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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 im-

plicará 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 iní-

cio da prova. 
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INGLÊS 

 
 
VW emissions scandal: 1.2m UK cars affected 1 

German carmaker admits scale of problem in Britain for first time with Audis, Seats and 2 

Škodas among vehicles fitted with defeat devices. 3 

Volkswagen has revealed that almost 1.2m vehicles in the UK are involved in the diesel 4 

emissions scandal that has rocked the carmaker, meaning more than one in 10 diesel cars 5 

on the country’s roads are affected. VW said the diesel vehicles include 508,276 6 

Volkswagen cars, 393,450 Audis, 76,773 Seats, 131,569 Škodas and 79,838 Volkswagen 7 

commercial vehicles. The total number of vehicles affected is 1,189,906.This is the first 8 

time VW has admitted how many of the 11m vehicles fitted with a defeat device to cheat 9 

emissions tests are in the UK. 10 

The admission means that the UK is one of the countries worst affected by the scandal 11 

and will increase the pressure on the government to launch a full investigation. Figures 12 

from the Department for Transport show that there were 10.7m diesel cars on Britain’s 13 

roads at the end of 2014 and that an estimated 5.3m of the petrol and diesel cars are 14 

Volkswagens or one of the groups’ sister brands. Patrick McLoughlin, the transport secre-15 

tary, said: “The government’s priority is to protect the public and I understand VW are con-16 

tacting all UK customers affected. I have made clear to the managing director this needs to 17 

happen as soon as possible. “The government expects VW to set out quickly the next 18 

steps it will take to correct the problem and support owners of these vehicles already pur-19 

chased in the UK.” VW said 2.8m vehicles in Germany are involved, while 482,000 cars 20 

have been recalled in the US. 21 

The company intends to set up a “self-serve process” that will allow UK motorists to find 22 

out if their vehicle is affected. Dealers will also be sent the vehicle identification numbers of 23 

those involved. Affected customers will be contacted about visiting a mechanic to have 24 

their cars refitted. The cars fitted with a defeat device have EA 189 EU5 engines. Howev-25 

er, VW is yet to reveal the full details of the recall plan, which will need to be approved by 26 

regulators. The carmaker said: “In the meantime, all vehicles are technically safe and 27 

roadworthy. Volkswagen Group UK is committed to supporting its customers and its retail-28 

ers through the coming weeks.” 29 

VW has set aside €6.5bn (£4.8bn) to cover the cost of the crisis, so motorists will not have 30 

to pay for the refit. However, Leigh Day, the law firm, said it had written to the new chief 31 

executive of VW, Matthias Müller, to ask that it refund UK consumers the premium they 32 

paid for their “clean” diesel cars, as well as compensation for other losses. The letter said 33 

the fitting of defeat devices in VW vehicles “undoubtedly amounts to a misrepresentation 34 

and a breach of contract” and demanded a meeting with the company’s bosses. 35 

Leigh Day said it was investigating legal claims on behalf of hundreds of vehicle owners 36 

and companies with fleets of cars. Bozena Michalowska Howells, part of the consumer law 37 

and product safety group at Leigh Day, wrote in the letter: “While we welcome the news 38 

http://www.theguardian.com/business/2015/sep/29/vw-owners-can-expect-recall-information-this-week
http://www.theguardian.com/business/2015/sep/29/vw-owners-can-expect-recall-information-this-week
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that repairs will be undertaken to upgrade the affected cars to comply with EU nitrogen 39 

dioxide emission standards, such repairs may result in reduced fuel efficiency and in-40 

creased CO2 emissions which in turn may impact upon the vehicle excise duty payable 41 

and other associated costs. “Our clients are also very concerned about the impact of the 42 

use of defeat devices on the resale value of their cars.” 43 

 
Adapted from: The Guardian – Article http://www.theguardian.com/business/2015/sep/30/vw-

emissions-scandal-12m-uk-cars-affected, 15/10/2015 

 
1. According to this report, the German carmaker VW:  

a) is yet to admit the scale of the emissions scandal in the UK. 
b) has admitted that more than 1.2 m cars have been fitted with defeat devices. 
c) has, for the first time, admitted that the cars involved in the scandal are in the UK. 
d) has announced that the total number of cars affected in the UK is well over 1.2m. 
e) has admitted that nearly 1.2m cars in the UK have been affected by the scandal. 

 
2. The company intends to 

a) offer UK drivers an opportunity to discover if their cars were affected. 
b) send vehicle identification numbers to customers. 
c) contact customers and inform them about the risks of refitting. 
d) contact mechanics about visiting customers. 
e) reveal some of the details of the recall plan. 

 
3. In paragraph 5, the expression “roadworthy" means that: 

a) cars are new 
b) cars are in good condition 
c) cars are expensive 
d) cars do not pollute 
e) cars are fast 

 
4. In the sentence:  "VW has set aside €6.5bn (£4.8bn) to cover the cost of the crisis, so 

motorists will not have to pay for the refit”, the author claims that: 

a) Customers will spend about 6.5 billion euro to fix their cars. 
b) VW has decided to offer car dealers about 4.8 billion pounds to help motorists refit 

their vehicles. 
c) VW has planned to invest 6.5 billion euro in improvements to avoid a crisis. 
d) Motorists still have to pay for the refit. 
e) Car owners will not be required to spend any money on refitting their vehicles. 

 
5. Bozena Michalowska Howells from Leigh Day 

a) is concerned that even after repairs, CO2 emissions might be high. 
b) does not believe vehicles will be able to be upgraded. 
c) does not think that upgraded vehicles will comply with with EU emission standards. 
d) wrote a letter about car owners concerns about the impact of CO2 emissions. 
e) suggests that it will not be difficult for motorists to sell their cars in the future. 
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Malawi's expensive mobile phone habit  1 

One of the first things to strike a visitor to Malawi is the huge number of advertisements 2 

put up by mobile phone companies marketing their products. "Muli bwanji? (How are 3 

you?)" reads one of the huge red billboards in the local language Chichewa. Another col-4 

ourful one shows the picture of a jet plane taking off, announcing cheaper call tariffs. Eve-5 

rywhere you look across major towns in Malawi, you will see the attempt to entice con-6 

sumers - from branding on umbrellas used by street vendors to T-shirts and even vans.  7 

But mobile services are anything but low-priced in this country. In fact, a report by the In-8 

ternational Telecommunications Union (ITU) says on average Malawians use more than 9 

$12 (£7.70) a month on mobile phones. This is more than half of what an ordinary Mala-10 

wian earns in a month.  11 

Mobile phones expenses relative to income 12 

Cheapest 

  Macau, China    0.11% of average monthly earnings                                                                                                          

  Hong Kong, China 0.18 % of average monthly earnings  
  

  Denmark    0.19% of average monthly earnings 

Most expensive: 

  Malawi  56.29% of average monthly earnings 

  Madagascar  52.55% of average monthly earnings 

  Central African Republic  51.63% of average monthly earnings 

Cheapest in Africa:  

  Mauritius     0.79% of average monthly earnings 

  Tunisia    1.62% of average monthly earnings 

  Botswana 1.64% of average monthly earnings 

   Source: ITU: Measuring the Information Society Report 2014  13 

In neighbouring Mozambique, consumers spend just more than a quarter of their incomes 14 

using their mobile phones. The figure in Kenya and South Africa is significantly lower, 15 

amounting to less than 5% of average monthly earnings. This makes Malawi one of the 16 

most expensive countries in the world to use mobile phones.  17 

Court battle  18 

In a bid to bring down the charges in the telecommunications sector, the Malawi Commu-19 

nications Regulatory Authority (Macra) has commissioned an independent survey to ana-20 

lyse market trends. Part of the recommendations presented by the experts is to increase 21 

competition in the sector, currently dominated by two operators. In 2008, a third mobile 22 

phone operator was licensed for business in Malawi, but since then it has been embroiled 23 

in a court battle with the government after delaying a roll out of services. Meanwhile, 24 

charges for making calls from one network to another have remained high, meaning many 25 

people prefer to have two Sim cards.  26 

'Very frustrating'  27 

"Tariff discounts appear to play a far greater role in Malawi than in other countries," says 28 

Andrew Dymond, noting that more than 90% of calls are made to the same network. "This 29 
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means that Malawian users take excessive advantage of promotional discounts which are 30 

only usable for on-net [same network] calls," he adds. However, it is not just the cost of 31 

mobile services that is an issue in Malawi. Many consumers also want the providers to 32 

give them value for their money by improving the quality of service they get. But in order 33 

for the services to improve, the government says it needs to upgrade existing infrastruc-34 

ture, especially in rural areas. The authorities admit this could take up to five years, mean-35 

ing consumers will have to continue incurring high costs for some time to come.  36 

 
Adapted from: BBC News Article - 15/10/2015 
http://www.bbc.com/news/world-africa-31533397 

 

6. Which of the following ideas was not expressed in the article? 
 
a) The large number of mobile phone ads surprises visitors. 
b) Advertising appears in a variety of media, including umbrellas and t-shirts. 
c) mobile phone services are inexpensive in this country. 
d) Malawians spend almost $12 monthly on mobile phones. 
e) Mobile phone spending can exceed half of Malawians' monthly wages. 

 
7. It is possible to say that: 

 
a) Macra has conducted a survey to find out why services are so expensive. 
b) Experts recommended not regulating competition in the sector. 
c) Since 2008, Malawians have been able to choose from the services of three new 

operators. 
d) One way to avoid high charges to a different network is having two SIM cards. 
e) Charges from one network to another have dropped significantly. 

 
8. The expression “bring down”, found in the 4th paragraph (Court Battle) means: 

 
a) return 
b) reduce 
c) change 
d) increase 
e) remove 

 
9. The author implies that: 

 
a) Customers in Malawi heavily depend on tariff discounts to the same network. 
b) Consumers want providers to give them money back for their services. 
c) The government can only improve infrastructure if the services improve as well.  
d) Unless infrastructure improves, it could take up to five years to solve the problem.  
e) The authorities have denied infrastructure needs upgrading. 

 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/news/world-africa-31533397
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Small Business Snapshot: LiveAnswer 1 

Founder and CEO Adam Boalt shared the story behind LiveAnswer, an on-demand cloud-2 

based call-center for small and medium-sized businesses. 3 

Our business utilizes proprietary technology we created to improve the antiquated call cen-4 

ter industry across the United States and Canada. In our “Mission Control” center in our 5 

workspace at Pipeline Brickell in Miami, Florida, our team of 12 monitors a network of 6 

more than 25,000 call center agents 24 hours a day, 7 days a week, year-round. 7 

In the midst of growing a previous company, I couldn't catch every call that came in due to 8 

a lack of affordable, seamless phone support. Missed calls means missed opportunities, 9 

and I found myself against a barrier restricting my company’s business potential. I needed 10 

a quick resolution and didn’t have time for the slow setups and maintenance of existing 11 

options, so I created the LiveAnswer proprietary dashboard — an update to the limited, 12 

costly, and inefficient model of outdated call-centers. 13 

As entrepreneurs, our passion is growing business. Our biggest business challenge is con-14 

tinuing to find ways to help our customers grow their businesses, no matter the industry or 15 

size. Trying to implement one platform that can cater to specific business needs is an on-16 

going process as every business has various changing facets. Our overarching goal is to 17 

expand other businesses' potential, so we need LiveAnswer to scale with each company 18 

easily and provide a service that can be utilized by everyone. This ongoing challenge has 19 

prompted us to introduce several features over time, as well as several more still to come. 20 

We launched knowing SMBs were in need of an alternative option for phone support, but 21 

we did not realize the magnitude of the issue when we first started. Now, over one year 22 

from our launch, we're servicing a spectrum of clients from small businesses to companies 23 

like Nissan and Chrysler. 24 

 
Adapted from: Business News Daily, 15/10/2015 - http://www.businessnewsdaily.com/8370-

liveanswer-snapshot.html#sthash.mig3QxAz.dpuf 

 

 
 
10. What kind of service is provided by LiveAnswer? 

 
a) They monitor the industrial and cloud-based sectors across North America. 
b) They offer a team of 12 monitors to work in call centres 24 hours a day, every day. 
c) They develop technology for maintenance of cloud-based businesses. 
d) They can modernize outdated call-centres of small and medium-sized companies in 

the USA and Canada. 
e) They utilize modern technology to improve the antiquated North American industry.   
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11. According to Adam Boalt,  
 
a) it was hard to find expensive solutions to his phone problem in his company. 
b) it was not easy to find qualified staff to provide phone support to his business. 
c) it was impossible to find new solutions to his problems. 
d) it was necessary to restrict the number of calls, so he missed opportunities.  
e) it was impossible to answer every phone call he received in his previous business. 

 
 
12. In the 4th paragraph, the expression “overarching goal” is closest in meaning to: 

 
a) most important result  
b) most important objective 
c) biggest project 
d) first goal 
e) main idea  
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Raciocínio Lógico-Quantitativo 
 

13. Uma Fábrica de Veículos, pensando na sua política de vendas, começou a verificar o 

consumo médio dos modelos produzidos.  No estudo realizado no primeiro ano da medida 

alguns carros escolhidos da fábrica tiveram seu consumo observado, conforme tabela 

abaixo. 

Quilômetros por litro (Km/L) Quantidade de automóveis 

8 19 

9 21 

10 5 

11 3 

12 2 

O resultado obtido conseguiu concluir que os automóveis produzidos consumiam, em mé-

dia, em Km/L: 

a) 9,87 

b) 7.80 

c) 8,96 

d) 8,54 

e) 10,22 

14. Um advogado, um economista e um médico recebem A, B, C reais de salário, não 

necessariamente nessa ordem. Conversando entre eles, o advogado disse a quem rece-

be B reais que o outro recebe A reais. O médico disse a quem recebe A reais que ne-

nhum dos três recebe o mesmo salário. Se todos falam a verdade e o economista tem o 

salário menor então qual das expressões abaixo é positiva: 

a) C – B  

b) A – B – C  

c) A + B – C  

d) C – A  

e) A – B  

15. Em média, uma padaria utiliza 125 gramas de uma farinha preparada para produzir 

seus pães franceses. Para preparar uma fornada com a intenção de produzir 360 pães e 

tendo à disposição pacotes de 9 Kg dessa farinha, necessitarei de quantos pacotes 

a) 8 

b) 9  

c) 10 

d) 7 

e) 5 
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16. O IBMEC pretende selecionar ao acaso 3 alunos de mestrado para executarem um 

projeto na área de Estratégia e Inovação. Esses 3 alunos serão selecionados de um gru-

po composto por 6 homens e 4 mulheres. A probabilidade de os 3 alunos serem do mes-

mo sexo é igual a 

a) 40%. 

b) 50%. 

c) 30%. 

d) 20%. 

e) 60%. 

17. Se uma companhia telefônica cobrasse uma taxa de assinatura básica de R$120,00 

mensais mais R$ 0,50 por cada pulso excedente à franquia, que é de 50 pulsos, quanto 

um assinante pagaria se telefonasse o equivalente a 120 pulsos no mês? 

a) R$ 170,00 

b) R$ 155,00 

c) R$ 180,00 

d) R$ 185,00 

e) R$ 145,00  

18. Marcelo comprou 10 computadores de mesmo preço unitário. Após a compra, Marce-

lo verificou que sobraram R$ 480,00 e, para comprar mais um computador, faltavam R$ 

92,00. O valor que Marcelo tinha inicialmente para comprar seus computadores era, em 

R$, de: 

a) R$ 572,00 

b) R$ 644,00 

c) R$ 5.720,00 

d) R$ 6.200,00 

e) R$ 6.228,00 

19. Existem duas mangueiras para encher uma piscina vazia. Se apenas a primeira man-

gueira for utilizada a piscina encherá em 36 horas. Se apenas a segunda mangueira for 

usada a mesma piscina se encherá em 12 horas. Se as duas mangueiras forem abertas 

ao mesmo tempo em quanto tempo levará para encher a piscina?  

a) 9 horas  

b) 12 horas  

c) 15 horas  

d) 20 horas  

e) 24 horas  
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20. João precisa tomar um comprimido do remédio X a cada três horas e dois comprimi-

dos do remédio Y a cada 5 horas. Esse tratamento deverá durar 5 dias e meio, iniciados 

simultaneamente, às 7 horas da manhã de segunda-feira. João cumpriu completamente o 

tratamento seguindo rigorosamente as instruções de doses e horários. O total de compri-

midos tomados por João foi: 

a) 90 

b) 88 

c) 96  

d) 92 

e) 66 

 

21. Cinco amigos – Antônio, Bernardo, Carlos, Danilo e Eduardo namoram Ana, Bia, Cla-

ra, Denise e Emília, não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que: 

 

 A profissão de cada um deles é Administrador, Dentista, Economista, Médico e 

Professor, não respectivamente; 

 Suas idades são 25 anos, 28 anos, 30 anos, 32 anos e 33 anos, não respectiva-

mente; 

 O Administrador, que não é o Bernardo, tem 30 anos e namora a Ana; 

 O economista não namora Emília; 

 Danilo, que não tem 30 anos, namora Bia; 

 Aquele que possui 32 anos, não é economista nem dentista; 

 Antônio é dentista e namora Clara; 

 Aquele que tem 25 anos não é professor nem economista; 

 Nem Bernardo, nem Carlos tem 32 anos; 

 Eduardo tem 33 anos é médico e não namora a Bia. 

Podemos afirmar que: 

 

a) Antônio tem 28 anos;  

b) Bernardo namora Emília; 

c) Carlos é administrador; 

d) Danilo tem 25 anos; 

e) Eduardo namora Denise; 
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22. Cinco amigos foram a um show de rock e um deles entrou sem pagar. Descobertos 

pela segurança do show - que queria saber qual deles entrou sem pagar, eles disseram:  

 “Não fui eu, nem o Emerson”, disse Gregório. 

 “Foi o Emerson ou a Cristina”, disse Mauro. 

 “Foi a Bianca”, disse Emerson. 

 “O Mauro está mentindo”, disse Bianca. 

 “Foi a Bianca ou o Gregório”, disse Cristina.  

Sabendo-se que um e somente um dos cinco amigos mentiu, conclui-se logicamente que 

quem entrou sem pagar foi:  

a) Mauro 

b) Gregório 

c) Emerson 

d) Bianca 

e) Cristina 

23. Você está um labirinto e se depara com uma bifurcação. Um dos caminhos leva a sa-

ída e o outro a um caminho sem volta. Para ajudá-lo a decidir a direção que irá tomar, 

existem dois guardas: Karl e Friedrich. Cada um deles sempre diz a verdade ou sempre 

mente, ou seja, ambos podem sempre mentir, ambos podem sempre dizer a verdade, ou 

um sempre dizer a verdade e o outro sempre mentir. Para descobrir qual caminho conduz 

a saída, você pode fazer três (e apenas três) perguntas, escolhendo-as da seguinte rela-

ção:  

P1: O outro guarda é da mesma natureza que você (isto é, se você é mentiroso ele tam-

bém é, e se você é veraz ele também é)?  

P2: Você é o guarda do caminho que leva a saída?  

P3: O outro guarda é mentiroso?  

P4: Você fala a verdade? 

 

Então, uma possível sequência de três perguntas que é logicamente suficiente para as-

segurar, seja qual for a natureza dos guardas, que você identifique corretamente a porta 

que leva a saída, é:  

a) P1 a Karl, P1 a Friedrich, P2 a Karl 

b) P2 a Karl, P2 a Friedrich, P3 a Friedrich 

c) P3 a Friedrich, P2 a Karl, P3 a Karl 

d) P3 a Karl, P2 a Friedrich, P4 a Karl 

e) P4 a Karl, P1 a Karl, P2 a Friedrich 
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24. André, Beto, Carlos e Deco são casados com Ana, Bia, Clara e Diva, não necessari-

amente nessa ordem. Em um final de semana que passaram juntos, resolveram disputar 

um torneio de tênis entre eles. Numa das partidas, assistida por Beto juntamente com Di-

va, André, Deco e Bia, jogavam a mulher de Beto contra o marido de Ana. Sabendo que 

Diva não é esposa de Deco, podemos afirmar que: 

a) Bia é casada com Carlos 

b) Diva é casada com Carlos 

c) Ana é casada com Beto 

d) Ana é casada com Carlos 

e) Bia é casada com Deco 

25. Em uma floresta, estavam reunidos ao redor de uma pedra, a Coruja, a Onça Pintada, 

o Tamanduá, o Leão e a Tartaruga, nessa ordem e em sentido horário. Eles se reuniram 

para eleger o Rei da Selva - ninguém pode votar em si mesmo. Feita a votação, verificou-

se que ninguém foi eleito. Cada um deles recebeu exatamente um voto, após conversa-

rem sobre o resultado, descobriram que cada um havia votado naquele que votou no seu 

vizinho da esquerda (isto é, coruja votou naquele que votou no vizinho da esquerda de 

Coruja, Onça Pintada votou naquele que votou no vizinho da esquerda de Onça Pintada, 

e assim por diante). Os votos da Coruja, Onça Pintada, Tamanduá, Leão e Tartaruga fo-

ram, respectivamente, para: 

a) Tartaruga, Coruja, Onça Pintada, Tamanduá, Leão 

b) Tamanduá, Onça Pintada, Coruja, Tartaruga, Leão 

c) Leão, Coruja, Onça Pintada, Tartaruga, Tamanduá 

d) Tamanduá, Leão, Tartaruga, Coruja, Onça Pintada 

e) Leão, Tartaruga, Coruja, Onça Pintada, Tamanduá 

26. Houve um assassinato em um hotel de luxo, existem três suspeitos: a camareira, o 

gerente e a recepcionista. O crime foi cometido por um ou mais suspeitos - já que podem 

ter agido individualmente ou não. Sabemos que: 

 Se a camareira é inocente, então o gerente é culpado. 

 Ou a recepcionista é culpada ou o gerente é culpado, mas não os dois. 

 A recepcionista não é inocente. 

Logo, podemos concluir que: 

a) O gerente e a recepcionista são culpados. 

b) Somente a camareira é inocente 

c) Somente o gerente é culpado 

d) Somente a recepcionista é culpada 

e) A camareira e a recepcionista são culpadas. 
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27. Marco é administrador ou André é economista; se Fábio é advogado, então Marco é 

administrador. Ocorre que André não é economista. Logo:    

 

a) Marco não é administrador 

b) Fábio não é advogado 

c) André é economista 

d) Não se pode ter certeza se Marco é administrador 

e) Não se pode ter certeza se Fábio é advogado 

 

28. Considere o seguinte diagrama de Venn: 

 
 
a) Todos os gerentes são felizes 

b) Não há Administradores que são gerentes e felizes 

c) Os Administradores que não são gerentes são felizes 

d) Os felizes que não são gerentes não são administradores 

e) Qualquer gerente feliz é administrador 

29. Assinale a alternativa que completa a seguinte série:  

 

18    32    53    81    ? 

 

a) 119 

b) 116 

c) 126 

d) 109 

e) 95 

 

 

Felizes Gerentes 

Administradores 
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30. As empresas socialmente responsáveis são aquelas que estão fundamentadas 

no respeito pela comunidade, seus projetos sociais e, com isso, conquistam o verdadeiro 

envolvimento, derrubando barreiras de indiferença, isto é, criando consciência pode-se 

vencer a indiferença. Por outro lado, as empresas que não estiverem atentas aos lucros, 

dentro de sua visão social, estarão fadadas a perderem para seus concorrentes. Qual 

conclusão está mais bem apoiada no texto acima?  

a) Nenhuma empresa poderá desenvolver qualquer atividade social se não tiver lucro 

em suas operações  

b) Toda atividade social gera lucro; por isso as empresas necessitam investir em ativida-

des sociais  

c) Consciência empresarial, no que diz respeito ao aspecto social, pode vitalizar a em-

presa e incrementar as oportunidades de negócio.  

d) Todas as empresas precisam questionar-se sobre a questão social, pois daí pode 

surgir o “lucro social”, que subsidiará o desenvolvimento da organização  

e) Ocorrendo lucro, possivelmente não haverá perdas para a concorrência; porém, sem 

consciência social, não há empresa socialmente atuante.  

31. O discurso político, durante muitos anos, girou em torno de esquerda e direita, onde a 

esquerda era pura, honesta, do bem e a direita era impura, desonesta, do mal. Mas, na 

atualidade política temos visto que, a esquerda não é pura, honesta por definição, assim 

como a direita não é impura por definição. Há uma direita ideológica, não-fisiológica, e a 

história nos ensina que há uma esquerda fisiológica, não-ideológica.  

Qual das seguintes alternativas, se verdadeira, mais fortaleceria a conclusão do texto a-

cima? 

a) Nas democracias, é sempre assim, alguns momentos há desvios tanto à esquerda 

quanto à direita. 

b) Durante muito tempo, pensou-se que as ditaduras mais corruptas e sanguinárias do 

Ocidente tinham seu funcionamento baseado em doutrinas consideradas de direita.  

c) Historicamente, entre os políticos que foram privados de seus mandatos por desvios 

ou comportamentos tidos como impróprios, encontramos representantes de todos os par-

tidos políticos. 

d) No final do século XVIII, "direita" e "esquerda" eram as denominações dos políticos 

que se agrupavam em lados opostos durante as reuniões da Assembleia Francesa. 

e) É consenso que os partidos "de esquerda" sempre tiveram, ou pelo menos demons-

traram ter, uma preocupação maior com questões sociais do que os "de direita". 

32. Há 4 anos atrás, uma empresa implantou um sistema onde os funcionários, no final 

de cada semestre, avaliam os seus supervisores imediatos. Os supervisores mal avalia-

dos pelos funcionários em três vezes consecutivas são demitidos da empresa. Desde en-

tão, o número de atraso de funcionários tem aumentado e os indicadores de desempenho 

diminuindo: a média dos indicadores de desempenho atualmente é 30% menor do que a 

média de 4 anos atrás. 



 
 

 
Mestrado Profissional em Administração e Economia 

 

A causa mais provável para a diminuição de 30% nos indicadores de desempenho e o 

aumento do número de atraso é: 

a) A piora nos indicadores em geral, é fruto da dificuldade que atualmente as empresas 

tem de captar funcionários qualificados. 

b) Os funcionários pararam de buscar cargos maiores, com medo serem avaliados, e, 

possivelmente, demitidos.  

c) A queda dos indicadores de desempenho é uma tendência mundial, relacionada ao 

fato de que, hoje, se consegue avaliar esses indicadores de maneira mais eficiente que 

há 4 anos atrás. 

d) As crises econômicas, que afetaram o mundo nos últimos anos, são responsáveis 

pela queda dos indicadores. 

e) Uma diminuição no nível de exigência dos supervisores, receosos de serem mal ava-

liados pelos funcionários caso sejam exigentes. 

33. Os últimos escândalos de corrupção do Brasil prejudicaram a imagem dos produtos 

nacionais no exterior. Os vinhos brasileiros, que estavam começando a ganhar prestígio 

internacional, viram suas vendas despencarem. Até mesmo a soja, produto que o Brasil é 

referência mundial, teve uma queda de vendas no último semestre. Nem a alta do dólar 

conseguiu segurar essa queda. 

Qual das seguintes alternativas, se verdadeira, mais fortaleceria a conclusão do texto a-

cima?  

a) O frango brasileiro teve um aumento de 25% no consumo na região do Oriente Médio, 

desde o início da Guerra do Iraque. 

b) Para proteger as confecções locais, o governo japonês impôs uma sobretaxa de 35% 

sobre as importações de lingerie brasileiras.  

c) O Chile está comprando vinho brasileiro, engarrafando-o sob o rótulo de marcas lo-

cais e revendendo com sucesso no exterior.  

d) O Brasil entrou para lista de maiores produtores de vinho, ao lado do Chile, Argentina 

e França.  

e) Muita gente ao redor do mundo consome grande variedade de produtos fabricados no 

Brasil e a procura tem aumentado.  

34. O Brasil é considerado um dos países com maior potencial de crescimento no setor 

de cosméticos, o país já alcança a terceira posição entre os maiores consumidores de 

produtos do gênero. 

A partir do trecho acima, pode se afirmar que: 

a) O Brasil não expandiu, os estrangeiros que retraíram. 

b) As marcas brasileiras de cosméticos estão entre as mais cobiçadas do mundo. 

c) O setor de cosméticos é, historicamente, competitivo no Brasil. 

d) O consumo de cosméticos é uma atividade de destaque no Brasil. 

e) Nos últimos anos, o Brasil vem aumentando a exportação de cosméticos.  
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35. Ao escutar um funcionário dizer: “Eu não estou com o meu laptop aqui” um gerente de 

uma grande empresa fez de conta que não escutou e continuou a reunião. A frase do fun-

cionário, se verdadeira, pode ser atribuída a uma série de fatores, exceto: 

a) O funcionário esqueceu o laptop em casa. 

b) O funcionário deixou de realizar uma atividade proposta na semana anterior. 

c) O laptop pode ter sido perdido roubado. 

d) O laptop está na empresa, mas, naquele momento, não estava em posse do funcioná-

rio.  

e) O funcionário emprestou o laptop a um amigo, que se esqueceu de devolvê-lo. 

36. Cada vez mais, as empresas brasileiras têm migrado suas fábricas para o Paraguai 

como forma de se reduzir os custos de produção. No texto, admite-se: 

a) A mão de obra no Paraguai é mais qualificada que no Brasil. 

b) O Paraguai é uma localização estratégica dentro do Mercosul. 

c) O preço do salário mínimo, no Brasil, está muito alto. 

d) Os custos de se produzir uma mercadoria no Paraguai são mais baratos que no Bra-

sil. 

e) O mercado consumidor no Paraguai é tão forte quanto o brasileiro. 

37. Segundo o argentino Joaquin Cottani, economista-chefe para a América Latina da 

agência de classificação de risco Standard & Poor’s, o dólar ainda irá se valorizar frente 

ao real: “Acredito que a taxa de câmbio vá se estabilizar em torno de 5 reais por dólar. 

Essa é a cotação mais correta e de acordo com os fundamentos econômicos do Brasil 

neste momento. ”. Podemos concluir que: 

a) Argentinos tem uma rixa histórica com o Brasil, logo essa análise não pode ser levada 

em consideração. 

b) A cotação de 5 reais por dólar é muito alta, não irá acontecer. 

c) Os fundamentos econômicos não influenciam na cotação do dólar. 

d) O aumento do dólar é bom para o Brasil pois aumenta as exportações. 

e) O dólar está barato pois está sendo vendido abaixo de 5 reais. 
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Redação 
 
Inovação na Educação 
 
Especialistas em educação discutem como trazer inovação para a sala de aula 
Globo.com 
PAULA FERREIRA 11/09/2015 21:25 

 
 A ideia de que o modelo escolar não acompanhou a modernização da sociedade e a mu-
dança no perfil dos alunos é uma crítica presente no discurso de grande parte dos educa-
dores. A constatação não vem só, ao contrário, aparece colada a uma pergunta que ro-
deia o pensamento daqueles que discutem educação diariamente: como implementar a 
tão sonhada inovação? Para Helena Singer, assessora especial do ministro da Educação 
Renato Janine Ribeiro, e Cesar Nunes, pesquisador da Unicamp e especialista em De-
senvolvimento e avaliação da criatividade, não há uma receita pronta. 
 
De acordo com César Nunes, um dos principais fatores para fazer com que a educação 
inovadora vire realidade é ter uma vontade real de implementar mudanças: 
 
— Não temos a intenção de fato de realizar essa mudança. Temos uma visão hipócrita: 
dizemos que queremos, mas na hora de colocar as ações em prática não somos coeren-
tes com nosso desejo. Se queremos de verdade a criatividade, temos de abrir espaço pa-
ra que as atividades sejam criativas. Ter uma coerência entre o que quer e o que faz é 
fundamental. Em segundo lugar, é necessário saber que vai levar tempo. Em geral, as 
pessoas falam: "já passaram seis meses, não está acontecendo nada, vamos fazer outra 
coisa". O tempo de amadurecimento de transformar uma cultura é um tempo lento. 
 
Ao contrário do que possa se pensar, inovação e criatividade não significam deixar de 
lado a aprendizagem de conteúdos regulares. Helena Singer argumenta que um novo 
perfil de escola pode inclusive impulsionar a apreensão desses conteúdos. Ela argumenta 
que novas práticas surtiriam efeito mesmo em avaliações tradicionais como o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem). 
 
— A inovação e criatividade também deve garantir aprendizado, não basta ser inovador e 
criativo e não aprender. Essas características fornecem o aprendizado de saber pesqui-
sar, escrever, colocar desafios e enfrentá-los. Uma instituição inovadora e criativa deve 
fornecer instrumentos necessários para o aluno enfrentar o Enem. 
 
Tendo em vista a reportagem acima, discorra sobre a importância da inovação na 
educação para o desenvolvimento do Brasil e de suas empresas, e sobre como o 
desafio de inovar nossos modelos educacionais poderia ser vencido.  
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