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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, marcar apenas as letras 
correspondentes às respostas certas. 
 
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 
 

MERCADO VAI VALORIZAR MAIS COMUNICAÇÃO DO QUE CAPACIDADE TÉCNICA 

Menos treinamento e mais relacionamento. No futuro, o mercado de trabalho vai valorizar mais habilidades 
interpessoais do que técnicas. Essa é uma das conclusões do estudo do Institute for Business Value (IBV), feito pela 
International Business Machines Corporation (IBM) e divulgado no mês de setembro. 

Segundo a publicação, nos próximos três anos, 120 milhões de trabalhadores nas dez maiores economias do mundo 
precisarão de recapacitação profissional como resultado do impacto da utilização de Inteligência Artificial e Automação 
Inteligente no mercado de trabalho. E essa capacitação não deve ser necessariamente técnica. 

Só no Brasil, 7,2 milhões de profissionais terão que ser treinados em novas habilidades. E parte desse treinamento vai 
ter que vir do próprio empregador. “O mercado de talentos está saturado, há uma necessidade da empresa de olhar para a 
própria força de trabalho”, diz Christiane Berlinck, diretora de RH da IBM Brasil. 

A pesquisa feita com quase 6 mil CEOs (sigla, em inglês para Chief Executive Officer - Diretor Executivo em 
português) de 48 países indica que 59% reclamam de não contar com pessoas, habilidades ou recursos necessários para 
executar suas estratégias de negócios. Segundo o estudo, o tempo investido para capacitar um profissional em uma nova 
habilidade aumentou 10 vezes em apenas 4 anos. No Brasil, por exemplo, o tempo passou de quatro para 40 dias. 

E porque esse movimento ocorre? “Num mundo com tarefas automatizadas a gente vai precisar de uma sofisticação 
do profissional para garantir a continuidade de capacitação. Na área de tecnologia tem ainda um agravante que a atualização é 
muito rápida dos sistemas. Talvez seja a indústria que primeiro sofra nesse ponto de escassez de talentos. E por isso a que mais 
investe na capacitação da força de trabalho”, comenta Christiane. E não é só da capacitação técnica que a diretora de RH está 
falando. A parte dos 120 milhões de trabalhadores que tem mais chance de despontar deve investir também nas “soft skills”, 
que dizem respeito à personalidade e ao comportamento. As “hard skills” falam das habilidades técnicas: é saber programar, 
usar ferramentas e até, para quem, por exemplo, é jornalista, escrever um texto com coerência e sentido. 

Segundo Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, as “soft skills” são as capacidades mentais, emocionais e 
sociais que as pessoas adquirem ao longo da vida. São conquistadas por vivências, contexto cultural, educação. A escola, a 
universidade, o grupo de amigos, e como se relacionar com todos esses agentes, fazem parte do pacote desenvolvido pelas 
“soft skills”. Se essas características começam a se desenvolver já na infância, requerem atenção durante toda a vida, em 
especial para quem quer trabalhar em um ambiente corporativo. 

Nesse cenário, a pesquisa concluiu que enquanto novas aptidões estão surgindo rapidamente, outras estão se 
tornando obsoletas. No caso do Brasil, em 2016 habilidades críticas eram "capacidade de se comunicar efetivamente em um 
contexto de negócios" e "Recursos técnicos CTEM - ciência, tecnologia, engenharia e matemática". Já em 2018, as duas 
principais habilidades procuradas foram as comportamentais "gerenciamento de tempo e capacidade de priorizar" e 
"disposição de ser flexível, ágil e adaptável às mudanças". 

Para Goleman, as habilidades comportamentais mais importantes são: colaboração, flexibilidade, trabalhar sob 
pressão, comunicação eficaz, orientação para resultados e liderança de equipe. O autor sugere ainda características que 
profissionais precisam ter para desenvolver a inteligência emocional como “método emocional de autogerenciamento” (por 
exemplo, meditação), gerenciamento do tempo (saber priorizar) e apostar na cultura do feedback (permitir que as pessoas 
avaliem suas habilidades). Para Christiane, desenvolver as habilidades técnicas e as interpessoais é também trabalho das 
empresas pois isso significa criar um ambiente de trabalho mais flexível, colaborativo e empático.  “Esse mapa de talentos é 
limitado, se as empresas não fizerem nada para cobrir essa necessidade de mão de obra existe o risco da própria organização 
não conseguir crescer o seu negócio por falta de pessoas qualificadas”, comenta. (Disponível em: < 
https://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2019/09/mercado-vai-valorizar-mais-comunicacao-do-que-capacidade-
tecnica.html> Acessado em: 17 de dez. de 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 

Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande 
São Paulo, no período 1985-1996, realizado pelo SEADE-
DIEESE, apresentou o seguinte gráfico sobre taxa de 
desemprego. 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pela análise do gráfico, é correto afirmar que, no período 
considerado, 
a) a maior taxa de desemprego foi de 14%. 
b) a taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do 
período. 
c) a partir de 1992, a taxa de desemprego foi 
decrescente. 
d) no período 1985-1996, a taxa de desemprego esteve 
entre 8% e 16%. 
e) a taxa de desemprego foi crescente no período 
compreendido entre 1988 e 1991. 

 
QUESTÃO 02 

A crescente escassez de profissionais qualificados no 
mercado de trabalho doméstico está obrigando a 
Companhia Vale do Rio Doce a lançar uma campanha 
global de recrutamento para arregimentar pessoal 
especializado nos EUA, na Inglaterra, na Austrália e no 
Canadá. A previsão é de 62 mil contratações nos 
próximos cinco anos. (O Estado de S. Paulo, 21 mar. 
2008. - Com adaptações.) Assinale a opção que constitui 
continuação coesa e coerente para o fragmento de texto 
acima.  
a) Essa disputa se tornou tão acirrada que elevou o nível 
médio salarial. Um soldador, por exemplo, hoje tem um 
ordenado inicial entre R$ 1,2 mil e R$ 2,1 mil. Nas escolas 
do Sesi e do Senac, os formandos são disputados pelos 
empregadores.  
b) Essa é a iniciativa mais audaciosa já tomada por uma 
empresa brasileira em matéria de oferta de emprego, e é 

mais uma das consequências da globalização da 
economia.  
c) Entretanto, com o extraordinário crescimento da 
produção industrial chinesa, nos últimos anos, o preço 
das commodities no mercado internacional disparou, o 
que abriu caminho para a expansão dos setores de 
mineração, siderurgia, petróleo e equipamentos de 
transporte pesado.  
d) Desde então, as empresas mais competitivas desses 
setores criaram milhares de novos postos de trabalho e, 
de forma cada vez mais agressiva, vêm disputando 
trabalhadores preparados para ocupá-los.  
e) Todas essas empresas vêm publicando anúncios em 
inglês, em busca de profissionais qualificados de nível 
técnico superior. As empresas também vêm contratando 
trabalhadores aposentados e procurando atrair 
profissionais qualificados da Petrobras 

 
QUESTÃO 03 

Os principais problemas da agricultura brasileira 
referem- -se muito mais à diversidade dos impactos 
causados pelo caráter truncado da modernização, do que 
à persistência de segmentos que dela teriam ficado 
imunes. Se hoje existem milhões de estabelecimentos 
agrícolas marginalizados, isso se deve muito mais à 
natureza do próprio processo de modernização, do que à 
sua suposta falta de abrangência. (Folha de S. Paulo, 
13/09/94, 2-2)  
Segundo o texto,  

a) o processo de modernização deve tornar-se mais 
abrangente para implementar a agricultura.  

b) os problemas da agricultura resultam do impacto 
causado pela modernização progressiva do setor.  

c) os problemas da agricultura resultam da inadequação 
do processo de modernização do setor. 

d) segmentos do setor agrícola recusam-se a adotar 
processos de modernização.  

e) os problemas da agricultura decorrem da não 
modernização de estabelecimentos agrícolas 
marginalizados. 

 
QUESTÃO 04 

O desenvolvimento científico e tecnológico vem 
possibilitando, nos últimos anos, o aumento de 
confiabilidade no tráfego de informações entre pessoas, 
corporações e governo em todo o mundo. Os satélites 
artificiais, a telefonia e a informática são os principais 
exemplos desse desenvolvimento. Acerca dos 
desdobramentos da revolução técnico-científico-
informacional, esse desenvolvimento foi importante 
porque  
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a) promoveu lucros principalmente para os países em 
desenvolvimento, como o Brasil, que consegue 
atrair para o seu território – em especial nas regiões 
mais pobres - a instalação de empresas de alta 
tecnologia. 

b) os avanços tecnológicos possibilitaram a criação do 
“mercado computadorizado” que, mesmo 
funcionando de maneira ininterrupta, ainda não 
movimentam capital suficiente para ser 
considerado estável.  

c) o volume de negócios feitos tem crescido de forma 
significativa em todo planeta, sendo mais lucrativo 
para as nações de difícil acesso, seja por meio 
terrestre, aéreo ou marítimo. 

d) possibilitou a emergência do comércio virtual, 
considerado o de maior crescimento nos últimos 
anos. Este expressivo desenvolvimento se deve ao 
fato da Internet ser um ambiente 100% seguro, não 
havendo possibilidade de golpes.  

e) O avanço da tecnologia da informação possibilitou o 
avanço do capitalismo financeiro globalizado, 
facilitando o fluxo de capital e a atividade 
comercial, bem como o acesso ao crédito e à 
expansão da Internet. 

 
QUESTÃO 05 

Televisão x cinema 
Mais uma vez, reacende-se o desgastante debate sobre 
“linguagem de televisão” e “linguagem de cinema”. No 
mesmo país em que pagar ingresso ainda é luxo para 
milhões de pessoas, alguns críticos utilizam o termo 
“televisivo” para depreciar uma obra. E 
“cinematográfico” para enaltecê-la. Como se houvesse 
um juiz onipotente a permitir ou não que se sinta uma 
história da maneira que se pretende senti-la. Todos os 
sentidos ficam de fora da análise ignorante, tipicamente 
política, que divorcia a técnica da percepção sensorial. E 
é exatamente aí que reside o único interesse de um 
realizador: o momento do encontro do espectador com a 
obra. (MONJARDIM, J. O Globo, Rio de Janeiro, 24 set. 
2004 (adaptado)). Ao comentar o ressurgimento do 
debate sobre “linguagem de televisão” e “linguagem de 
cinema”, o autor mostra a  

a) importância do debate para o entendimento destes 
dois diferentes meios de linguagem: a televisão e o 
cinema.  

b) atitude prepotente dos críticos ao julgarem 
preconceituosamente as escolhas do público.  

c) validade do debate para o aprimoramento da 
linguagem do cinema e da televisão.  

d) neutralidade dos críticos no uso das palavras 
“televisivo” e “cinematográfico”.  

e) contribuição dos críticos na valorização dos 
sentimentos do espectador. 

 
QUESTÃO 06 

Anda, quero te dizer nenhum segredo  
Falo nesse chão da nossa casa  
Vem que tá na hora de arrumar  
 
Tempo quero viver mais duzentos anos  
Quero não ferir meu semelhante 
Nem por isso quero me ferir  
 
Vamos precisar de todo mundo  
Pra banir do mundo a opressão  
Para construir a vida nova  
Vamos precisar de muito amor  
A felicidade mora ao lado 
E quem não é tolo pode ver  
 
A paz na Terra, amor  
O pé na terra  
A paz na Terra, amor  
 
O sal da Terra  
És o mais bonito dos planetas 
Tão te maltratando por dinheiro  
Tu que é a nave nossa irmã 
 
Canta, leva tua vida em harmonia  
E nos alimenta com seus frutos  
Tu que é do homem a maçã (…) 
 
(O sal da terra- Beto Guedes)  
 
A letra da música transmite a ideia de que é possível 
construir um mundo melhor. A partir de elementos do 
texto, é correto afirmar que, para isso, é necessário 

a) investir na automação industrial, que substitui a mão 
de obra humana pelas máquinas e acaba com a 
destruição do meio ambiente.  

b) diminuir o consumo de bens materiais e buscar 
formas de conciliar o progresso econômico com a 
preservação dos recursos ambientais.  

c) realizar reformas urbanas que permitam desmatar 
áreas de florestas nativas e construir cidades cada vez 
mais tecnológicas, democráticas e limpas.  

d) eliminar o consumo de bens não duráveis e aumentar 
a retirada de matérias-primas da natureza, para 
trazer de volta o equilíbrio natural do planeta Terra.  

e) explorar mais as reservas de sal, pois a natureza não 
tem fornecido matérias-primas adequadas para a 
produção de alimentos, encarecendo os produtos 
agrícolas. 

 
QUESTÃO 07 
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A dança moderna propõe em primeiro lugar o 
conhecimento de si e o autodomínio. Minha proposta é 
esta: através do conhecimento e do autodomínio chego à 
forma, à minha forma – e não o contrário. É uma 
inversão que muda toda a estética, toda a razão do 
movimento. A técnica da dança tem apenas uma 
finalidade: preparar o corpo para responder à exigência 
do espírito artístico. (VIANNA, K.; CARVALHO, M. A. A 
dança. São Paulo: Siciliano, 1990). 
Na abordagem dos autores, a técnica, o autodomínio e o 
conhecimento do bailarino estão a serviço da  

a) padronização do movimento da dança.  
b) subordinação do corpo a um padrão.  
c) concretização da criação pessoal.  
d) ideia preconcebida de forma.  
e) busca pela igualdade entre os bailarinos. 

 
QUESTÃO 08 

TEXTO I  
João Guedes, um dos assíduos frequentadores do boliche 
do capitão, mudara-se da campanha havia três anos. Três 
anos de pobreza na cidade bastaram para o degradar. Ao 
morrer, não tinha um vintém nos bolsos e fazia dois 
meses que saíra da cadeia, onde estivera preso por 
roubo de ovelha. A história de sua desgraça se confunde 
com a da maioria dos que povoam a aldeia de Boa 
Ventura, uma cidadezinha distante, triste e 
precocemente envelhecida, situada nos confins da 
fronteira do Brasil com o Uruguai. MARTINS. C. Porteira 
fechada. Porto Alegre: Movimento. 2001 (fragmento).  
 
TEXTO II  
Comecei a procurar emprego, já topando o que desse e 
viesse, menos complicação com os homens, mas não 
tava fácil. Fui na feira, fui nos bancos de sangue, fui 
nesses lugares que sempre dão para descolar algum, fui 
de porta em porta me oferecendo de faxineiro, mas tava 
todo mundo escabreado pedindo referências, e 
referências eu só tinha do diretor do presídio. FONSECA. 
R. Feliz Ano Novo. São Paulo: Cia. das Letras. 1989 
(fragmento). 
A oposição entre campo e cidade esteve entre as 
temáticas tradicionais da literatura brasileira. Nos 
fragmentos dos dois autores contemporâneos, esse 
embate incorpora um elemento novo: a questão da 
violência e do desemprego. As narrativas apresentam 
confluência, pois nelas o(a)  
a) criminalidade é algo inerente ao ser humano, que 

sucumbe a suas manifestações.  
b) meio urbano, especialmente o das grandes cidades, 

estimula uma vida mais violenta.  
c) falta de oportunidades na cidade dialoga com a 

pobreza do campo rumo à criminalidade. 

d) êxodo rural e a falta de escolaridade são causas da 
violência nas grandes cidades. 

e) complacência das leis e a inércia das personagens 
são estímulos à prática criminosa. 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10 
 

 
 

QUESTÃO 09 
O texto exemplifica um gênero textual híbrido entre 
carta e publicidade oficial. Em seu conteúdo, é possível 
perceber aspectos relacionados a gêneros digitais. 
Considerando-se a função social das informações geradas 
nos sistemas de comunicação e informação presentes no 
texto, infere-se que  

a) a utilização do termo download indica restrição de 
leitura de informações a respeito de formas de 
combate à dengue.  

b) a diversidade dos sistemas de comunicação 
empregados e mencionados reduz a possibilidade de 
acesso às informações a respeito do combate à 
dengue.  

c) a utilização do material disponibilizado para 
download no site www.combatadengue.com.br 
restringe-se ao receptor da publicidade.  

d) a necessidade de atingir públicos distintos se revela 
por meio da estratégia de disponibilização de 
informações empregada pelo emissor.  

e) a utilização desse gênero textual compreende, no 
próprio texto, o detalhamento de informações a 
respeito de formas de combate à dengue. 

 
QUESTÃO 10 

Diante dos recursos argumentativos utilizados, 
depreende- se que o texto apresentado 
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a) se dirige aos líderes comunitários para tomarem a 
iniciativa de combater a dengue.  

b) conclama toda a população a participar das 
estratégias de combate ao mosquito da dengue.  

c) se dirige aos prefeitos, conclamando-os a 
organizarem iniciativas de combate à dengue.  

d) tem como objetivo ensinar os procedimentos 
técnicos necessários para o combate ao mosquito da 
dengue.  

e) apela ao governo federal, para que dê apoio aos 
governos estaduais e municipais no combate ao 
mosquito da dengue. 

 
MATEMÁTICA (11-20) 

QUESTÃO 11 
Considere os dados abaixo. Uma enquete com os 450 
alunos de uma escola para saber os tipos de calçados 
mais usados apresentou o seguinte resultado:  

• 48% dos alunos usavam sandália;  

• 22% dos alunos usavam tênis; 

• 30% dos alunos usavam sapato. Esse resultado foi 
representado em um gráfico de setores: 
 

 
 
 

O ângulo  no gráfico acima mede:  
a) 95º  
b) 100º  
c) 105º  
d) 108º 
e) 85º 
 

QUESTÃO 12 
Quando o conteúdo de um reservatório é escoado por 
uma bomba, o tempo necessário para esvaziar 
completamente esse reservatório é de 1 hora, 37 
minutos e 42 segundos. Se forem utilizadas 2 bombas, o 
tempo necessário para esvaziar será de: 

a) 46 minutos e 21 segundos  
b) 48 minutos e 21 segundos  
c) 47 minutos e 21 segundos  
d) 46 minutos e 51 segundos  
e) 48 minutos e 51 segundos 

 
 
 

QUESTÃO 13 
 

 
 
 
Um instrumento para analisar as condições de vida de 
um país são os gráficos de mortalidade. O gráfico ao lado 
mostra a frequência relativa de mortes, no ano de 1998, 
distribuída por faixa etária e reflete a situação de um país 
bastante pobre. De acordo com o gráfico, marque V para 
as afirmações verdadeiras e F para as falsas:  
( ) a maior quantidade de mortes referiu-se a 
pessoas com idade acima dos 70 anos.  
( ) dentre as pessoas com mais de 60 anos, 
poucas morrem e a maioria sobrevive.  
( ) mais de 50% da população morre após os 50 
anos de idade.  
( ) o número de mortes aumenta com o aumento 
da idade.  
( ) cerca de 30% das mortes atingiu crianças com 
até 10 anos de idade. 
 
a) F – F – F- V – V 
b) F – V – F- V – V 
c) V – V – F- V – F 
d) F – F – F - F – V 
e) V – V- V - V – V 

 
QUESTÃO 14 

Se a soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 
60 cm, então o volume desse cubo, em centímetros 
cúbicos, é: 
a) 125  
b) 100  
c) 75 
d) 60  
e) 25 

 
QUESTÃO 15 

Durante a construção de uma casa, o arquiteto resolveu 
aumentar os lados de uma sala retangular de 4 m x 5 m 
em 1 m no comprimento e 1 m na largura. Para colocar o 
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piso nessa nova sala, o proprietário gastará a mais que 
na sala anterior, com piso, em metros quadrados: 
a) 4. 
b) 6. 
c) 8. 
d) 10. 
e) 12. 

 
QUESTÃO 16 

Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. 
Um jogo tradicional é a Paciência, que utiliza 52 cartas. 
Inicialmente são formadas sete colunas com as cartas. A 
primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas 
cartas, a terceira tem três cartas, a quarta tem quatro 
cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, a 
qual tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, que 
são as cartas não utilizadas nas colunas. 
A quantidade de cartas que forma o monte é 
a) 21. 
b) 24. 
c) 26. 
d) 28. 
e) 31. 

 
QUESTÃO 17 

Se “alguns universitários são empreendedores” e “todos 
os empreendedores são pessoas competentes”, então, 
necessariamente, com as proposições apresentadas, 
pode-se concluir que:  
a) “nenhuma pessoa competente é universitária”; 
b) “toda pessoa competente é empreendedora”;   
c) “todo empreendedor é universitário”;   
d) “algum universitário é uma pessoa 
competente”; 
e) “nenhum universitário não é competente”. 

 
QUESTÃO 18 

Complete a sequência abaixo: 
 

 

 
a) 72 
b) 02 
c) 0 
d) 76 
e) 78 

 
QUESTÃO 19 

Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva 
descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca 
de 1.000km. Sendo de 4km/h a velocidade média das 
águas, o percurso mencionado será cumprido pelas 
águas da chuva em aproximadamente: 
a) 30 dias 
b) 10 dias 
c) 25 dias 
d) 2 dias 
e) 4 dias 

 
QUESTÃO 20 

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. 
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