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VESTIBULAR 2020-I – EDITAL 04/2019
LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

1. Você receberá do fiscal o material abaixo: 
a) Este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado das 20 

(VINTE) questões objetivas, sem repetição ou falha, 
sendo: Língua Portuguesa, de 01 a 10, e Matemática, 
de 11 a 20.  

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das 
questões objetivas formuladas nas provas. 

c) 1 Folha de resposta para Redação. 
 
2. Verifique se este material está em ordem, se o seu 
nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal. 
 
3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no 
espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, 
correspondentes às respostas certas, deve ser feita 
cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço 
compreendido pelo retângulo, a caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta. 
Exemplo: 

A  B  C    E 

 
5. As questões são identificadas pelo número que se situa 
acima de seu enunciado. 
 
6. Marcar as questões no CARTÃO-RESPOSTA observando a 
sequência do CADERNO DE QUESTÕES. 
7. Para cada uma das questões são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. Você só deve assinalar uma resposta: a 

marcação em mais de uma alternativa anula a questão, 
mesmo que uma das respostas esteja correta. 
8. A prova de Redação é eliminatória; portanto, não deixe 
de fazê-la. 
9. Quanto à prova de Redação, observe as seguintes 
instruções: 
a) O tema da Redação encontra-se no CADERNO DE 
QUESTÕES. 
b) A Redação definitiva deverá ser feita com caneta 
esferográfica azul ou preta. 
c) Não identifique a Redação por meio de assinatura ou 
qualquer outro sinal. 
d) Se desejar, utilize a folha de rascunho do caderno de 
questões, depois passe o texto definitivo para a FOLHA DE 
REDAÇÃO, pois não será considerado o que for escrito na 
Folha de Rascunho que se encontra no final do caderno de 
provas. 
10. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de 

máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios, gravadores, “headphones”, telefones celulares, 
“pagers” ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que realiza as provas levando 
consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-
RESPOSTA. 
 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu 
CARTÃO-RESPOSTA. O rascunho no CADERNO DE 
QUESTÕES não será levado em conta. 
12. Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE 
QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE REDAÇÃO e 
assine a Lista de Presença. 
13. O tempo mínimo de permanência em sala será de 1 
(uma) hora após o início da prova. 
14. O tempo disponível para a Redação e para as Questões 
Objetivas é de 2 (duas) horas. 

Boa Prova! 
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REDAÇÃO 
 

FGV: 41% dos jovens revelam que a tecnologia gera tristeza, ansiedade ou depressão 
 

A terceira edição do Indicador de Confiança Digital (ICD), levantamento contínuo, que afere a 
perspectiva do brasileiro frente a mudanças políticas, sociais, econômicas, ambientais ou tecnológicas, 
revela que 41% dos jovens entrevistados disseram que as redes sociais causam sintomas como tristeza, 
ansiedade ou depressão. O estudo aponta ainda que os jovens continuam sendo os que menos confiam 
no digital. 

Entre os adolescentes (13-17 anos), o ICD é 3,00 — o mais baixo entre o público analisado — em 
uma escala que vai até 5,00. O valor cai ainda para 2,78 em entrevistados com Ensino Fundamental (1º 
Grau) completo, que coincide com o público dessa faixa etária. "Os jovens estão cada vez mais nervosos 
com a possibilidade de perder alguma coisa que está acontecendo no mundo ou no seu ciclo mais 
próximo de amizades. Todos ficam querendo consultar o celular muitas vezes por dia. Ou seja, sintomas 
da Síndrome FoMO, sigla para "fear of missing out", destaca André Miceli. 

O professor da FGV explica que os jovens foram também um dos mais impactados pelos 
escândalos sobre vazamento e uso indevido de dados vistos em 2018. "64% dos jovens deram uma pausa 
nas redes sociais, enquanto 34% as abandonaram por completo. Muitos fazem isso para preservar sua 
saúde mental, no entanto, boa parte que diz deixar as redes sociais acaba voltando por causa do 
sentimento de aumento do convívio social", diz André Miceli. 

Miceli ressalta ainda que boa parte dos jovens estão menos otimistas quanto à tecnologia porque 
tem mais entendimento sobre o assunto e perceberam o desafio que é viver conectado. "Percebemos 
que as meninas estão cada vez mais preocupadas com a sua privacidade, principalmente com medo de 
expor fotos. Entre os meninos, 85% já relataram sofrer algum tipo de ameaça através de ambientes 
digitais, seja no whatsApp ou nas redes sociais", aponta o professor da FGV. 

O estudo alerta também que os jovens já perceberam que a tecnologia exerce um grande papel de 
mudança nos negócios e na possibilidade de conseguir um emprego. "A queda também segue a tendência 
vista no Índice de Confiança do Consumidor (ICC), produzido pela FGV, que recuou para 47 pontos em 
2019. Além de desconfiar mais do digital, a população demonstra menos vontade de consumir, indicando 
uma desaceleração da economia no atual período", opina Miceli. (Disponível em 
<https://tiinside.com.br/tiinside/webinside/23/10/2019/fgv-41-dos-jovens-revelam-que-a-tecnologia-gera-tristeza-

ansiedade-ou-depressao/?noticiario=WI>. Acessado em: 03 nov. 2019) 
 

 
Reflita sobre o assunto focalizado acima e elabore um texto, de caráter dissertativo-argumentativo. Observe as seguintes 

instruções: 
 

A) a produção do texto deverá demonstrar domínio da norma culta da língua escrita, na forma dissertativa; 
B) o texto deverá ter, no mínimo, 12 linhas e, no máximo, 15 linhas; 
C) a redação não deve ser identificada por meio de assinatura ou qualquer outro sinal; 
D) a redação pode ser feita, se desejar, na Folha de Rascunho. Entretanto, o texto definitivo deverá ser passado para a 
Folha de Resposta, pois não será considerado o que for escrito na Folha de Rascunho; 
E) a redação definitiva deverá ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. 
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QUESTÕES OBJETIVAS (01 A 20): 
 

LÍNGUA PORTUGUESA (1-10) 
QUESTÃO 01 

O texto a seguir foi divulgado na capa do jornal Porantim 
(n. 225, maio/2000) e apresenta uma crítica, sob a ótica 
dos povos indígenas, acerca da comemoração oficial dos  
 
“500 anos do descobrimento Brasil”, realizada no Estado 
da Bahia em 22 de abril de 2000. Enquanto FHC e os 
policiais militares da Bahia proibiam a cidade de 
Porto Seguro aos povos indígenas, estes escreviam, em 
Santa Cruz Cabrália, ali perto, na Conferência Indígena 
2000, o mais importante capítulo de sua história: a 
virada para os “Outros 500”. 
 
Sobre esse assunto, é correto afirmar que: 
A) o protesto dos povos indígenas durante a 
comemoração oficial dos “500 anos do 
descobrimento do Brasil” é prova irrefutável de que a 
História escrita pelos historiadores está pronta e acabada 
em definitivo, não podendo ser revista à luz de novos 
acontecimentos, 
interesses de minorias e avanços científicos. 
B) povos indígenas de várias regiões do país protestaram 
contra a comemoração oficial dos “500 anos do 
descobrimento do Brasil” por entenderem, também, que 
estas terras não foram descobertas, mas sim invadidas e 
conquistadas pelos portugueses e outros povos de além-
mar. 
C) a comemoração oficial dos “500 anos do 
descobrimento do Brasil” é exemplo de que na 
história as vozes dos vencidos sempre soam mais alto do 
que a dos vencedores. 
D) faz parte da própria natureza do indígena selvagem 
ser arredio a qualquer tipo de festividade promovida 
pelo homem branco civilizado, motivo que explica o 
episódio ocorrido na Bahia em 22 de abril de 2000. 
E) a conquista portuguesa do atual território brasileiro 
não foi marcada por ações de violência contra os índios, 
fato este que, somado ao ritmo acelerado da 
demarcação de terras indígenas no país, não justifica o 
protesto registrado por ocasião das festividades 
comemorativas aos “500 anos do descobrimento do 
Brasil”. 

 
QUESTÃO 02 

 
 

Nós adoraríamos dizer que somos perfeitos. Que somos 
infalíveis. Que não cometemos nem mesmo o menor 
deslize. E só não falamos isso por um pequeno detalhe: 
seria uma mentira. Aliás, em vez de usar a palavra 
“mentira”, como acabamos de fazer, poderíamos optar 
por um eufemismo. “Meia-verdade”, por exemplo, seria 
um termo muito menos agressivo. Mas nós não usamos 
esta palavra simplesmente porque não acreditamos que 
exista uma “Meia-verdade”. Para o Conar, Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária, existem a 
verdade e a mentira. Existem a honestidade e a 
desonestidade. Absolutamente nada no meio. O Conar 
nasceu há 29 anos (viu só? não arredondamos para 30) 
com a missão de zelar pela ética na publicidade. Não 
fazemos isso porque somos bonzinhos (gostaríamos de 
dizer isso, mas, mais uma vez, seria mentira). Fazemos 
isso porque é a única forma de a propaganda ter o 
máximo de credibilidade. E, cá entre nós, para que 
serviria a propaganda se o consumidor não acreditasse 
nela? Qualquer pessoa que se sinta enganada por uma 
peça publicitária pode fazer uma reclamação ao Conar. 
Ele analisa cuidadosamente todas as denúncias e, 
quando é o caso, aplica a punição. Anúncio veiculado na 
revista Veja. São Paulo: Abril. Ed. 2120, ano 42, n. 27, 8 
jul. 2009. 
O recurso gráfico utilizado no anúncio publicitário – de 
disfarçar a potencial supressão de trecho do texto – 
reforça a eficácia pretendida, revelada na estratégia de: 
A) ressaltar a informação no título, em detrimento 
do restante do conteúdo associado.  
B) incluir o leitor por meio do uso da 1a pessoa do 
plural no discurso.  
C) contar a história da criação do órgão como 
argumento de autoridade.  
D) subverter o fazer publicitário pelo uso de sua 
metalinguagem.  
E) impressionar o leitor pelo jogo de palavras no 
texto. 

 
QUESTÃO 03 

“Para vendermos produtos, mesmos mais baratos, os 
salários das classes mais baixas precisariam ser maiores.” 
 
Conclui-se do texto que: 
A) As classes pobres podem comprar apenas os produtos 
cujo preço foi sensivelmente reduzido. 
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B) O fato de os salários serem baixos induz as classes 
pobres à indiferença diante de suas necessidades do 
consumo. 
C) As classes pobres, em face de seus baixos 
vencimentos, não se importam com a qualidade dos 
produtos que consomem 
D) As classes pobres se endividam demasiadamente, já 
que, por força dos baixos salários que recebem, têm 
poder aquisitivo muito reduzido. 
E) A redução do preço dos produtos não é suficiente para 
colocá-los ao alcance dos salários das classes mais baixas. 
 

QUESTÃO 04 
“A idéia de que diariamente, cada hora, a cada minuto e 
em cada lugar se realizam milhares de ações que me 
teriam profundamente interessado, de que eu deveria 
certamente tomar conhecimento e que, entretanto, 
jamais me serão comunicadas – basta par tirar o sabor a 
todas as perspectivas de ação que encontro a minha 
frente. O pouco que eu pudesse obter não compensaria 
jamais esse infinito perdido.” 
 
De acordo com o texto, para o autor: 
A) a consciência da impossibilidade de participar de 
todos os acontecimentos diminui a importância de seus 
atos. 
B) O interesse que o indivíduo manifesta em participar 
dos acontecimentos é maior que sua capacidade par 
dirigi-los. 
C) O mundo ganha valia com o conjunto das ações 
humanas, mas destrói o sabor que a vida possa, 
individualmente, oferecer aos homens. 
D) O mundo não se resolve nos gestos individuais, mas 
resulta do conjunto da ação harmoniosa dos indivíduos. 
E) A impotência de participar dos acontecimentos de seu 
tempo traz, como consequência, o descaso pela ação 
humana. 

 
QUESTÃO 05 

 
Observando o quadrinho só não é possível afirmar:  
A) O personagem que conversa com a morte considera o 
desmatamento mais perigoso que ela.  
B) Observando o homem usando o machado, o 
personagem considera que este ceifa mais “vidas” que a 
morte. 
C) Machado e foice trazem a morte, porém o primeiro 
destrói mais vidas.  

D) A maneira como o homem levanta o machado é marca 
do medo que ele tem da morte.  
E) No texto, tanto a linguagem verbal quanto a não 
verbal são importantes na interpretação da mensagem. 

 
QUESTÃO 06 

“Seja qual for o lugar em que se ache o poeta – ou 
apunhalado pelas dores, ou ao lado de sua bela – se ele é 
verdadeiro poeta, jamais deve esquecer-se de sua 
missão, e acha sempre o segredo de encantar os 
sentidos, vibrar as cordas do coração, e elevara o 
pensamento nas asas da harmonia. 
Segundo o texto: 
A) Independente das circunstâncias em que se 
encontre o poeta, sua obra deve tocar emocionalmente 
o leitor. 
B) Um poeta só é verdadeiro se chegar a 
experimentar as diferentes emoções e sensações sobre 
as quais versa sua poesia. 
C) O verdadeiro poeta não deve esquecer a sua 
missão: produzir obra comprometida com a realidade 
histórica e social de seu tempo. 
D) O verdadeiro poeta deve disfarçar seu estado 
emocional, ocultando do leitor as agruras da vida. 
E) A poesia deve revelar o encantamento e a 
magia, resolvendo assim as dificuldades da vida. 

 
QUESTÃO 07 

Estamos em plena “Idade Mídia” desde os anos de 1990, 
plugados durante muitas horas semanais (jovens entre 
13 e 24 anos passam 3h30 diárias na Internet, garante 
pesquisa Studio Ideias para o núcleo Jovem da Editora 
Abril), substituímos as cartas pelos emails, os diários 
íntimos pelosblogs, os telegramas pelo Twitter, a 
enciclopédia pela Wikipédia, o álbum de fotos pelo Flickr. 
O YouTube é mais atraente do que a TV. PERISSÉ, G. A 
escrita na Internet. Especial Sala de Aula. São Paulo, 2010 
(fragmento). Cada sistema de comunicação tem suas 
especificidades. No ciberespaço, os textos virtuais são 
produzidos combinando-se características de gêneros 
tradicionais. Essa combinação representa,  
A) na redação do e-mail, o abandono da 
formalidade e do rigor gramatical.  
B) no uso do Twitter, a presença da concisão, que 
aproxima os textos às manchetes jornalísticas. 
C) na produção de um blog, há perda da 
privacidade, pois o blog se identifica com o diário íntimo.  
D) no uso do Twitter, a falta de coerência nas 
mensagens ali veiculadas, provocada pela economia de 
palavras. 
E) na produção de textos em geral, a soberania da 
autoria colaborativa no ciberespaço. 

 
 



 
  

Prova Tradicional 23.11.2019                                                                    
 

QUESTÃO 08  
A maior parte de nós vê o mundo em termos das 
características das nossas próprias vidas, com as quais 
estamos familiarizados. A Sociologia mostra que é 
necessário adotar uma perspectiva mais abrangente do 
modo como somos e das razões pelas quais agimos. 
Ensina-nos que o que consideramos natural, inevitável, 
bom ou verdadeiro pode não o ser, e que o que 
tomamos como “dado” nas nossas vidas é fortemente 
influenciado por forças históricas e sociais. Compreender 
as maneiras ao mesmo tempo sutis, complexas e 
profundas pelas quais as nossas vidas individuais 
refletem os contextos da nossa experiência social é 
essencial à perspectiva sociológica. GIDDENS, Anthony. 
Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. 
p. 2. [Adaptado.]  
Um estudo sociológico não se define pelo acúmulo de 
dados ou informações a respeito de uma realidade, mas 
pelo modo como eles são analisados em sua relação com 
os processos sociais. E, para isso, o sociólogo precisa  
A) ser capaz de usar como referência para a sua 
análise aquilo que aprendeu em seu processo de 
socialização. 
B) abstrair-se de seus valores e referências mais 
imediatas, pensando os objetos de forma mais 
abrangente.  
C) ser capaz de reconhecer e aceitar os elementos 
da tradição que possam explicar o seu objeto de estudo.  
D) abstrair-se de generalizações que extrapolem as 
referências adquiridas em seu processo de socialização.  
E) ser capaz de avaliar o que há de moralmente 
inadequado para a vida social nos processos que estuda. 

 
QUESTÃO 09 

O MENINO E AS AVELÃS 
 Certa vez, um menino ambicioso viu um pote repleto de 
avelãs sobre a mesa da cozinha. Lambendo os beiços, 
aproximou-se discreta e silenciosamente do recipiente, 
enfiou a mão e apanhou a maior quantidade que pôde. 
— Quantas avelãs! – dizia cheio de satisfação e alegria – 
Como eu gosto delas! Contudo, o punhado de avelãs que 
havia pegado era muito grande e, por isso, não conseguia 
tirar a mão de dentro do pote. Soltou um gritou de raiva. 
E, em seguida, começou a chorar de desespero. Somente 
poderia tirar as mãos do pote se deixasse as avelãs ali 
dentro. “Mas eu queria tanto essas avelãs!”, pensou o 
garoto. Um senhor que assistira calado a toda a cena, 
resolveu ajudar o menino com um bom conselho, 
dizendo: — Não seja tão ambicioso! Se você pegar 
apenas metade das avelãs, sua mão sairá do pote com 
facilidade. (ESOPO. O menino e as avelãs.) 
O texto é uma fábula de Esopo, que tem como uma das 
principais características o ensinamento moral contido 
na narrativa. O ensinamento moral que pode ser 

apreendido da situação vivenciada pelo menino e seu 
desfecho é sobre  

A) nunca deixar de sonhar com o que se quer.  

B) muito desejar e nada obter. 

C) como ser feliz sem estar plenamente satisfeito.  

D) muito se esforçar e nada obter.  

E) desistir enquanto há tempo. 
 

QUESTÃO 10 

 
 

A campanha promovida pelo Greenpeace é composta 
majoritariamente de elementos não verbais que fazem 
alusão à explosão da bomba atômica nas cidades de 
Hiroshima e Nagasaki, no ano de 1945, durante a 
Segunda Guerra Mundial. A inclusão do texto verbal 
reforça ainda mais a ideia de que 
A) a explosão da bomba atômica é responsável 
pela destruição atual do meio ambiente.  
B) a humanidade é responsável pelos seus próprios 
desastres.  
C) a destruição dos grandes centros urbanos 
causada pelas guerras precisa ser detida. 
D) acordos antinucleares são essenciais como 
impeditivos de novas catástrofes. 
E) a humanidade é capaz de deter fenômenos 
naturais por meio de acordos e políticas socioambientais 
 

MATEMÁTICA (11-20) 
QUESTÃO 11 

Na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate. 
Pensando em todos, a boate propôs pacotes para que os 
fregueses escolhessem o que seria melhor para si. 
Pacote 1: taxa de 40 reais por show.  
Pacote 2: taxa de 80 reais mais 10 reais por show. 
Pacote 3: taxa de 60 reais para 4 shows, e 15 reais por 
cada show a mais. 
João assistirá a 7 shows e Maria, a 4. As melhores opções 
para João e Maria são, respectivamente: 
A) 1 e 2.  
B) 2 e 1.  
C) 2 e 2.  
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D) 3 e 3  
E) 3 e 1. 

 
QUESTÃO 12 

O jogo-da-velha é um jogo popular, originado na 
Inglaterra. O nome “velha” surgiu do fato de esse jogo 
ser praticado, à época em que foi criado, por senhoras 
idosas que tinham dificuldades de visão e não 
conseguiam mais bordar. Esse jogo consiste na disputa 
de dois adversários que, em um tabuleiro 3×3, devem 
conseguir alinhar verticalmente, horizontalmente ou na 
diagonal, 3 peças de formato idêntico. Cada jogador, 
após escolher o formato da peça com a qual irá jogar, 
coloca uma peça por vez, em qualquer casa do tabuleiro, 
e passa a vez para o adversário. Vence o primeiro que 
alinhar 3 peças. 

No tabuleiro representado abaixo, estão 
registradas as jogadas de dois adversários em um dado 
momento. Observe que uma das peças tem formato de 
círculo e a outra tem a forma de um xis. Considere as 
regras do jogo-da-velha e o fato de que, neste momento, 
é a vez do jogador que utiliza os círculos. Para garantir a 
vitória na sua próxima jogada, esse jogador pode 
posicionar a peça no tabuleiro de: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A) uma só maneira 
B) duas maneiras distintas 
C) três maneiras distintas 
D) quatro maneiras distintas 
E) cinco maneiras distintas 

 
QUESTÃO 13 

No Brasil, o 2º turno das eleições presidenciais é 
disputado por apenas dois candidatos. O ganhador é 
aquele que conquistar mais da metade dos votos válidos, 
isto é, mais de 50% do total de votos excluindo-se votos 
brancos e nulos. De acordo com esse critério, um 
candidato ganhará o 2º turno de uma eleição 
presidencial obtendo somente 30% do total de votos se, 
se somente se, os votos brancos e nulos dados nessa 
etapa da eleição representarem 
 
A) menos de 70% do total dos votos.  

B) mais de 70% do total dos votos.  
C) 50% do total dos votos.  
D) menos de 40% do total dos votos. 
E) mais de 40% do total dos votos. 
 

QUESTÃO 14 
Três sócios – Ari, Bia e Caio – criaram uma empresa. Bia 
entrou com um capital igual ao dobro do de Ari, e Caio, 
com um capital 50% superior ao de Bia. Se em 2014 o 
lucro distribuído de 588 mil reais for proporcional à 
participação de cada um no capital da empresa, a 
diferença entre o maior e o menor lucros recebidos será 
de: 
A) 197 mil reais.  
B) 195 mil reais.  
C) 196 mil reais.  
D) 194 mil reais.  
E) 198 mil reais. 

 
QUESTÃO 15 

A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização 
como combustível, a massa é o que importa. Um 
aumento da temperatura do ambiente leva a um 
aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos 
práticos dessa variação, os tanques dos postos de 
gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem 
subterrâneos: 
I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora 
mais quente do dia pois estaria comprando mais massa 
por litro de combustível. 
II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você 
estaria comprando mais massa de combustível para cada 
litro. 
III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, 
o problema comercial decorrente da dilatação da 
gasolina estaria resolvido. 
Destas considerações, somente 
A) I é correta. 
B) II é correta. 
C) III é correta. 
D) I e II são corretas. 
E) II e III são corretas. 

 
QUESTÃO 16 

Considere que as médias finais dos alunos de um curso 
foram representadas no gráfico a seguir. Sabendo que a 
média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 
6,0, qual foi a porcentagem de alunos aprovados? 

 
 



 
  

Prova Tradicional 23.11.2019                                                                    
 

 
 

A) 18%  
B) 21%  
C) 36%  
D) 50%  
E) 72% 

 
QUESTÃO 17 

Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os 
níveis de audiência de alguns canais de televisão, entre 
20h e 21h, durante uma determinada noite. Os 
resultados obtidos estão representados no gráfico de 
barras abaixo: 

 

 
 

O número de residências atingidas nessa pesquisa 
foi aproximadamente de: 

A) 100. 
B) 135. 
C) 150. 
D) 200. 
E) 220. 

 
QUESTÃO 18  

Se, por economia, abaixarmos o fogo sob uma panela de 
pressão logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, 

de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de 
cozimento 
A) será maior porque a panela “esfria”. 
B) será menor, pois diminui a perda de água. 
C) será maior, pois a pressão diminui. 
D) será maior, pois a evaporação diminui. 
E) não será alterado, pois a temperatura não varia. 

 
QUESTÃO 19 

Ao longo do século XX, a taxa de variação na população 
do Brasil foi sempre positiva (crescimento). Essa taxa leva 
em consideração o número de nascimentos (N), o 
número de mortes (M), o de emigrantes (E) e o de 
imigrantes (I) por unidade de tempo. É correto afirmar 
que, no século XX: 
A) M > I + E + N. 
B) N + I > M + E. 
C) N + E > M + I. 
D) M + N < E + I. 
E) N < M - I + E. 

 
QUESTÃO 20 

Com o aumento da frota de veículos motorizados em 
Dourados – MS, o número de acidentes envolvendo 
motociclistas vem aumentando nos últimos anos, 
conforme a tabela a seguir  
 

2011 – 720 acidentes 
2010 - 720 acidentes 
2009 – 600 acidentes 
2008 – 500 acidentes 

  
Após uma análise atenciosa destes números, observou-
se que o aumento da quantidade de acidentes segue um 
padrão bem conhecido, podendo ser descrito com 
razoável precisão por um tipo de sequência matemática. 
Mantido esse padrão, a quantidade aproximada de 
acidentes em 2012 deverá ser  
A) 920  
B) 1036  
C) 1100  
D) 1200  
E) 1320 
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