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CADERNO DE PROVA 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

A) Você receberá um Cartão Resposta, uma Folha de Redação e um Caderno de Prova com um 
conjunto de páginas numeradas sequencialmente, contendo as seguintes disciplinas além da 
Redação: 

 

Inglês 1 a 12 

Raciocínio Lógico e Quantitativo 13 a 37 

Língua Portuguesa e Literatura - Redação Tema em anexo 

 
B) Caso falte alguma folha, solicite imediatamente ao fiscal de sala outro caderno completo. Não serão 

aceitas reclamações posteriores. 

 
C) Verifique se os dados impressos no Cartão Resposta e na Folha de Redação estão corretos, como 

nome e RG. 

 
D) Assine a Folha de Redação e o Cartão Resposta. 

 
E) Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de calculadora. 

 
F) Para cada questão existe apenas UMA resposta certa, a marcação de mais de uma letra implicará 

anulação dessa questão. A resposta deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 
G) O candidato só poderá ausentar-se da sala de prova após 30 (trinta) minutos contados do início da 

prova. 

 
H) Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Isso inclui a redação e o preenchimento do 

Cartão Resposta. NÃO HAVERÁ TEMPO EXTRA, por isso, administre o seu tempo! 

 
I) Quando terminar, todo o material deverá ser entregue ao fiscal de sua sala  

 

 

BOA PROVA !!! 
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INGLÊS 

 

How To Start A Career In The Oil And Gas Industry: What Employers Say 

Katie Weir, Talent Acquisition Specialist 

 
Fix up your resumé – take it to your career centre at your university and they’ll help you.  

Write a compelling cover letter that speaks to your best qualities – save the pretentious language for your 

English papers. 

Join a professional association and attend their events – if you feel uncomfortable attending alone, try 

volunteering at them. By having a job to do, it gives you an excuse to interact with the attendees, and an 

easy way to start up a conversation the next time you see them. 

Do your research – I can’t stress this enough. I want students to apply to Talisman, not because we have 

open jobs, but because they actually have an interest in what we’re doing, and want to be a part of it.  

Be confident, but stay humble – it’s important to communicate your abilities effectively, but it’s also important 

to be conscious of the phrase: “sense of entitlement.” This generation entering the workforce has already 

been branded with the word “entitlement,” so students will need to fight against this bias from the very 

beginning of any relationship with people in the industry – be aware that you will need to roll up your sleeves 

and work hard for the first couple years, and you will be rewarded in the end.  

 

1. The main purpose of the text is to:  

a) teach prospective workers how to prepare cover letters to impress employers. 

b) advise the readers about the importance of researching for open jobs in institutional websites. 

c) criticize job candidates who are excessively confident and feel that the world owes them 
something. 

d) alert the readers to the importance of joining a professional association to have free access to 
their events. 

e) list relevant hints for those interested in entering the job market and building a successful 
professional life. 

 

2. The last fragment “be aware that you will need to roll up your sleeves and work hard for the first 

couple years, and you will be rewarded in the end.”, implies that one must 

a) make an effort to commit totally to one’s job in the initial phase, in order to reach success in the 
future.  

b) wear formal clothes to work so that, as years go by, a couple of top-rank officers can recognize 
one’s worth.  

c) accept jobs with severe routines only in order to obtain early promotions.  

d) avoid postponing assigned tasks and wearing inappropriate clothes in the working 
environment.  

e) show commitment to the working routine and demand the rewards frequently offered to senior 
employees. 
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Soda consumption increases risk of stroke and vascular disease 

By John Phillip 

 

Americans drink more than 216 liters of carbonated soft drinks each year, a number that continues to 1 

increase at an alarming rate. Many people use low calorie diet soda in a futile effort to lose weight. Yet they 2 

find that these drinks have the opposite effect leading them to be overweight or obese. 3 

The high acid content in most carbonated beverages removes calcium and other critical nutrients from the 4 

bone and tissues, significantly increasing disease risk over years of consumption. Researchers from 5 

Cleveland Clinic’s Wellness Institute and Harvard University have reported the result of a study in the 6 

American Journal of Clinical Nutrition, the first to examine soda’s effect on stroke risk and vascular  7 

diseases.  8 

Past studies have linked sugar-sweetened beverage consumption with weight gain, diabetes, high blood 9 

pressure, high cholesterol, gout and coronary artery disease, but current research has implicated diet soft 10 

drink consumption with increased disease risk and weight gain due to depletion of essential minerals. 11 

Lead study author Dr Adam Bernstein noted “Soda remains the largest source of added sugar in the diet. 12 

What we’re beginning to understand is that regular intake of these beverages sets off a chain reaction in the 13 

body that can potentially lead to many diseases, including stroke. Researchers analyzed soda consumption 14 

among 43,371 men and 84,085 women over a time span of nearly thirty years. During that time, 2,938 15 

strokes were documented in women while 1,416 strokes were documented in men.” Despite the millions of 16 

dollars spent by soda marketers to instill the virtues of drinking soda, there is nothing healthy about 17 

consuming any type of carbonated beverage. Moreover, the study did note that drinking coffee was 18 

associated with a 10% lower risk of stroke, compared to drinking sweetened beverages. Regarding low 19 

calorie drinks, researchers concluded “older adults who drank diet soda daily had a 43% increased risk of 20 

heart attacks or strokes compared to those that never drank diet soda”. The suggestion is to substitute 21 

carbonated beverage consumption with an antioxidant packed cup of green tea or coffee to significantly 22 

reduce risk of strokes and vascular diseases. 23 
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3. According to the text, a detrimental habit among Americans is a(n)  

a) decreasing number of people taking calcium supplements.  

b) decreasing amount of high acid nutrients in the daily diet.  

c) decreasing amount of overweight and obese people looking for medical assistance.  

d) increasing intake of soda each year.  

e) increasing number of people on a low calorie diet. 

 

4. One negative effect of sugar-sweetened beverage consumption and one negative effect of diet 

soft drink consumption are respectively  

a) coronary artery disease and liver disease  

b) gout and vitamin suppression  

c) low cholesterol and weight gain  

d) mineral suppression and high blood pressure  

e) weight gain and essential mineral suppression 

 

5. According to the text, Dr. Adam Bernstein affirmed that  

a) stroke cannot be linked to soda nor to food intake with elevated sugar levels.  

b) soda has been researched not only by 43,371 men but also by 84,085 women.  

c) soda intake is responsible for the largest source of sugar intake and for a detrimental chain 
reaction connected to the appearance of serious diseases.  

d) researchers cannot pinpoint connections between soda intake and any serious diseases.  

e) over the time span of thirty years of soda consumption more men have been affected by stroke 
than women. 

 

6. The idea expressed by the word in boldface type is described in  

a) alarming (line 2) – soothing  

b) futile (line 2) – important  

c) Yet (line 2) – But  

d) content (line 4) – happy  

e) stroke (line 7) – death 

 

7. In the text, the word those (line 21) refers to  

a) stroke  

b) drinks  

c) adults  

d) researchers  

e) heart attacks 
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Water Wars May Lie Ahead  

By Neena Rai 
 
There is a famous Chinese proverb that warns “not only can water float a boat, it can sink it also.” And with 1 

global water shortages on the horizon, climate change supporters say an extreme response will be needed 2 

from international governments to stem the potential for conflict it will create around the world.  3 

Professor Patricia Wouters at the IHP-HELP Centre for water law, policy and science at University of 4 

Dundee, said the world could face a future of “water wars” as deterioration in climatic patterns and global 5 

population growth leave people struggling to stake their claim to the natural resource.  6 

The World Bank in a report said that 1.4 million people could be facing water scarcity by 2025. But the 7 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) forecast is even more gloomy. It 8 

estimates that 47% of the world’s population could face water stress in the same period – equivalent to more 9 

than three billion people.  10 

The issue isn’t restricted to countries that typically see temperatures soar, such as Cyprus, which in 2009 11 

was forced to import water in tankers and ration its use. Northern hemisphere nations like the U.K. are also 12 

finding themselves in the midst of a drought in some regions, forcing governments to start to take action. The 13 

U.K. government, for instance, plans to issue a Water White Paper this December that will focus on the 14 

future challenges facing the water industry and measures to increase protection of river flows during summer 15 

months.  16 

Parts of the U.K. are currently marked as having drought status and other areas of the country are deemed 17 

to be at risk of drought. The U.K.’s Department for Environment Food and Rural Affairs held a second 18 

drought summit Monday, at which Secretary of State Caroline Spelman warned the prospect of a dry 19 

summer and dry winter could have a serious impact on the country’s water reserves.  20 

“We’re going to keep working with farmers, water companies and environmental groups to minimize the 21 

impacts of drought, because this year is sign of things to come,” she said. “The climate is changing and 22 

these extreme weather events will become more common. How we deal with that problem will be one of the 23 

key parts of our Water White Paper, which will be published later this year.”  24 

This may be a far cry from a declaration of war on other more water-abundant nations, but reaching this 25 

stage in some countries isn’t beyond the realms of imagination. Egypt and Ethiopia have been battling the 26 

issue for the share of the Nile’s water reserves, and Israel – already fighting Palestine for territory that 27 

includes precious water reserves – has started to charge the agricultural sector high rates for using the 28 

resource.  29 

Even in the U.K., the armed forces are being prepared for potential conflicts over water. Professor Wouters 30 

said that military plans are being prepared on a 30-year horizon, but that the water security topic had 31 

somewhat fallen off the table since the financial crisis. Portugal and Spain are facing serious water scarcity 32 

issues but the agricultural sector there is having to shout loudly for its voice to be heard above the noise of 33 

the countries’ current financial woes.  34 

Maybe Israel’s entrepreneurial approach to the issue is the way forward. Nevertheless, the fact remains that 35 

water scarcity is now firmly on the agenda of the world’s governments, and isn’t going to vanish overnight.  36 
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8. The author’s main purpose in the text is to: 

a) expose some secret military plans to save water for the future.  

b) alert about the harmful impact of water shortages in the future.  

c) justify the war between Ethiopia and Egypt for a larger share of the Nile.  

d) defend the high charges for use of water in agricultural areas in the Middle East.  

e) complain about the inefficiency of international governments in dealing with water wars. 

 

9. In the text, the excerpt, “the world could face a future of ‘water wars’” (line 5), the verb form in 

bold expresses the idea of  

a) advice  

b) suggestion  

c) necessity  

d) obligation  

e) possibility 

 

10. Based on the meanings in the text, the two items are synonymous in  

a) stem (line 3) – stop  

b) gloomy (line 8) – encouraging  

c) soar (line 11) – drop  

d) prospect (line 19) – impossibility  

e) vanish (line 36) – emerge 

 

11. In terms of numerical reference in the text,  

a) 1.4 million (line 7) refers to the number of people who have been involved in conflicts over 
water.  

b) 47% (line 9) refers to the percentage of countries in the world already facing water scarcity.  

c) more than three billion people (line 10) refers to the number of people who might suffer from 
water shortage by 2025.  

d) 2009 (line 11) refers to the only year when Cyprus faced an unparalleled rise in temperature.  

e) 30-year horizon (line 31) refers to the period of time the financial crisis in Europe will last. 

 

12. According to Professor Wouters (lines 30-36) 

a) Portugal and Spain are more worried about water shortage than about political and financial 
problems.  

b) security issues regarding water problems have been somewhat put aside because of the 
economic crisis.  

c) the agricultural sector is not really worried about the problems that may come up if the water 
resources dry up.  

d) in the UK, the army is fully prepared to fight the countries interested in the British hydroenergy 
sources.  

e) the military forces intend to overlook the serious challenges to control the oceans and rivers in 
the next decade. 
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Raciocínio Lógico e Quantitativo 
 
 

13. Na figura abaixo estão representados os cinco primeiros números hexagonais.  

 
 

O 10° número hexagonal é igual a: 

a) 180 

b) 185 

c) 190 

d) 195 

e) 200 

 

14. Três homens são levados à presença de um jovem lógico. Sabe-se que um deles é um 

honesto marceneiro, que sempre diz a verdade. Sabe-se, também, que um outro é um 

pedreiro, igualmente honesto e trabalhador, mas que tem o estranho costume de sempre 

mentir, de jamais dizer a verdade. Sabe-se, ainda, que o restante é um vulgar ladrão que ora 

mente, ora diz a verdade. O problema é que não se sabe quem, entre eles, é quem. À frente 

do jovem lógico, esses três homens fazem, ordenadamente, as seguintes declarações:  

O primeiro diz: "Eu sou o ladrão."  
O segundo diz: "É verdade; ele, o que acabou de falar, é o ladrão."  

O terceiro diz: "Eu sou o ladrão." 

Com base nestas informações, o jovem lógico pode, então, concluir corretamente que: 

a) O ladrão é o primeiro e o marceneiro é o terceiro. 

b) O ladrão é o primeiro e o marceneiro é o segundo. 

c) O pedreiro é o primeiro e o ladrão é o segundo. 

d) O pedreiro é o primeiro e o ladrão é o terceiro. 

e) O marceneiro é o primeiro e o ladrão é o segundo. 
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15. Durante uma viagem para visitar familiares com diferentes hábitos alimentares, Alice 

apresentou sucessivas mudanças em seu peso. Primeiro, ao visitar uma tia vegetariana, Alice 

perdeu 20% de seu peso. A seguir, passou alguns dias na casa de um tio, dono de uma 

pizzaria, o que fez Alice ganhar 20% de peso. Após, ela visitou uma sobrinha que estava 

fazendo um rígido regime de emagrecimento. Acompanhando a sobrinha em seu regime, Alice 

também emagreceu, perdendo 25% de peso. Finalmente, visitou um sobrinho, dono de uma 

renomada confeitaria, visita que acarretou, para Alice, um ganho de peso de 25%. O peso final 

de Alice, após essas visitas a esses quatro familiares, com relação ao peso imediatamente 

anterior ao início dessa sequência de visitas, ficou: 

a) exatamente igual 

b) 5% maior 

c) 5% menor 

d) 10% menor 

e) 10% maior 

 

16. João, Pedro e Luís têm x, y e z reais, ainda que não necessariamente nessa ordem. Em uma 

conversa entre essas três pessoas, João disse a quem tem y reais que o outro tem x reais. 

Luís disse a quem tem x reais que nenhum dos três tem totais iguais de reais. Se todos dizem 

a verdade, e Pedro é o que tem menos reais, então, necessariamente será positivo o resultado 

da conta 

a) z - y. 

b) x - y - z. 

c) x + y - z. 

d) z - x 

e) x - y. 

 

17. Considere a multiplicação abaixo, em que letras iguais representam o mesmo dígito e o 

resultado é um número de 5 algarismos.  

 

 A soma (S + O + M + A + R) é igual a  

a) 33. 

b) 31. 

c) 29. 

d) 27. 

e) 25. 
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18. Observe a sequência de números apresentada abaixo:  

8, 5, 13, 8, 21, 13, X 

Nessa sequência, o X vale: 

a) 5 

b) 8 

c) 21 

d) 29 

e) 34 

 

19. Joana precisa descongelar um certo alimento no seu forno de micro-ondas, por 9 minutos, na 

potência máxima. Como o marcador de tempo do micro-ondas está quebrado, ela decidiu 

marcar o tempo apenas com a ajuda de duas ampulhetas: uma que conta 4 minutos, e outra 

que conta 7 minutos. O alimento não precisa, necessariamente, ficar 9 minutos contínuos no 

forno, podendo ser descongelado em pequenos intervalos, desde que o tempo total de 

descongelamento não ultrapasse 9 minutos. O menor tempo, em minutos, necessário para 

Joana descongelar esse alimento, é: 

a) 9 

b) 12 

c) 15 

d) 18 

e) 21 

 

20. O número que, ao substituir o X, torna a expressão 
       

 
  , exatamente, igual à expressão 

 

 
   

 

  
  é um número 

a) menor do que 20. 

b) divisor de 100. 

c) múltiplo de 3. 

d) múltiplo de 11. 

e) maior que 65. 

 

21. Em um jogo com dois dados e dois jogadores, vence aquele jogador que obtiver a maior soma 

dos valores indicados por esses dados. Sabendo que um jogador obteve soma igual a 8, a 

probabilidade de o outro jogador vencer o jogo é de: 

a) 4/9 

b) 1/4 

c) 5/18 

d) 11/36 

e) 1/3 
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22. Uma caixa contém bolas de várias cores. Das bolas dessa caixa, 15% são azuis, 10% são 

amarelas, 40% são vermelhas e 25% são verdes. As demais são de outras cores. Das bolas 

dessa caixa que não são vermelhas, a porcentagem daquelas que são azuis é: 

a) 10%. 

b) 15%.  

c) 20%.  

d) 25%. 

e) 30%. 

 

23. Na representação de um número no sistema decimal de numeração são usados os algarismos 

de 0 a 9, de forma que cada dígito do número é o produto de seu valor nominal e a apropriada 

potência de 10, relativamente à posição do dígito no número. Assim, por exemplo,  

       7 028 = 7 x 10³ + 0 x 10² + 2 x 10¹ + 8 x 100 

Considerando que na Matematicolândia – país em que todos amam a Matemática – é usado 

somente um sistema numérico de base k, sabe-se que Esli, um de seus habitantes, comprou 

em certa loja um artigo por 240 u.m. (unidades monetárias) e usou uma cédula de 401 u.m. 

para pagá-lo. Se, após essa transação, Esli recebeu 111 u.m. de troco, o preço de tal artigo 

equivale, no Brasil, a 

a) R$ 60,00 

b) R$ 64,00 

c) R$ 70,00 

d) R$ 82,00 

e) R$ 86,00 

 

24. Quando faziam uma excursão pela Serra do Mar, quatro amigos perderam-se e, tarde da 

noite, depararam-se com uma ponte de corda que, a cada travessia, só suportava o peso de, 

no máximo, duas pessoas. Além disso, dada a escuridão que se apresentava no momento, 

fez-se necessário, a cada travessia, usar o único lampião que dispunham, para que fosse 

minimizado o risco a que seriam submetidos. Supondo-se que, por travessia, Alice gaste 6 

minutos, Bráulio gaste 8 minutos, Canuto gaste 12 minutos e Dalila gaste 15 minutos, então, o 

menor tempo que seria gasto até que todos atravessassem tal ponte é  

a) 55 minutos. 

b) 53 minutos. 

c) 50 minutos. 

d) 45 minutos. 

e) 42 minutos. 
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25. Um jacu procurou o amigo inhambu e, na linguagem das aves, solicitou um empréstimo de 

farelo, já que não tinha nada para alimentar os filhotes.  

"Claro, respondeu solícito o inhambu. Te empresto a quarta parte do farelo que possuo, desde 

que o farelo me seja devolvido com juros de 20% ao mês, assim como fazem os humanos".  

O jacu não gostou, mas, pela precisão, aceitou. E pagou. Quando completou 60 dias, 

devolveu ao amigo inhambu o farelo que havia tomado emprestado acrescido de três quilos.  

Nesse caso, qual era o tamanho do estoque inicial de farelo do inhambu? 

a) Menor que 24 kg. 

b) Entre 24 kg e 25,6 kg. 

c) Entre 25,6 kg e 27,5 kg. 

d) Maior que 27,5 kg. 

e) Nenhuma das respostas anteriores 

 

26. Na entrada de Baía Bela existem dois faróis, A e B, para orientar os navios que se dirigem ao 

porto. Um sistema de eixos cartesianos foi introduzido na carta náutica com graduação em 

quilômetros como mostra a figura abaixo e, nesse sistema, os faróis possuem coordenadas 

A(0, 2) e B(6, 0).  

 

Um navio aproxima-se da entrada da baía seguindo a trajetória definida pela equação y= 

(x+9)/2  e, no momento em que atingiu o ponto P, à mesma distância dos faróis A e B, o 

capitão mudou o rumo do navio dirigindo sua proa para o ponto médio do segmento AB de 

forma a entrar com segurança na baía.  

A soma das coordenadas do ponto P, equidistante dos pontos A e B é:  

a) 4. 

b) 6. 

c) 8. 

d) 10. 

e) 12. 
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27. Uma operadora de telefonia celular tarifa o minuto de ligação em R$ 0,30 e oferece os 

seguintes planos:  

Plano A: o cliente paga a quantia fixa de R$ 45,00, convertida em créditos para ligações e, 

excedendo os minutos correspondentes, paga a tarifa adicional de R$ 0,10 por minuto.  

Plano B: o cliente paga a quantia fixa de R$ 60,00 convertida em créditos para ligações e paga 

a tarifa adicional de R$ 0,05 por minuto excedente.  

Assim, é INCORRETO deduzir desta descrição dos planos que: 

a) o plano B é mais vantajoso para o cliente com total de ligações excedendo 190 minutos. 

b) um cliente do plano B paga R$ 13,00 a mais que um cliente do plano A por 155 minutos de 
ligações. 

c) o total de 200 minutos de ligações correspondente a uma diferença positiva de R$ 6,00 entre 
os dois planos. 

d) a diferença positiva da tarifa, nos dois planos, correspondente a um total de 250 minutos 
equivale a 25 minutos de ligação. 

e) 10 minutos de ligações no plano A e 30 minutos de ligações no plano B totalizam R$ 105,00. 

 

28. Considere verdadeiras as afirmações I, II e III. 

 I. Se Clóvis é auxiliar administrativo, então Rose é técnica em química.  
 II. Rose é técnica em química ou auxiliar administrativo.  

 III. Rose não é técnica em química.  

Concluise corretamente dessas informações que 

a) Clóvis é auxiliar administrativo. 

b) Rose é auxiliar administrativo e Clóvis não. 

c) Clóvis é auxiliar administrativo e Rose não. 

d) Clóvis é técnico em química. 

e) Clóvis e Rose não são auxiliares administrativos. 

 

29. Em uma repartição com cinco funcionários, um deles cometeu um erro grave. Todos eles 

sabem quem foi o autor desse erro. Esses funcionários têm uma característica muito 

interessante: quatro deles sempre falam a verdade em qualquer situação, e um deles, às 

vezes, mente. Um auditor, ao interrogá-los, obteve as seguintes respostas:  

Funcionário 1: “sou inocente”.  
Funcionário 2: “o funcionário 3 mentiu”.  
Funcionário 3: “o funcionário 4 é o culpado”.  
Funcionário 4: “o funcionário 2 é o culpado”.  
Funcionário 5: “o funcionário 1 disse a verdade”.  

É CORRETO afirmar que o culpado é o:  

a) funcionário 1. 

b) funcionário 2. 

c) funcionário 3. 

d) funcionário 4. 

e) funcionário 5. 
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30. Às 8 horas e 45 minutos de certo dia foi aberta uma torneira, com a finalidade de encher de 

água um tanque vazio. Sabe-se que:  

 O volume interno do tanque é 2,5 m3;  

 A torneira despejou água no tanque a uma vazão constante de 2L /min e só foi fechada 

quando o tanque estava completamente cheio.  

Nessas condições, a torneira foi fechada às 

a) 5 horas e 35 minutos do dia seguinte. 

b) 4 horas e 50 minutos do dia seguinte. 

c) 2 horas e 45 minutos do dia seguinte. 

d) 21 horas e 35 minutos do mesmo dia. 

e) 19 horas e 50 minutos do mesmo dia. 

 

31. Considere que um processo teve suas páginas numeradas de 1 a N. Se para numerá-las 

foram usados 270 algarismos, então N é um número 

a) primo. 

b) maior que 150. 

c) quadrado perfeito. 

d) múltiplo de 4. 

e) divisível por 9. 

 

32. Em uma caixa há, ao todo, 130 bolas, sendo algumas brancas e as demais, pretas. Se 10 

bolas pretas forem retiradas da caixa e 15 bolas brancas forem colocadas, o número de bolas 

pretas dentro da caixa excederá o de bolas brancas em 5 unidades. Quantas bolas brancas há 

dentro dessa caixa? 

a) 40 

b) 50 

c) 60 

d) 70 

e) 80 

 

33. Considere uma função real definida sobre o conjunto dos reais, de modo que, quaisquer que 

sejam x e y não nulos do domínio, vale a relação: 

 
 Sabendo que f(200) = 12, quanto vale f(600)? 

a) 2 

b) 4 

c) 12 

d) 24 

e) 36 
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34. Encontre o valor de a para que o sistema linear 

 

não tenha solução. 

a) -3/4 

b) 3/4 

c) -5/4 

d) 5/4 

e) 1/4 

 

35. Um investidor precisa calcular a variância dos lucros de algumas empresas para auxiliá-lo na 

caracterização do risco de um investimento. As informações sobre lucros são fornecidas em 

reais e, como ele não quer trabalhar com valores muito grandes, resolveu trabalhar com os 

números em milhões de reais.  

A variância obtida com os dados em milhões de reais é a variância dos dados em reais 

dividida por 

a) 10 12 

b) 10 9 

c) 10 6 

d) 10 3 

e) 10 0 

 

36. Calcule a integral   ∫
 

 

 

 
  . 

a) ln(e-1)  

b) 1 

c) ∞  

d) -1 

e) 
 

 
 

 

 
 

 

37. Qual é o valor da área entre o eixo das abcissas e a curva            no intervalo [0,1]. 

a) 1/3 

b) 2/3 

c) 1 

d)   √   

e) √     
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Redação 
 

Nos últimos anos, nossa sociedade enfrentou duas grandes crises. A crise financeira jogou vários 

países em meio a uma recessão, causando desemprego e problemas econômicos, e a crise 

ambiental ameaça causar ainda mais danos, com os impactos causados pelo aquecimento global. 

Para Eduardo Felipe Matias, essas duas crises estão intimamente relacionadas – elas resultam de 

um comportamento que privilegia políticas de curto prazo e de ganhos individuais: “Existe a 

necessidade urgente de estabelecer incentivos para que esses atores sigam na direção correta. 

São duas coisas: regulação e estímulos econômicos. Criar benefícios para quem age de uma 

forma sustentável e regular e punir os que agem de forma não sustentável. [...] Não estamos 

falando aqui de banir o mercado. O mercado é a solução que vai trazer o empreendedorismo para 

encontrar novas tecnologias e inovações.” 

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/06/eduardo-felipe-
matias-e-preciso-criar-bincentivos-para-empresas-sustentaveisb.html 

 

Tendo o texto acima apenas como base, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o 

seguinte tema: "Sustentabilidade e a competitividade das empresas brasileiras”. 
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