o aprendizado" (KOROL;
GOLD, 1998, p. 10).

E) " ... e, como evidenciam Korol e Gold (1998), a administração de glicose antes do aprendizado
fortalece memórias.", .
e, para Korol e Gold (1998), é evidente que a administração de glicose antes do aprendizado
fortalece memórias.
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43. CAPRICÓRNIO - O mês começa sob certa tensão e influenciado pela Lua minguante em Áries, que vai
fazer com que você pare para refletir sobre questões que envolvem a família e sua vida doméstica. Uma
mudança de casa pode estar entre suas reflexões, assim como a aquisição de um novo imóvel. Vênus em
Leão e em tenso aspecto com Saturno tem movimentado seu mundo emocional. Pode ter havido alguma
mudança em um relacionamento ou mesmo a finalização de uma fase que tem feito você pensar mais
seriamente sobre escolhas feitas e que ainda deve fazer.

(Disponível em: <http://www.vitrinenews.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2012.)

Considere as seguintes assertivas sobre o texto acima.

L Algumas escolhas lexicais e os tempos verbais empregados são recursos que tornam as previsões
praticamente infalíveis.

H. O texto pressupõe uma interação e proximidade entre o leitor e o escritor.

Ill. Nas duas ocorrências de "você", são motivações externas que incitam a ação do leitor.

É(São) correta(s):

A) I, apenas.
B) lI, apenas.

C) m, apenas.
D) I e lI, apenas.

E) I, 11e m.

44. Analise as construções Xl a X5 e, em seguida, as afirmações I, 11e Ill.

Xl. Os policiais repreenderam os manifestantes que ocuparam a Paulista.
X2. Os manifestantes que ocuparam a Paulista foram repreendidos.
X3. Os manifestantes da Paulista foram repreendidos.
X4. As manifestações da Paulista foram repreendidas.
X5. A repreensão das manifestações da Paulista.

L De Xl para X5 existe um nível cada vez maior de informações implícitas.

H. Em X5, o nível de implicitude é tão grande que, sem informações contextuais, não é possível
desfazer a ambiguidade existente.

Ill. Não existe diferença de significado entre X3 e X4.

É(São) incorreta(s):

A) I, apenas.
B) lI, apenas.

C) III, apenas.
D) I e lI, apenas.

E) I1.e III, apenas.

45. Você caminha distraído pela rua, quando, de repente, ouve alguém o chamando. É aquele seu colega que
você não vê há mais de 10 anos. Nem no Facebook ele está para vocês manterem contato. Vocês trocam
uma e outra palavra, mas seu colega lhe diz que ele se deu mal na vida, porque nunca levou os estudos a
sério. Tentou alguns concursos, mas nem para ensino médio passa. Também, coitado, fez aquela
faculdade de fundo de quintal. Você, um empreendedor bem-sucedido, pensa: "É! Diria que ele é
coitado não por ter se dado mal na vida; mas sim porque me parece passivo. Sempre foi assim. Em vez
de correr atrás das coisas."

Aforismo é uma máxima ou sentença que, em texto curto e sucinto, explicita regra ou princípio de
natureza prática ou moral (cf Dic. Houaiss). Assinale a alternativa que apresenta um aforismo que se
aplica ao caso relatado acima.

A) É pecado pensar mal dos outros, mas raramente é engano.
B) Nada inspira mais coragem ao medroso do que o medo alheio.
C) Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos levados a vê-Ias.
D) O universo não precisa de comprador de desculpas, necessita de vendedor de soluções.
E) O que realmente deixa um homem lisonjeado é o fato de você o considerar digno de adulação.
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46. Em contagem regressiva para os grandes eventos esportivos, o Brasil enfrenta uma série de desafios
para cumprir exigências. Mas uma das mais importantes é driblar a barreira do idioma no que diz
respeito ao atendimento a turistas que vão invadir nosso país. De olho nesse filão, grandes redes de
escolas de idiomas desenvolveram cursos rápidos, voltados para profissionais das áreas de hotelaria,
comércio, restaurantes e serviços. A ideia é oferecer aulas com o mínimo necessário para que o diálogo
entre empresas e clientes evolua para algo além da mímica ou do "inglês macarrônico". Com a
iniciativa, os cursos engordam o caixa e ampliam presença não só nas cidades-sede das competições.

Avalie cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira (V) ou falsa (F).

( ) A linguagem figurada permeia todo o texto.
( ) Os cursos apresentam dois objetivos: acabar com o "inglês macarrônico" e engordar os caixas.
( ) Na primeira frase, o "Brasil" se refere às instituições públicas brasileiras.
( ) Na segunda frase, há uma linguagem figurada que remete ao futebol.

A sequência correta é

A) FFFF.
B) FVVF.

C) VFFV.
D) VFVV.

E) VVVV.

47. É. Infelizmente, a criança ouve dentro de casa, dezenas de vezes por dia, o "não".
- Não mexa aí, menino! - Não pode fazer isto! - Não faça isto, já lhe falei! - Não isto, não aquilo!
Sei que a intenção dos pais é positiva. Se a criança está brincando com uma faca, o correto é dizer-
lhe: - Meu filho, tome este carrinho, ele é muito mais bonito que esta faca. Com esta faca, você poderá
se machucar e sentir dor. O carrinho é muito mais legal e divertido.
Você não disse "não", você disse "sim". Isto é educar sem diminuir a energia e a criatividade da criança.

(Disponível em: <http://pt.slideshare.net/J ozelena/ como-ser -um-empreendedor -de-sucesso-como- fazer-
sua-estrela-brilhar>. Acesso em: 10 jul. 2012.)

É incorreto afirmar:

A) O texto aborda o leitor diretamente.
B) O texto é, em boa medida, prescritivo.
C) O texto está escrito em primeira pessoa.
D) O texto é um relato da experiência do autor em casa.
E) O texto fornece exemplos para fundamentar um argumento.

48. Leia o excerto a seguir em que [X] corresponde a uma sentença necessária para o entendimento do
texto. ••

A neurocientista Suzana Herculano-Houzel disse: [X]. Descobrimos que há uma explicação de origem
metabólica para isso: quando calculamos a quantidade de energia que um primata obtém com a sua dieta
de comida crua e quanto custa manter o corpo e o cérebro funcionando, descobrimos que os primatas
não têm energia suficiente para sustentar um corpo enorme e um cérebro grande, com muitos neurônios.
Também deveríamos obedecer à mesma regra, então nossos ancestrais conseguiram burlar essa
limitação energética. Esse jeito, muito provavelmente, foi a invenção da cozinha, que transformou a
maneira como aproveitamos as calorias, tomando os alimentos mais fáceis de serem mastigados e
digeridos e, portanto, permitindo obter mais calorias em menos tempo.

(Disponível em: <http://wwwl.folha.uol.com.br/ciencia/20 13/0611291345-1eia-na-integra-entrevista-
com-a-neurocientista-suzana-herculano-houzel.shtml>. Acesso em: 11 jun. 2013.)

Para que o texto seja coerente, [X] é corretamente substituído por:

A) Os primatas têm cérebro muito menor do que os seres humanos.
B) Temos o maior cérebro primata sem sermos os maiores primatas.
C) O cérebro diferenciado foi o que permitiu ao homem inventar a cozinha.
D) Temos um ancestral cujo cérebro era similar ao dos outros primatas de hoje.
E) Os primatas têm dificuldade em equilibrar tamanho energético e consumo de energia.
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49. Leia o texto a seguir.

Informações ao paciente
Cuidados de administração
(1) A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local.
(2) Aplique a quantidade recomendada de nitrato de miconazol diretamente sobre a região atingida.
(3) Ao aplicar nitrato de miconazol, espalhe-o por uma região um pouco maior do que a afetada.
(4) Se a área atingida não forem as mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação.
(5) É recomendável a troca frequente das roupas que ficam em contato com a área infectada a fim
de evitar a reinfecção.
(6) O nitrato de miconazol não mancha a pele e nem a roupa.
(7) Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
(8) Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

(Bula do medicamento "nitrato de miconazol", com a inserção de numerações.
Laboratório EMS. São Paulo, s/data.)

Assinale a única alternativa que explicita as frases nas quais o autor se utilizou da função conativa
ou apelativa da linguagem - aquela em que o emissor tenta convencer o receptor a praticar uma
ação.

A) Todas as frases.
B) Somente as frases (1) a (5).
C) Somente as frases (7) e (8).
D) Todas as frases, com exceção das frases (5) e (6).
E) Todas as frases, com exceção da frase (6).

50. Leia o texto a seguir.

A ansiedade de que o jornalismo recupere seu prestígio é percebida em todo lugar. Quem mais precisa
disso são os donos dos-veículos, seus maiores beneficiários, que sentem o descrédito onde mais lhes dói.

(GARCÍA MÁRQUEZ, G. Eu não vimfazer um discurso. Rio de Janeiro: Record, 2011.)

Assinale a alternativa em que a substituição proposta para o elemento destacado está correta.

A) veículos = jornais.
B) disso = dessa ansiedade.
C) ansiedade = necessidade.
D) onde mais lhes dói = no bolso.
E) em todo lugar = indiscriminadamente.

51. Leia o texto a seguir.

Por milhões de anos os nossos antepassados nunca sentiram a necessidade de sepultar os mortos e de
exercitar ritos mágicos ou religiosos; portanto, de crer numa vida ultraterrena e em alguma divindade.
A fé no além-túmulo não é um comportamento determinado geneticamente, mas uma construção
cultural do homem que atingiu um estágio relativamente avançado da sua evolução.

(DE MASI, D. Criatividade e grupos criativos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003, p. 59. Adaptado.)

As duas sentenças do texto exprimem respectivamente

A) causa e consequência.
B) percepção e conjetura.
C) constatação e inferência.
D) desinformação e progresso.
E) demonstração e comprovação.
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PROVA DE INGLÊS

DIRECTIONS: In questions 52 and 53 you will be asked about the overall meaning and organization of
TEXT 1 as well as specific details ar facts stated in it. Read TEXT 1 and all the answer altematives
carefully. Choose the best possible answer on the basis of what is written in TEXT 1.

TEXTl
Risk analysis

The study of the underlying uncertainty of a given course of action. Risk analysis refers to the
uncertainty of forecasted future cash flows streams, variance of portfolio/stock retums, statistical analysis to
determine the probability of a project's success or failure, and possible future economic states. Risk analysts
often work in tandem with forecasting professionals to minimize future negative unforeseen effects.

5 Almost all sorts of large businesses require a minimum sort of risk analysis. For example, commercial
banks need to proper1y hedge foreign exchange exposure of overseas loans while large department stores
must factor in the possibility of reduced revenues due to a global recession. Risk analysis allows
professionals to identify and mitigate risks, but not avoid them completely. Proper risk analysis often
in~ludes mathematical and statistical software programs.

Source: Risk analysis. Available at: <http://www.investopedia.comlterms/r/risk-analysis.asp#axzz28
Wydh81P>. Access on: 8 Oct. 2012.

52. According to the text, risks analysts

A) work for large commercial banks and department stores.
B) minimize the importance ofunforeseen courses of action.
C) study the probability of future events and their negative effects.
D) develop software programs for mathematic and statistical analysis.
E) determine the failure ofprojects and variance ofportfolio/stock retums.

53. The text states that

A) overseas banks are more exposed to unforeseen events.
B) global recession is the main cause ofuncertainty in business.
C) large businesses warldwide do not require extensive risk analysis.
D) reduced revenues are a mitigating factor for large stores worldwide.
E) analysis allows identification but not necessarily avoidance of risks.

DIRECTIONS: In questions 54 and 55 you will be asked to determine the meaning of a w~d on the basis of
both the context of TEXT 1 and your knowledge of word-formation in English. Choose the best possible
word to replace the word in the stated line of TEXT 1.

54. FORECASTED (line 2) 55. UNFORESEEN (line 4)

A) Predicted. A) Uncertain.
B) Avoided. B) Unexpected.
C) Analysed. C) Unavoidable.
D) Mitigated. D) Unnecessary.
E) Unsuccessful. E) Unquestionable.
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DIRECTIONS: ln questions 56 to 60 you will be asked about the overall meaning and organization of
TEXT 2 as well as specific details or facts stated in it. Read TEXT 2 and ali the answer altematives
carefully. Choose the best possible answer on the basis of what is written in TEXT 2.

TEXT2
"The perfeet storm" and "the blaek swan"

1.1. Uncertainties and excuses
1.1.1. Excuses

Some industries dealing with dangerous products and processes - such as the oil industry - seem to wait
for an accident to take risk management measures, and their regulators appear to have the same attitude.

5 They tend to ignore near-misses as if "an inch was as good as a mile" when they should (and could) have
done better. The excuse is often that these events are so rare as to be unimaginable, or that data on early
natural disasters (e.g., more than 1,000 years old) should not be accounted for.
1.1.2. The truly unknown versus rare eonjunetions of known events that were not envisioned

Indeed, rare events present major risk management ehallenges in engineering, medieine, geophysies,
10 and many other fields, including fmance. Two images, "black swans" and "perfect storms," have struck the

public's imagination and are used - at times indiscriminately - to describe the unthinkable or the extremely
unlikeJy. UnfortunateJy, they are also stated as reasons for lack of proactive risk management. The question
is whether and how the risk of rare events involving these two kinds of uncertainties ean be addressed before
the fact, based on signals and existing knowledge.

15 1.1.3. The stories of black swans and perfect storms
The Black Swan is a 2007 book by Nassim Taleb focused on extremely rare events that have never been

encountered before (to the best of the observer's knowledge) and, in principle, cannot be anticipated. He
likens those situations to the diseovery of black swans by Dutch sailors in Australia in the 17th eentury,
when alI swans known to the Europeans were white. He calls "black swans" events that he considers outliers,

20 of extreme consequences, and for which, in his opinion, people find explanations after the fact, but cannot
anticipate, much less assess, the risks that they represent. He observes that these risks are often arbitrarily
characterized by Gaussian curves. He divides the world of hazard realizations into two regions:
"mediocristan," the middJe of such distributions, and "extremistan," their taíls. He concludes that these
attempts at descriptions of such uncertainties are hopeless. He bases this mental model on his own story as a

25 trader who faced unexpected financial downturns and crises, which he believes could not have been
imagined based on recent experience. One of his points is that quantitative assessments of financial risks,
often based on statistics, are useless beeause they are likeJy to miss rare events that are not part of the
database. He also (rigbtly) points to the frequent misuse of Gaussian eurves that miss many risk
eharaeteristies including asymmetries in loss distributions and "fat tails" representing low-probability, high-

3 O consequence outcomes.
The Perfect Storm was a 1997 book by Sebastian Junger later made into a movi e by Wolfgang Petersen

in 2000. The story is that of a devastating storm in the northem Atlantic that eaught some boats by surprise
and killed 12 people in October 1991. It was the result of a conjunction of a storm that started over the
United States, a cold front coming from the North, and the tail of a tropical storm coming from the South. Ali

35 three types were known before and occur regularly, but their conjunction is very rare. A fishing boat, whose
crew had deeided to take the risk of facing the storm, did not anticipate its strength, was caught in a huge
wave, eapsized, and sank. No one on board survived.
1.1.4. Rare events of different natures, and different types of uncertainties

Both books describe rare events, but of different nature, and represent uncertainties of two different
40 types. "Perfect storms" involve mostly aleatory uncertainties (randomness) in conjunetions ofrare but known

events. "Black swans" represent the ultimate epistemic uneertainty or lack of fundamental knowledge wbere
not only the distribution of a parameter is unknown, but in the extreme, the very existence of the
phenomenon itself.

PATÉ-CORNELL, E. On "black swans" and "perfect storms": risk anaJysis and management when statistics
are not enough. Risk Analysis, 2012. Available at: <http://onlinelibrary.wiley.com>. Access on: 8 Oct. 2012.

,
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56. According to the author, because some events are rare, they

A) are not discriminated.
B) lack signals before the fact.
C) involve existing knowledge.
D) are not addressed proactively.
E) struck the public's imagination.

57. The author starts her artic1e

A) talking about unimaginable and very rare natural disasters in the past.
B) claiming that some dangerous industries appear to ignore their regulators.
C) dealing with inches and miles as good measures in the case of near-misses,
D) excusing herself for not accounting for some events and not having done better.
E) stating that risk management measures to prevent accidents are not usually taken.

58. In his book, Nassim Taleb uses "black swans" to refer to events that are

A) extreme.
B) arbitrary.
C) exceptional.
D) unpredictable.
E) inconsequential.

59. The storm described by Sebastian Junger was "perfect" in the sense that it

A) carne from the North, over the United States.
B) represented a typical case of a devastating storm.
C) resulted from arare combination of regular events.
D) kilIed alI the crew of the fishing boat caught by it.
E) was made into a movie after the book was published.

60. Unlike "perfect storms", "black swans" involve

A) risky uncertainties.
B) financial downturns.
C) man-made decisions.
D) unknown phenomena.
E) imperfect conjunctions.

DIRECTIONS: In questions 61 e 62 you will be asked to determine the meaning of a word on the basis of
both the context of TEXT 2 and your knowledge of word-formation in English. Choose the best possible
word to replace the word in the stated line of TEXT 2.

61. ENVISIONED (line 8) 62. HOPELESS (line 24)

A) Managed. A) Medíocre.
B) Signalled. B) Ineffective.
C) Addressed. C) Extremist.
D) Questioned. D) Unavailab1e.
E) Anticipated. E) Devastating.
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DlRECTIONS: In questions 63 to 65 you will be asked about the overall meaning and organization of
TEXT 3 as well as specific details or facts stated in it. Read TEXT 3 and alI the answer alternatives
carefully. Choose the best possible answer on the basis ofwhat is written in TEXT 3.

TEXT3
What are the odds that stats would be this popular?

"Most of my life I went to parties and heard a little groan when people heard what I did," says Robert
Tibshirani, a statistics professor at Stanford University. ''Now they're all excited to meet me. '

It's not because of a new after-shave. Arcane statistical analysis, the business of making sense of our
growing data mountains, has become high tech's hottest calling. There are billions of bytes generated daily,

5 not just from the Internet but also from sciences like genetics and astronomy. Companies like Google and
Facebook, as well as product marketers, risk analysts, spies, natural philosophers and gamblers are all
scouring the info, desperate to find a new angle on what makes us and the world tick. Computing has become
cheap and available enough to process any number of formulas.

What no one has are enough people to figure out the valuable pattems that lie inside the data.
10 At North Carolina State, an advanced analytics program lasting 10 months has, since its founding in

2006, placed over 90 percent of its students annually. The average graduate's starting salary for an entry-
leveI job is $73,000. lts current c1ass of 40 students had 185 applicants, and next year's applications are
already twice that. In 2009, Harvard awarded four undergraduate degrees in statistics. Two graduates went
into finance, one to political polIing and one became a substitute teacher. There were nine graduates in 2010,

15 13 last year. They headed into Google, biosciences and Wall Street, as well as Stanford's literature
department. Globally, LinkedIn recently found that from 2009 to 2011 the new jobs with titles related to
"analytics" and "data science" grew by 53 percent.

Stanford's Department of Statistics, both renowned and near so many Internet and bioscience
companies, is at the center ofthe boom. It received 800 résumés for next year's 60 graduate positions, twice

20 the number of applications it had three years ago. Graduates head to business school at a starting salary of
$150,000 or more, or to Facebook for about $130,000.

Source: The New York Times, 26 Jan. 2012. Available at: <http://bits.blogs.nytimes.com/2012/01l26/what-
are-the-odds-that-stats-would-get-this-popular>. Access on: 8 Oct. 2012.

63. According to the text, Robert Tibshirani

A) has now become popular because ofhis job.
B) is not very excited about his new after-shave.
C) has always wanted to meet interesting people.
D) did not like hearing what people said and did.
E) thinks little of statistics at Stanford University.

64. The problem with the growing interest in statistics is that

A) genetics and astronomy make the world tick.
B) professionals to analyse data are not enough.
C) computers cannot process a number of formulas.
D) Google and Facebook generate millions ofbytes.
E) spies and gambles are desperate to get more data.

65. According to the text, an analytics program at North Carolina State

A) selected forty students for its current c1ass.
B) places over ninety of its graduates annually.
C) had twice the number of graduates this year.
D) lasted ten.months after being founded in 2006.
E) expects already 185new applications next year.
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DIRECTIONS: In question 66 you will be asked to determine cohesive relations and references for
particular words in TEXT 3. Choose the best possible word to replace the word in the stated line ofTEXT 3.

66. IT (line 3)

A) Robert Tibshirani's hearing a little groan at parties.
B) Robert Tibshirani's going to parties most of his life.
C) People being interested in meeting Robert Tibshirani,
D) Statistics ofparties showing more professors attending.
E) Stanford University being more popular than in past years.

DIRECTIONS: In questions 67 and 68 you will be asked about connections that can be established by
reading TEXT 1, TEXT 2 and TEXT 3. Choose the best possible answer on the basis ofwhat is written in
the three texts.

67. Unlike Text 3, Text I and Text 2 mention statistics as a

A) hot issue for Google and Facebook.
B) relevant tool in uncertainty analysis.
C) new area for many job opportunities.
D) very popular subject at social gatherings.
E) relevant field to applications in bioscience.

68. Unlike Text 1,Text 2 and Text 3 share all the following characteristics except for:

A) They report figures.
B) They mention dates.
C) They address the reader.
D) They make use of quotes.
E) They include proper names.

••
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PROVA DE RACIOCÍNIO ANALÍTICO

69. Uma instituição universitária propôs uma unidade estratégica de negócio dedicada ao Ensino a Distância
(EaD). Com a implementação da proposta, foram desenvolvidos inicialmente cursos de especialização,
mas o ensino em nível de graduação vai ser implementado a curto prazo.

Leia os textos a seguir e compare-os com o texto-base acima.

1. A inflação no Brasil vem subindo continuamente nos últimos trimestres. Com isso, o Comitê de
Política Monetária do Banco Central vem aumentando paulatinamente a taxa Selic, porém o
Ministério da Fazenda pretende que, ao final do mandato, estejamos com uma taxa de juro oficial
equivalente à dos padrões internacionais.

lI. Em 2013, a China foi o principal parceiro comercial do Brasil. Os EUA já o foram, mas não são
mais, pois a China, para crescer, precisa das commodities produzidas no Brasil, que as tem a
mancheias. Exemplos são o ferro e a soja, mas há muitas outras. A redução do ritmo de crescimento
econômico da China tem afetado o volume das exportações brasileiras, o que tem preocupado o
governo por causa do provável desequilíbrio da balança comercial.

nr. O clima mundial vem esquentando. Os países mais polui dores do mundo têm discutido a respeito.
Esses países não têm saída, pois o equilíbrio climático está ameaçado, o que repercute na manutenção
da biodiversidade; portanto, urge que ações sejam iniciadas. Aliás, em março de 2014, a ONU
publicou relatórios científicos preconizando catástrofes climáticas, sociais e econômicas para as
próximas décadas.

Apresenta(m) estrutura equivalente à do texto-base:

A) I, apenas.
B) n, apenas.

C) m, apenas.
D) I e III, apenas.

E) 1,11e nr.

70. É sabido que, em regiões altas da costa mediterrânea, há localidades em que a expectativa média de vida
de homens e mulheres supera em vários anos a média da população em geral. Acrescente-se que os anos
a mais geralmente são vividos com mais saúde e qualidade de vida do que em outros lugares. Analisando
minuciosamente a situação, descobriu-se que a dieta alimentar desses povos contempla consumo de azeite
de oliva e vinho tinto em concentrações atípicas. Também se constatou que as pessoas continuam
exercendo atividades laborais até idades provectas.

A partir do texto acima, pode-se afirmar com certeza: ••
A) A altitude costuma ser fator determinante para a longevidade humana.
B) Mesmo pesquisando, não será possível determinar com certeza as causas.
C) Alimentação, altitude e trabalho constante impactam a expectativa de vida.
D) O consumo de azeite de oliva e vinho tinto, sabidamente, encompridam a vida.
E) As causas diretas da longevidade dessas pessoas ainda carecem de determinação.

71. Seja dado um teste de raciocínio lógico segundo o qual 9 + 8 = 117 e 8 + 5 = 313. Com base nesses dois
resultados, diz-se que 5 + 2 = 307. Nessas condições, em que o sinal "+" cumpre um propósito distinto
daquele normalmente encontrado na matemática, tem-se um raciocínio

A) dedutivo e indutivo, com premissas e conclusão falsas.
B) indutivo, com premissas corretas, mas conclusão falsa.
C) dedutivo, com premissas corretas, mas conclusão falsa.
O) dedutivo, com premissas e conclusão que podem ser corretas.
E) indutivo, com premissas corretas, mas conclusão que pode ser falsa.
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72. Há quem diga que, embora já exista tecnologia, motores que dispensam qualquer combustível não
aparecerão tão cedo em veículos de produção em linha. Citam-se o magnetismo e o ar comprimido como
soluções por excelência, mais ainda do que a energia elétrica. A causa maior da não entrega dessas
tecnologias ao mercado, alega-se, seria o poder econômico dos grandes produtores mundiais de
combustíveis fósseis, que interferem comprando patentes e as engavetando ou impedindo a pesquisadores
e empreendedores envolvidos o acesso a capital ou equipamentos necessários para o desenvolvimento da
inovação.

A partir da leitura do texto acima, pode-se concluir:

A) Esses veículos baseados nas novas tecnologias certamente seriam sucesso de vendas.
B) As novas tecnologias só serão viáveis comercialmente quando o petróleo acabar.
C) As novas tecnologias mencionadas despertam algum interesse junto ao mercado.
D) A intervenção do governo seria suficiente para inverter esse tipo de sabotagem.
E) Resistência inicial pela concorrência é comum entre novas tecnologias.

73. Em uma propaganda, lê-se o nome do modelo de um veículo seguido de "Agora com câmbio automático
de oito marchas. A força da inteligência". Um leitor que não conhece o veículo, ao ler essa propaganda,
pode inferir corretamente que existia um modelo anterior que

A) vinha com apenas sete marchas.
B) era automático, mas tinha menos de oito marchas.
C) era idêntico ao atual, tendo como única exceção o câmbio.
D) ou não tinha câmbio automático, ou tinha mais ou menos de oito marchas.
E) não tinha câmbio automático, mas tinha exatamente oito marchas como o atual.

74. Nesta segunda década do século XXI, o Brasil possui um setor cervejeiro dos mais competitivos do
mundo.

A partir do trecho acima, pode-se afirmar:

A) O Brasil não expandiu; os estrangeiros é que retraíram.
B) O Brasil possui uma das maiores cervejeiras do mundo.
C) O setor de cerveja é historicamente competitivo no Brasil.
D) Indiscutivelmente, é a Ambev que confere tal título ao Brasil.
E) A produção de cerveja é uma atividade de destaque do Brasil.

75. Um pecuarista produz gado de corte de excelente genética, o chamado puro de.origem, ou PO.
Dados históricos dão conta de que a produção desse gado é muito rentável, mais do que a do puro por
cruza, considerado geneticamente inferior. Porém, ao "colocar as contas no papel", o pecuarista constatou
que, quanto mais caro ele vendia os animais, menos lucro ele tinha.

Qual das seguintes alternativas não solucionaria a aparente contradição?

A) Quanto mais caro o gado, mais facilidades o comprador exige - por exemplo, transporte e garantias.

B) Para vender gado muito caro, o produtor precisa expô-Io em feiras e leilões cada vez mais distantes
e dispendiosos.

C) Pela qualidade e preço, o produtor vende seu gado somente em moeda estrangeira, e isso está
afetando os lucros.

D) O produtor tem dificuldades em contabilizar os seus custos de produção, o que faz com que ele
atribua preços irreais.'

E) Quanto mais caros os animais, menos clientes dispostos a comprar aparecem; vendendo menos, o
preço não paga os custos.
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76. Já há pelo menos duas décadas, especialistas em construir cenanos considerando as chamadas
megatendências indicam que muitas das guerras entre nações na segunda metade deste século acontecerão
por causa das fontes de água doce do planeta. Observando o cenário atual no Brasil, a credibilidade dessa
previsão aumenta. O primeiro e o terceiro Estados mais populosos do país ensaiaram entrar em con:f1ito
por causa da água da bacia do Rio Paraíba do Sul, paulista de origem, mas principal fonte de abastecimento
de água para boa parte do Estado do Rio de Janeiro. O ano de 2014 foi atípico em relação aos índices
pluviométricos na Região Sudeste, e os reservatórios que sustentam o consumo da capital e de boa parte
do território paulista atingiram os níveis mais baixos da história, e continuam baixando.

Leia as afirmações a seguir à luz do texto acima.

I. Com as novas fontes de hidrocarbonetos, como o pré-sal no Brasil e o xisto betuminoso nos EUA,
há uma grande probabilidade de que a era do petróleo se estenda até o fim deste século e de que a
energia seja causa de guerras tanto quanto a água doce.

Il. A conclusão de que a situação brasileira reforça aquela previsão é falaciosa, pois a previsão trata de
questões internacionais, enquanto o exemplo trata de desentendimento entre dois Estados da
federação brasileira.

IlI. Se considerarmos o adjetivo "atípico", entendemos que o ano foi "fora do normal". Então, podemos
contar que nos anos vindouros a normalidade prevalecerá e a situação dos reservatórios voltará aos
níveis normais.

IV. O texto não trata de projeções climáticas; então, não é possível saber, a partir dele, se as guerras
previstas ocorrerão por diminuição das fontes de água doce ou pelo aumento do consumo derivado
da superpopulação do planeta, por exemplo.

São afirmações plausíveis a partir da leitura do texto:

A) I e Ill, apenas.
B) II e IV, apenas.

C) III e IV, apenas.
D) I, II e m, apenas.

E) I, lI, III e IV.

77. Uma doença fabricada. [... ] Diante do dramático aumento dos casos de diagnóstico de TDAH
(um aumento de cerca de 400 vezes entre 1989 e 2001), os pesquisadores são agora unânimes:
o TDAH [Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade] é estampado - precipitadamente - como
espada de Dâmocles para a vivacidade das crianças. Os meninos caem com mais frequência na armadilha.
Tudo deve estar em ordem para o cartel farmacêutico.

(Disponível em: <http://portugalmundial.com/20 13/07/ritalina-o-monstro-da-infancia/#>.
Acesso em: 25 ab .2014. Adaptado.)

Sejam feitas as seguintes afirmações sobre esse texto.

I. É falacioso concluir que o TDAH é uma doença fabricada apenas em razão do aumento dos casos de
diagnóstico.

Il. Se os meninos caem com mais frequência na "armadilha", é porque se trata de uma doença ligada ao
sexo.

Ill. Assumindo as premissas do texto como verdadeiras, o TDAH é uma doença que serve aos propósitos
das empresas farmacêuticas.

É(São) incorreta(s):

C) in, apenas.
D) I e lI, apenas.

A) I, apenas.
B) lI, apenas.

E) II e Ill, apenas.,.
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78. O artigo da questão 77 continua da seguinte forma:

"Quando eu vi há alguns anos a mãe de um garoto vizinho chorando, eu perguntei a ela o que estava
acontecendo. Ela respondeu que a instrutora do jardim de infância havia lhe participado que seu filho
tinha TDAH, a assim chamada Síndrome de Zappelphilipp, e que a criança teria que tomar o forte remédio
Ritalina. Afinal, o garoto era hiperativo. Eu fiquei pasma, pois, a meu ver, isso era inimaginável; o menino
não tinha um comportamento alterado, nem era hiperativo, mas sim deixava uma impressão saudável de
grande vivacidade. Como a instrutora do jardim de infância sabia exatamente qual era o problema, eu
perguntei à mulher, pois ela não era nem psicóloga nem médica. A minha vizinha respondeu que a
instrutora havia participado de um curso noturno exatamente sobre este tema."

Sejam feitas as seguintes afirmações sobre esse texto.

I. Há um apelo à autoridade, ou à falta dela, para indicar a potencial incapacidade da instrutora do
jardim de infância em determinar a doença da criança.

Il, A autora do texto pode estar tirando uma conclusão verdadeira em cima de premissas falsas ou
insuficientes a respeito do filho da vizinha.

III. O TDAH é uma doença exclusiva de hiperativos, fácil de ser diagnosticada por instrutores de jardins
de infância.

É(São) correta(s):

A) r, apenas.
B) lI, apenas.

C) III, apenas.
D) r e n, apenas.

E) li e m, apenas.

79. Se a empresa A adquire matéria-prima da empresa B, então a empresa B é fornecedora da empresa A, e
não o contrário. Se a empresa A vende seu produto para a empresa B, então a empresa B é cliente da
empresa A, e não o contrário. Se a empresa B compra matéria-prima da empresa A e depois vende seu
produto para a empresa A, então a empresa A é fornecedora e cliente da empresa B. Se as empresas B e
A compram matéria-prima das empresas C, W e K, e vendem seus produtos para as empresas Y, X e K,
então as empresas C e W são fornecedoras das empresas A e B, e as empresas Y e X são clientes das
empresas B e A, enquanto a empresa K é cliente e fornecedora das empresas A e B.
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Analise as relações entre as sentenças e escolha a alternativa apropriada.

A) Não há relação causal entre as sentenças.
B) Há relação causal entre todas as sentenças. ••
C) Há relação causal entre as três primeiras sentenças.
D) Há relação causal entre a primeira e a quarta sentenças.
E) Não é possível determinar as relações causais entre as sentenças, embora existam.

80. Moradores de um morro carioca se concentraram na Avenida Atlântica, em Copacabana, onde farão uma
manifestação em memória a um artistamorto na semana passada. Em frente à Praia de Copacabana, onde
estão os manifestantes, um ônibus lotado de policiais acompanha o movimento para mantê-I o pacífico.
De acordo com a polícia militar, cerca de 150 pessoas participam do ato.

De acordo com o texto, a presença dos policiais no local da manifestação se deve

A) a uma prática diária da polícia militar do Rio de Janeiro.
B) a uma preocupação com a tranquilidade pública.
C) ao próprio local de realização da manifestação.
D) à presença de habitantes do morro.
E) ao número de participantes do ato.
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81. Em março deste ano, um rapaz posta no Facebook uma foto em que aparece dando um abraço bem
apertado em uma amiga e comenta: "Morram de inveja. Abraço como este só em setembro."

Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela cujos argumentos contribuem, em sua totalidade, para
entender o conteúdo do comentário do rapaz e tomá-l o como verdadeiro.

A) Sabe-se que o rapaz viajou para o exterior, não voltará antes de setembro e prevê que ninguém irá lá.

B) Sabe-se que o rapaz é uma pessoa reclusa que decidiu ser ermitão por alguns meses e que seus amigos
são relapsos.

C) Sabe-se que o rapaz nunca foi ao exterior, passará cinco meses viajando pela Europa e não liga para
a ausência dos amigos.

D) Sabe-se que os amigos do rapaz se negam a sair do país, não falam inglês e gostam muito de
abraçá-Io.

E) Sabe-se que os amigos do rapaz são invejosos, gostam de dar abraços apertados e conseguem esperar
meses para vê-lo.

82. Uma pesquisa revelou que a média da altura da população geral de uma cidade era de 1,60 m no ano 2000,
mas passou para 1,75 m em 2014. Os autores da pesquisa acreditam que esse enorme aumento se deve ao
grande número de produtos químicos consumidos direta e indiretamente pelos seres humanos nas duas
últimas décadas.

Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que certamente enfraqueceria a conclusão dos autores
da pesquisa.

A) A senilidade tem sido mais bem tratada pelos planos de saúde da população.
B) As mulheres da cidade passaram a receber tratamento pré-natal mais adequado.
C) A taxa de mortalidade infantil da cidade tem reduzido bastante desde o ano 2000.
D) A economia da cidade cresceu, o que ampliou a expectativa de vida da população.
E) A taxa de nascimentos da cidade de 2000 a 2014 foi 50 vezes menor que a de 1985 a 1999.

83. Uma pesquisa sobre motivação individual e de grupo alerta: "um profissional pode passar a vida com um
desempenho de 25% de sua capacidade de trabalho e ainda assim manter seu emprego. O mesmo
indivíduo, motivado corretamente, cresce em seu desempenho, chegando a atingir 80% de sua
capacidade". A efetividade desse alerta para uma empresa tem como condição primária que as lideranças
e chefias

A) definam níveis mínimos de desempenho a serem atingidos por todos os seus empregados.
B) leiam-no ou ouçam-no e aceitem-no como verdadeiro para a realidade de sua empresa.
C) reduzam o nível de segurança do colaborador quanto à manutenção do seu emprego.
D) sejam capazes de detectar os colaboradores que podem estar desmotivados.
E) determinem formas realistas de motivar e/ou estimular seus funcionários.

84. Uma novidade no mercado é a bolsa clutch que vem com placas coloridas. Você adquire uma bolsa e leva
várias para casa. Com um design moderno, a bolsa muda de cor em um piscar de olhos. A empresa
fabricante disponibiliza, em pares, placas vermelhas, amarelas e azuis.

É uma premissa oculta do texto:

A) Os pares de placas são vendidos separadamente.
B) A coloração da bolsa é sensível a variações do clima.
C) A cliente retira a-placa de uma bolsa e coloca na outra.
D) É possível combinar placas de cores diferentes na mesma bolsa.
E) O preço da bolsa é baixo para que os clientes levem mais de uma.
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85. Em determinado banco brasileiro, o número de operações que ocorrem nos caixas de atendimento
presencial diminuiu 70% de 2000 para 2014, enquanto o volume financeiro movimentado nesses caixas
se manteve o mesmo.

Sejam feitas as seguintes afirmações para explicar o acontecido.

1. O banco facilita e incentiva o uso do auto atendimento para transações de baixo volume financeiro.

11. O banco presta atendimento presencial personalizado para clientes com grande movimentação de
dinheiro.

III. O banco, por questões de segurança, dificulta a realização de grandes movimentações financeiras
pelos canais de autoatendimento.

A(s) afirmação(ões) que explica(m) o acontecido é(são)

A) I, apenas.
B) 11,apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e I1I, apenas.
E) I, II e III.

, I
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