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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 
 
 
IKEA 1 

For the many people 2 

The IKEA Concept starts with the idea of providing a range of home furnishing products 3 

that are affordable to the many people, not just the few. It is achieved by combining func-4 

tion, quality, design and value - always with sustainability in mind. The IKEA Concept ex-5 

ists in every part of our company, from design, sourcing, packing and distributing through 6 

to our business model. Our aim is to help more people live a better life at home. 7 

 8 

Bringing the IKEA Concept to life 9 

The IKEA Concept comes to life in many ways: Through our worldwide stores, in the IKEA 10 

catalogue, via the web and apps, and most importantly in millions of homes around the 11 

world. 12 

 13 

The story behind the name 14 

The IKEA name combines the initials of IKEA founder, Ingvar Kamprad, (IK) with the first 15 

letters from the names of the farm and village where he grew up - Elmtaryd and 16 

Agunnaryd (EA). The IKEA logo has hardly changed during the company’s history and the 17 

1967 version remains a consistent symbol of the IKEA business. 18 

 19 

Together we save money 20 

IKEA customers play an important role in what we call our democratic design process: We 21 

do our part, you do your part, together we save money. Customers get involved in many 22 

ways - assembling flat-pack products (first used over 60 years ago for the LÖVET table), 23 

having a climate positive approach at home and giving us feedback - are just a few. 24 

 

Adapted from: IKEA website, http://www.ikea.com/ms/en_GB/this-is-ikea/the-ikea-
concept/index.html 
 
 
1. What does the phrase "comes to life” (paragraph 2) mean in the text? 

 
a) is born 
b) becomes integrated 
c) appears  
d) becomes more exciting 
e) materializes  
 
2. The name IKEA: 

 
a) was created by Ingvar Kamprad with the letters from his relatives names 
b) is a reference to geographical location 
c) refers both to its founder as well as the places where he lived. 
d) changed several times in the company logo 
e) was very difficult to change when the company was created. 
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3. What is involved in the idea that “customers play an important role” in paragraph 4? 
 

a) they decide what kind of design the company will develop.  
b) they are involved in decision-making processes. 
c) they can comment on IKEA ’s products and adopt an ecologically friendly attitude.  
d) they participate in activities to save money. 
e) they collect their packs themselves and later assemble the products. 

 
 

Reasons why “the customer is always right is wrong” 1 

Gordon Bethune, former CEO of Continental Airlines, is best known for turning the airline 2 

around "From Worst to First," a story told in his book of the same title from 1998. He want-3 

ed to make sure that both customers and employees liked the way Continental treated 4 

them, so he made it very clear that the maxim "the customer is always right" didn't hold 5 

sway at Continental. In conflicts between employees and unruly customers he would con-6 

sistently side with his people. Here's how he put it: "When we run into customers that we 7 

can't reel back in, our loyalty is with our employees. They have to put up with this stuff 8 

every day. Just because you buy a ticket does not give you the right to abuse our employ-9 

ees … 10 

We run more than 3 million people through our books every month. One or two of those 11 

people are going to be unreasonable, demanding jerks. When it's a choice between sup-12 

porting your employees, who work with you every day and make your product what it is, or 13 

some irate jerk who demands a free ticket to Paris because you ran out of peanuts, whose 14 

side are you going to be on? You can't treat your employees like serfs. You have to value 15 

them ... If they think that you won't support them when a customer is out of line, even the 16 

smallest problem can cause resentment”.  17 

Adapted from Huffington Post - Article: The top 5 reasons why “the customer is always right is 
wrong” 
http://www.huffingtonpost.com/alexander-kjerulf/top-5-reasons-customer-service_b_5145636.html 
15/10/2015 
 

4. What was Gordon Bethune’s famous for? 
a) He turned Continental Airlines upside down. 
b) He managed to reverse the company’s situation. 
c) He avoided conflicts between employees and customers. 
d) He wrote a book to save the company. 
e) He made sure the customer was always right. 
 
5. Consider the following extract from the text above: The maxim “the customer is always 

right” didn’t hold sway at Continental. Which of the following alternatives best explains 
the meaning of “hold sway”? 

a) obey 
b) have permission 
c) have influence  
d) develop 
e) consent 



 
 

 
  

Mestrado Profissional em Administração e Economia 

6. The expression “demanding jerks” was used in paragraph 3 to describe people that: 
 

a) are intelligent but are impatient 
b) incompetent and abusive 
c) can be difficult to understand 
d) are stupid and make unacceptable requests 
e) are stupid but are usually not wrong 

 
7. Overall, what message is being conveyed in the text? 

 
a) He is showing us how to solve conflicts between customers and employees. 
b) He is saying that employees can’t be supported by the company. 
c) He believes employees must be treated fairly and abuse from customers must be re-
jected. 
d) He wants to show that the maxim the customer is always right is right. 
e) He wants to point out that demanding customers are never right. 
 
 
Spotlight on: The Internet of Things 1 

If you were asked to describe in one word the biggest driver of digital change over the last 2 

decade, you could do worse than say ‘connectivity’. The coming of age of mobile telepho-3 

ny, the digitisation of content and the explosion of social media have created a connected 4 

economy that’s reshaped the worlds of media, publishing, music, film and television. Now, 5 

the ‘Internet of Things’ (IoT) - the term used to describe the concept of bringing this age of 6 

connectivity to physical products – is becoming a reality. The effects on industry will be 7 

profound. 8 

According to technology research firm, Gartner, 4.9 billion connected objects will be in use 9 

in 2015 (a 30% jump from 2014). This figure is estimated to reach 25 billion by 2020 – 10 

meaning there will be twice as many IoT devices talking to each other as there will be 11 

smartphones, tablets and PCs. What was still a futurist’s dream just a few years ago is 12 

now infiltrating every part of business. 13 

As our 6th Annual Digital IQ Survey of 1500 companies showed, business is gearing up 14 

for a fully connected future. According to the report, 20% of companies are currently in-15 

vesting in IoT sensors, up from 17% in 2014. Today connected sensors are being built into 16 

everything from home refrigerators to city refuge bins to vines in ‘smart vineyards’. 17 

Essentially the IoT helps businesses achieve the goal of ‘intelligence at the moment’ – giv-18 

ing them insights and analysis into parts of their physical operations that just wasn’t meas-19 

urable in the past. That data is transformed into insights, delivered when and where it’s 20 

needed to make and implement better strategic and operational decisions – and in many 21 

cases, to gain competitive advantage. 22 

Every industry will see their productivity, market intelligence and reporting processes 23 

shaped by the IoT. But some sectors are already gaining a distinct advantage in this truly 24 

connected working environment - and they’re not the ones that might initially spring to 25 

mind. As our recent Digital Pulse highlighted, the 10 sectors leading the IoT charge in-26 
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clude financial services, technology, healthcare and automotive - but it’s energy and min-27 

ing that currently tops the list. In that industry, sensors are dramatically improving safety in 28 

mines by monitoring carbon dioxide levels and noxious gasses. 29 

The lesson here is that the advantages that IoT technology brings aren’t always obvious. It 30 

will take smart CEOs, COOs, CMOs and CIOs to imagine how a connected business can 31 

provide value for its customers and stay ahead of the competition. Central to success will 32 

be a keen understanding of how you implement the IoT in product design and how you 33 

use the Big Data that the IoT will deliver. As Michael Dell, Chairman and Chief Executive 34 

Officer of Dell Inc., made clear in our 18th Annual Global CEO Survey, “The most im-35 

portant opportunity is big data - the data economy, machine-to-machine connections, ma-36 

chine learning, the ability to take data and turn it into knowledge and insights.” 37 

As always, with new opportunities come risks - and a future that involves billions of con-38 

nected devices is fraught with cyber security headaches. Our recent Global State of Infor-39 

mation Security Survey 2015 found that interconnected devices are vulnerable to attack 40 

because they lack fundamental security safeguards. However, as strategy+business ar-41 

gues in A Strategist’s Guide to the Internet of Things, the benefits of embracing the growth 42 

of IoT outweigh the risks as long as a company treads carefully and methodically.. 43 

Adapted from PwC Spotlight On: The internet of things - http://www.pwc.com/gx/en/research-
insights/spotlight/internet-of-things.html 
 
8. What is the meaning of THE INTERNET OF THINGS? 

 
a) The connection of objects other than just the usual electronic devices. 
b) The connectivity of mobile phones, digital media and social networks. 
c) The world of online media, publishing, film and television. 
d) the connectivity of mobile phones to products and services. 
e) The connection between products and users of digital technology. 
 
 
9. According to Gartner, 

 
a) The number of IoT objects will double in 2020. 
b) IoT objects will outnumber connected computers, smartphones and tablets. 
c) IoT devices are predicted to grow 20% because companies are investing in sensors. 
d) 30% out of 4.9 billion connected objects will be in use in 2015. 
e) the number of connected objects will have increased 30% by 2020. 
 
 
10. This innovative technology will allow businesses to: 

 
a) collect data that were not possible in the past. 
b) collect the necessary data so they can change all their physical operations. 
c) gain competitive advantage through analysis of their current strategy in all cases. 
d) implement outdated methods of data collection and analysis. 
e) measure productivity quickly and efficiently.  
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11. The expression “spring to mind”, (paragraph 5)  is equivalent to: 
 

a) to remember something quickly  
b) to forget something easily 
c) to mention something 
d) to talk about something 
e) to discuss a new idea 
 
12. What cannot be said about the risks that come with the new opportunities, according to 

the text? 
 

a) Interconnectivity can be vulnerable to attacks. 
b) cyber attacks can happen due to the lack of protection. 
c) a company can avoid risks through careful planning. 
d) risks are bigger than benefits. 
e) benefits are bigger than risks. 
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Raciocínio Lógico-Quantitativo 

 
13)  O Presidente de uma empresa preocupado com a política salarial de sua empresa em 

relação as concorrentes, solicitou um estudo sobre o salário médio praticado. A tabela 
abaixo representa a distribuição de frequências dos salários de um grupo de 50 emprega-
dos de uma empresa, em certo mês.  
 

Número da 
Classe 

Salário do Mês 
(R$) 

Número de 
Empregados 

1 R$ 1.560,30 20 
2 R$ 2.580,00 18 
3 R$ 3.500,50 9 
4 R$ 4.580,40 3 

O salário médio dos empregados na empresa é: 

a) R$ 2.457,83 

b) R$ 2.689,40 

c) R$ 3.055,30 

d) R$ 1.890,90 

e) R$ 3.600,00 

14)  O dono de um galpão deseja colocar piso no estabelecimento. O galpão tem uma forma 
quadrada com uma área total de 49 m2. Sabendo-se que o piso que ele deseja adquirir 
também contém uma forma quadrada e com um lado medindo 35cm, quantos pisos serão 
necessários ser comprados? 

a) 250 

b) 350 

c) 380 

d) 420 

e) 400 

15)  Do seu primeiro ordenado no valor de R$ 3.545,00, você reservou 1/5 para pagar uma 
dívida e com 1/4 do que sobrou você deu entrada em uma televisão. O valor dessa entra-
da foi de: 

a) R$ 835,00  

b) R$ 709,00 

c) R$ 1.313,30 

d) R$ 862,00 

e) R$ 1.530,84 
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16)  Jorge quando leva seus filhos a uma loja de uma rede de Fast-Food, a probabilidade dele 
(Jorge) pedir somente o sanduiche é de 25%, enquanto que a probabilidade de pedir so-
mente Batata-Frita é de 10%. Por outro lado, a probabilidade de pedir um combo (Sandui-
che + Batata Frita) é de apenas 5%. Mas, ultimamente ele tem procurado levar uma vida 
mais saudável e, portanto, qual a probabilidade de não pedir nem sanduiche, nem Batata-
frita?  

a) 0,25. 

b) 0,35. 

c) 0,70.   

d) 0,15. 

e) 0,60. 

17)  Um partido político de um determinado país está escolhendo entre seus correligionários 
os indicados para participarem na próxima eleição. Dentre esses, 6 correligionários que-
rem se candidatar a vereador, 5 correligionários querem se candidatar a deputado esta-
dual, 4 correligionários querem se candidatar a deputado federal e 3 correligionários que-
rem se candidatar a Senador. Mas, por força da coligação partidária, o partido só poderá 
indicar 4 candidatos a vereador, 3 candidatos a deputado estadual, 2 candidatos a depu-
tado federal e 2 candidatos a senador. De quantas maneiras possíveis o partido pode 
formar a sua chapa: 

a) 480 maneiras 

b) 1.080 maneiras 

c) 1.800 maneiras 

d) 2.500 maneiras 

e) 2.700 maneiras 

18)  Três irmãos receberam R$ 200 reais para serem distribuídos entre eles. As idades 
somadas totalizam 40 anos. Sabendo-se que a distribuição foi diretamente proporcional à 
idade de cada um e que o mais moço recebeu R$ 50,00 e o do meio R$ 60,00, calcule 
suas idades.  

a) 18, 12 e 10  

b) 12, 11 e 10  

c) 15, 10 e 8  

d) 16, 11 e 6  

e) 17, 9 e 7  
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19)  Numa pista de corrida, o carro verde dá uma volta a cada 50 segundos e um carro azul 
dá uma volta a cada 42 segundos. Se os dois carros partiram juntos, quantas voltas terá 
dado o mais lento até o momento em que ambos voltarão a estar lado a lado no ponto de 
partida?  

a) 15  

b) 18 

c) 21 

d) 24 

e) 27  

20)  Uma partida de vôlei é decidida através de um mecanismo denominado “Melhor de 5”, 
isto é, ganha quem primeiro vencer três sets. Então, o placar pode terminar em 3 a 0, 3 a 
1 ou 3 a 2. Nos quatro primeiros sets, ganha a equipe que atingir 25 pontos, com uma 
diferença mínima de dois pontos a seu favor. Em caso de igualdade 24 a 24, o jogo conti-
nua até haver uma diferença de dois pontos (26 a 24, 27 a 25, e assim por diante). Em 
caso de igualdade de sets 2 a 2, o quinto e decisivo set é jogado até os 15 pontos, tam-
bém devendo haver uma diferença mínima de dois pontos. Dessa forma, uma equipe po-
de perder um jogo de vôlei mesmo fazendo mais pontos do que a equipe adversária, con-
siderando-se a soma dos pontos de todos os sets da partida. O número total de pontos da 
equipe derrotada pode superar o da equipe vencedora, em até  

a) 2 pontos.  

b) 50 pontos.  

c) 44 pontos.  

d) 19 pontos.  

e) Impossível determinar essa diferença. 

 

21)  Joana encontrou três baús pintados de verde, azul e vermelho. Em cada um dos três 
baús encontra-se um e somente um objeto – em um deles encontra-se um isqueiro; em 
outro, encontra-se um CD de rock; em outro, encontra-se um livro de piadas. Cada baú 
tem um bilhete, com as seguintes mensagens: 

 Baú verde: “O isqueiro está no baú vermelho” 

 Baú azul: “O CD de rock está no baú verde” 

 Baú vermelho: “O isqueiro está aqui”. 

Joana sabe que o bilhete do baú onde se encontra o isqueiro pode ser verdadeiro ou fal-
so. Sabe, ainda, que a mensagem escrita no bilhete do baú onde se encontra o CD de 
rock é falsa, e a do livro de piadas é verdadeira. Com tais informações, Joana conclui cor-
retamente que nos baús verde, azul e vermelho encontram-se, respectivamente, 
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a) Livro de piadas, isqueiro, CD de rock 

b) Isqueiro, livro de piadas, CD de rock  

c) Livro de piadas, CD de rock, isqueiro 

d) CD de rock, livro de piadas, isqueiro 

e) Isqueiro, CD de rock, livro de piadas 

22)  Depois de um concurso de Miss, cinco pessoas foram entrevistadas para saber como 
estava vestida a vencedora do concurso. Para surpresa do repórter, ele ouviu cinco dife-
rentes descrições quando se perguntou sobre: tipo de vestido, cor do vestido, cor do sa-
pato, tipo de cabelos e penteado (solto ou preso). 

 Entrevistado 1: “Usava vestido longo, cor do vestido era verde, sapatos eram brancos, 
cabelos crespos e estavam presos. ” 

 Entrevistado 2: “Usava vestido na altura do Joelhos, cor do vestido era preto, sapatos 
eram pretos, cabelos crespos e estavam soltos. ” 

 Entrevistado 3: “Usava Vestido curto, cor do vestido era preto, sapatos eram pretos, 
cabelos lisos e estavam soltos. ” 

 Entrevistado 4: “Usava Vestido longo, cor do vestido era branco, sapatos eram verdes, 
cabelos crespos e estavam soltos. ” 

 Entrevistado 5: “Usava Vestido longo, cor do vestido era verde, sapatos eram vermelhos, 
cabelos crespos e estavam soltos. ” 

Cada entrevistado descreveu corretamente uma e apenas uma das características do 
vestuário da vencedora, e cada característica foi corretamente descrita por um dos entre-
vistados. Assim, vencedora estava vestida com: 
 

a) Vestido curto de cor verde, sapatos pretos, cabelos lisos e soltos. 

b) Vestido curto de cor branca, sapatos verdes, cabelos crespos e presos. 

c) Vestido na altura do joelho de cor branca, sapatos verdes, cabelos lisos e soltos. 

d) Vestido longo de cor preto, sapatos pretos, cabelos lisos e soltos. 

e) Vestido na altura do joelho de cor branca, sapatos vermelhos, cabelos lisos e presos. 

 

23)  Considere a seguinte pergunta:  Carlos é mais pesado que André? 
Dada as seguintes afirmações: 
 

I. Carlos é mais pesado que Pedro 
II. André é mais pesado que Pedro 

Tem-se que: 
 



 
 

 
  

Mestrado Profissional em Administração e Economia 

a) A primeira informação, sozinha, é suficiente para que se responda corretamente à pergun-

ta, e a segunda, insuficiente. 

b) A segunda informação, sozinha, é suficiente para que se responda corretamente à 

pergunta, e a primeira, insuficiente. 

c) As duas informações, em conjunto, são suficientes para que se responda corretamente à 

pergunta, e cada uma delas, sozinha, é insuficiente. 

d) As duas informações, em conjunto, são insuficientes para que se responda corretamente 

à pergunta. 

e) Cada uma das informações, sozinha, é suficiente para que se responda corretamente à 

pergunta. 

 

24)  Em um clube, havia 4 casais de namorados. Eles decidiram jogar partidas de tênis e, em 
determinado momento, Júlio reparou que: 

 A Carol jogava com o namorado da Mari. 
 A Camila jogava com o Carlos. 
 A namorada do Carlos jogava com o Pedro. 
 A namorada do Pedro jogava com o Gustavo. 
 A Mari jogava com o namorado da Bárbara. 

Quem é o namorado da Camila? 

a) Gustavo 

b) Pedro 

c) Júlio 

d) Carlos 

e) É impossível determinar com as informações fornecidas 

 

25)  Sobre uma mesa estão três sacolas e três objetos, cada um em uma sacola diferente:  
uma caneta, um parafuso e um chaveiro. Sabemos que:  
 

I. A sacola amarela não está ao lado da sacola preta;  

II. O parafuso está à esquerda da caneta; 

III. A sacola verde está à direita do chaveiro;  

IV. A caneta está à direita da sacola verde.  
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Em que sacola está o parafuso? 
 

a) Na sacola amarela 

b) Na sacola preta. 

c) Na sacola verde 

d) As informações fornecidas são insuficientes para se dar uma resposta 

e) As informações fornecidas são contraditórias 

26)  Rafael não é advogado e Pedro não é professor. Rafael é advogado ou Márcio é pintor. 
Se Carla é contadora, então Letícia é enfermeira. Se Letícia não é enfermeira, então Már-
cio não é pintor. Podemos concluir que:  

a) Rafael é advogado e Márcio não é pintor 

b) Márcio é pintor e Letícia é enfermeira 

c) Rafael não é advogado e Márcio não é pintor 

d) Carla não é contadora e Letícia não é enfermeira 

e) Letícia é enfermeira e Rafael é advogado  

27)  A negação da sentença “se você estudou lógica então você acertará esta questão” é: 
a) Se você não acertar esta questão então você não estudou lógica.   

b) Você não estudou lógica e acertará esta questão. 

c) Se você estudou lógica então não acertará esta questão. 

d) Você estudou lógica e não acertará esta questão.   

e) Você não estudou lógica e não acertará esta questão.  

28)  Considere A e B como sendo o conjunto de todos os alunos de administração das 
faculdades A e B e por F o conjunto de todos os alunos que irão se formar em 2015. O 
diagrama mais adequado para representar possibilidades de interseção entre os três con-
juntos: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

F B
A 

A 

F 

B
A 

A 

B
A 

F 

A 
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d) 

 

e) 
 

 
 

29)  Assinale a alternativa que completa a seguinte série:  
12    31    43    74    ? 

 

a) 81 
b) 126 
c) 105 
d) 109 
e) 117 

 
30)  Cerca de 42% dos funcionários das maiores empresas brasileiras conectam-se a internet 

durante o expediente de trabalho. Os cem principais anunciantes mundiais aumentaram 
seus orçamentos para propaganda na internet em 30% no último ano. Ainda assim a in-
ternet é um segmento pouco explorado atualmente. Todas as alternativas podem ser infe-
ridas a partir do texto acima, exceto:  

a) O número de funcionários que utiliza internet pode aumentar. 
b) A internet tem muito a crescer enquanto meio de divulgação.  
c) A internet preocupa os empresários, pois eles não sabem se a conexão de seus funcioná-

rios se dá com fins de trabalho.  
d) A internet é uma realidade que afeta muitas empresas hoje; ou seja, sua presença é 

perceptível nas empresas. 
e) O aumento no orçamento para propaganda na internet pode ter ocorrido devido ao 

aumento do número de usuários em grandes empresas. 

 

31)  O fim das sacolas plásticas em supermercados paulistas e alguns cariocas representou 
um ótimo negócio para as redes varejistas, apesar de sua gratuidade ser questionada 
uma vez que seu custo já está embutido no das compras. 
Em termos ambientais, as sacolas são um estorvo, mas nem de longe se constituem no 
maior problema. Reduzir seu uso sem criar dificuldades maiores é uma meta louvável. 
Cumpri-la implica em custos que, mais uma vez, serão pagos pelos consumidores. 

A 

F 
B
A 

F 

A B
A 
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Para os governos, que aparecem bem na foto como os defensores do meio ambiente, é 
uma medida louvável, apesar do volume de lixo reciclável ainda ser ridículo, pois há pou-
quíssimas usinas de compostagem para tratamento dos resíduos sólidos. 

(Adaptado de Hélio Schwartsman, Folha de São Paulo, 24 de janeiro de 2012) 

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

a) A eliminação das sacolas de plástico nos mercados faz melhorar a imagem dos governos 
e varejistas, com ônus para os consumidores. 

b) A eliminação das sacolas de plástico nos mercados faz melhorar a atuação do governo 
em relação aos resíduos sólidos. 

c) O governo se beneficia com a eliminação das sacolas de plástico nos mercados, pois não 
precisa investir no tratamento de resíduos sólidos. 

d) As sacolas de plástico não representam ameaça ecológica, pois sua eliminação só traria 
benefício aos governos e varejistas. 

e) A eliminação das sacolas de plástico representa um benefício aos consumidores uma vez 
que denota a preocupação dos varejistas com o ambiente. 

 

32)  Nos últimos anos, tem se verificado um aumento significativo nas vendas de produtos 
naturais, num determinado país. Esse aumento coincide com a conscientização acerca 
dos malefícios à saúde provocados pela má alimentação. Portanto, o aumento nas ven-
das de produtos naturais deve ser causado pelo receio das pessoas em relação aos gra-
ves prejuízos que a má alimentação traz para a saúde.   
Qual dos fatos a seguir, se for verdadeiro, enfraquecerá consideravelmente o argumento 
apresentado? 

a) O aumento do número de horas gastas por pessoa com atividades físicas, em média, 
cresceu 30% nos últimos cinco anos. 

b) O preço dos produtos naturais caiu consideravelmente nos últimos 5 anos, devido a 
incentivos fiscais promovidos pelo governo deste país. 

c) Nos últimos anos, as redes de fast-food registram uma queda de 25% em seus fatura-
mentos. 

d) De acordo com dados do Ministério do Planejamento do país, empresas de produtos 
naturais cresceram cerca de 40% nos últimos 5 anos. 

e) Muitas redes de fast-food começam a incluir opções mais saudáveis em seus menus. 
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33)  A propaganda de um antisséptico, lê-se o nome do produto seguido de “boca limpa de 
verdade”. Um leitor que não conhece o produto pode concluir, corretamente, que: 
 

a) O único de jeito de se ter a boca limpa de verdade é usando o produto. 
b) O produto só pode ser usado por quem tem a boca limpa de verdade. 
c) O uso do produto irá contribuir na limpeza da boca, tornando-a limpa de verdade. 
d) Quem não usa o produto não tem a boca limpa de verdade. 
e) Só existem dois tipos de bocas: as limpas de verdade e as não limpas de verdade  

34)  Sabe-se que em países nórdicos, a expectativa de vida de homens e mulheres supera 
em vários anos a média da população em geral. Além disso, os anos vividos, geralmente, 
são feitos com maior qualidade de vida que em outros lugares. Em países nórdicos, há 
grande consumo de frutos do mar e, também, constatou-se que há grande suporte para 
um estado de bem-estar social universalista. 
A partir do texto acima, pode se afirmar, com certeza, que: 
 

a) As causas diretas da longevidade dos nórdicos não foram determinadas. 
b) O consumo de frutos do mar aumenta a expectativa de vida 
c) A qualidade de vida, alcançada graças a um estado de bem-estar social universalista, 

está diretamente ligada a maior expectativa de vida desses países. 
d) As causas dessa maior expectativa de vida não serão possíveis de serem explicadas com 

pesquisas. 
e) As causas podem ser determinadas pelo alto consumo de frutos do mar. 

 

35)  Considere a seguinte sentença: “Economia é a ciência que lida com o estudo da aloca-
ção ótima de recursos escassos para obter o máximo benefício.” 
A partir do texto acima, pode-se não é correto afirmar que: 
 

a) Economia é uma ciência. 
b) Com a alocação ótima de recursos, obtemos o máximo benefício. 
c) A economia lida com recursos escassos. 
d) Para se obter o máximo benefício é necessário ter recursos escassos. 
e) O estudo da economia busca a obter o máximo benefício através da alocação de recur-

sos. 
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a) As condições necessárias para fazer parte do BRICS não foram definidas no texto. 
b) A África do Sul não deveria fazer parte do grupo já que, geograficamente, é bem menor 

que os outros países. 
c) O BRICS representa o interesse dos partidos emergentes. 
d) O termo é genérico demais, já que as economias desses países são muito distintas. 
e) A criação do BRICS foi um marco para esses países, que vem tendo excelentes resulta-

dos desde então. 

 

37)  A Dell aceitou pagar uma multa de US$ 100 milhões (equivalente a R$ 176 milhões) para 
se livrar de acusações de fraude fiscal feitas pela Comissão Federal de Comércio (FTC) 
dos Estados Unidos. A empresa era acusada de manipular dados financeiros para valori-
zar seus papéis na bolsa de valores. O resultado é que tamanhas dores de cabeça apa-
rentemente afetaram a popularidade do executivo Michael Dell, que teve somente 75% 
dos votos dos acionistas para sua reeleição como presidente da companhia que fundou.  
Apenas como comparação, Jerry Yiang foi reeleito em 2008 como presidente do Yahoo 
com 33% de reprovação e três meses depois abdicou do cargo na empresa que fundou 
por conta de pressões internas. Podemos concluir que: 
 

a) As acusações de fraude fiscal afetaram a popularidade de Michael Dell. 
b) Se o índice de reprovação de Michael Dell chegar a 33%, ele irá abdicar do cargo. 
c) O Yahoo teve problemas com a Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados 

Unidos. 
d) Jerry Yiang pode se tornar presidente da Dell. 
e) Michael Dell não tem motivos para se preocupar já que ele acabou de ser reeleito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

36)  BRIC foi um termo criado, para denominar o grupo de países emergentes, Brasil, Rússia, 
Índia e China. Mais tarde, verificou-se que a África do Sul reunia as condições necessá-
rias para integrar o grupo, que passou a ser denominado BRICS. Do texto, deduz-se que: 
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Governantes e empresários se sentaram nesta terça-feira lado a lado em São Paulo para 
discutir o país que queremos ser em 2030. E para pensar as mudanças que precisam fa-
zer agora para esse Brasil se tornar real. 
 
Oito governadores, uma vice-governadora e um ministro de estado atenderam ao convite 
e receberam um desafio: apontar as reformas necessárias para aumentar a eficiência da 
administração pública e recuperar a capacidade de investimento. 
 
“O processo de inovação e de elevação da competitividade do Brasil exige uma interação 
cada vez maior entre o esforço do governo e o esforço da iniciativa privada. Ou seja, sem 
esse esforço em comum, esse processo torna-se muito mais difícil”, afirmou Aldo Rebelo, 
ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
O congresso foi organizado por empresários, e eles sempre querem resultados. A discus-
são dos problemas e das soluções é só o início da conversa. Os governantes foram con-
vocados a montar um grupo de trabalho com os empresários para apresentar medidas 
práticas em 60 dias. E eles aceitaram a missão. 
 
O trabalho já começou nessa terça-feira (22), com discussões sobre estratégias de longo 
prazo para aumentar a produtividade dos governos estaduais e federal sobre investimen-
tos estratégicos dos setores público e privado e sobre medidas de incentivo ao desenvol-
vimento. 
 
“Nós precisamos ter definições estratégicas de médio e longo prazo pra poder resolver 
nossos problemas de curto prazo. Nós ficamos debatendo curto prazo sem definição do 
nosso propósito. Entre as reformas o objetivo é: voltar o crescimento, melhorar a gestão 
pública e esses dois fatores é que são o caminho. O ajuste fiscal é meio para podermos 
crescer novamente”, disse o empresário Jorge Gerdau. 
 
Tendo em vista a reportagem acima, discorra sobre a importância do estabeleci-
mento de uma parceria entre governo e o setor privado para o aumento da competi-
tividade do país, e aponte medidas que, em sua opinião, contribuiriam para o au-
mento da competitividade de nossas empresas. 
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