Processo Seletivo Nacional 2014
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP)
Orientações Gerais
1) Confira seu material do exame:
a) Caderno de Questões (com 50 questões);
b) Folha de Redação;
c) Ficha de Respostas para leitora óptica;
2) Verifique se a identificação na Folha de Redação e na Ficha de Respostas corresponde ao seu
número de inscrição.
3) Se desejar, utilize as folhas em branco do Caderno de Questões para rascunho da Redação.
4) Assine a Lista de Comparecimento. Ela será passada aos candidatos, durante o exame, pelo Fiscal de
Sala.
5) MUITO CUIDADO no preenchimento da Ficha de Respostas:
a) Preencha TOTALMENTE o campo correspondente à letra da resposta até cobri‐la
completamente, conforme as instruções encontradas na própria Ficha. Utilize somente caneta
preta ou azul de ponta grossa;
NUNCA coloque apenas um X ou um TRAÇO sobre a resposta;
NÃO PREENCHA FORA DO CAMPO MARCADO PARA A LETRA;
b) Qualquer rasura anulará a questão;
c) Qualquer questão, em que seja assinalada MAIS DE UMA ALTERNATIVA, será considerada nula;
d) Questões sem opção assinalada serão consideradas nulas.
Importante: Não há substituição de Ficha de Respostas ou de Folha de Redação rasuradas.
6) A duração do exame é de 4h (das 14h às 18h – horário de Brasília).
7) Aguarde o sinal para o início do exame.
8) Os candidatos somente poderão ausentar‐se da sala após 1 hora do início do exame.
9) Os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos.
10) Ao concluir o exame, confira o Cartão de Respostas e entregue‐o juntamente com a Folha de
Redação. Não devolva o Caderno de Questões.

CANDIDATOS AO CURSO DE TEOLOGIA – ATENÇÃO!!!
O exame do livro Nisto Cremos (10h‐Horário de Brasília) e a Entrevista (14h‐Horário de Brasília)
acontecerão no dia 24/11, presencialmente, apenas no UNASP Campus Engenheiro Coelho, para os
candidatos classificados na primeira etapa.

p. 2

Redação
Observações:
Leia as duas propostas e escolha uma delas;
Assinale, na folha apropriada, o tema escolhido;
Lembre‐se de que a produção de seu texto dissertativo argumentativo requer o uso da língua escrita culta e
que dissertar é expor ideias de modo claro e coerente, portanto, suas conclusões devem decorrer da
argumentação que você tiver apresentado;
Seu texto deverá ter, pelo menos, quinze linhas escritas e não deve ultrapassar as linhas da folha de redação;
Você poderá usar, para rascunho, as folhas em branco do Caderno de Questões, que não será recolhido;
Passe a limpo sua redação na folha própria, que tem sua identificação. Use caneta azul ou preta;
Dê um título ao seu texto.

PROPOSTA A: Redes Sociais: entre a obrigação e a opção
Com base nos textos a seguir e em seu repertório, elabore um texto que apresente argumentos para a seguinte
questão: “As redes sociais, ao mesmo tempo que possibilitam novas formas de relacionamentos, restringem as
formas tradicionais de relações sociais.”

(Disponível em http://www.vidarealdasam.com.br/2012/02/cuidado‐com‐o‐vicio‐em‐redes‐sociais.html, acesso em 06/10/2013)

Texto 1
“O vício em redes sociais é uma realidade e tem impactos impossíveis de ignorar... Um dos primeiros estudos a
revelar a força dessa nova dependência de forma inconteste foi apresentado em fevereiro pela Universidade de
Chicago. Os pesquisadores concluíram, para espanto geral, que resistir às tentações do Facebook e do Twitter é
mais difícil do que dizer não ao álcool e ao cigarro. O vício em redes sociais, portanto, é forte como o da
dependência química. O viciado em Facebook necessita se expor e ler as confissões de amigos com cada vez mais
frequência para saciar sua curiosidade e narcisismo. Atualmente, a atenção em torno desse assunto é tamanha que
já há setores defendendo a inclusão da dependência por redes sociais na nova edição do Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais.” (Revista ISTOÉ – 9/mai/2012)

Texto 2
“São vários os motivos que ensejam a participação de uma pessoa nas “redes sociais”: socialização,
entretenimento, negócios, divulgação de pensamentos, projetos e eventos, visibilidade, etc.
O mundo empresarial descobriu nas mídias sociais uma nova e eficaz forma de se relacionar com o público
consumidor. A imagem da organização ganha força na utilização das redes sociais. É incontestável como esse tipo
de comunicação influencia na decisão de compra dos internautas. Os negócios são realizados com maior rapidez.
Portanto, as redes sociais trouxeram para as empresas uma alternativa de divulgação dos seus produtos e
comunicação com sua clientela bem mais eficaz e a custo bem menor do que nas chamadas mídias tradicionais.
As informações circulam em tempo real. A interação entre as pessoas se faz com muito maior abrangência. Amigos
distantes se reaproximam. A troca de ideias potencializa a importância das redes sociais nas nossas vidas. Os
relacionamentos se multiplicam. Alargam‐se os campos de pesquisas. Não há necessidade de deslocamentos físicos
para que se possa usufruir momentos de lazer. São espaços de debate social.”
(Disponível em http://www.wscom.com.br/blog/rui_leitao/post/post/++REDES+SOCIAIS%3A++BENEF%C3%8DCIOS+E+RISCOS‐7248, acesso em
06/10/2013)
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PROPOSTA B: Os efeitos da covardia e da coragem sobre a sociedade
Na coletânea a seguir você encontrará alguns textos sobre coragem e covardia. Leia‐os e exponha sua opinião
sobre o tema. Queremos saber sua opinião sobre os efeitos da covardia e da coragem sobre a sociedade. Não se
trata, aqui, de coragem física, de valentia, mas sim de coragem ética: assumir os erros, pedir ajuda, responsabilizar‐
se pelos próprios atos, tomar decisões em situações tensas.
Texto 1
Suba a bordo!
A discussão furiosa e indignada entre o comandante Gregorio De Falco, da Capitania dos Portos de Livorno, e o
capitão do navio Costa Concordia, Francesco Schettino, que deixou o navio antes da retirada de milhares de
pessoas, foi escutada na terça‐feira por toda a Itália, que elevou o primeiro à categoria de herói.
O diálogo entre o capitão, de 52 anos, que fugia do acidente por volta das 23h30 local em um bote salva‐vidas e o
comandante de Livorno, de 46 anos, que, imperiosa e taxativamente, ordenava seu retorno ao navio para socorrer
milhares de homens, mulheres e crianças ocorreu à 1h46.
No entanto, Schettino, que afirmava o tempo todo estar no comando da embarcação, embora depoimentos de um
cozinheiro o situavam em um bar esperando uma bebida ao lado de uma mulher, não voltou ao cruzeiro, onde até
as 3h da madrugada houve passageiros sendo resgatados.
(UOL Notícias)

Texto 2
Coragem e covardia
Entre os vários comportamentos tidos como importantes para a atuação profissional, a coragem é um dos menos
citados. O que é uma pena porque atitudes covardes ainda são comuns nas empresas e acabam por comprometer
as relações e os resultados organizacionais. Dentre os inúmeros sintomas de covardia empresarial, os mais comuns
são: negar um erro, ou pior, atribuí‐lo à outra pessoa (...); fugir de decisões (...).
[Administradores.com.br]

Texto 3
Dois filósofos, um apóstolo e um rapper
“Ver o bem e não fazê‐lo é sinal de covardia.”
(Confúcio)

“A covardia é a mãe da crueldade.”
(Michel de Montaigne)

“Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem
e não o faz, nisso está pecando”.
(Tiago 4:17)

Minha Alma
(O Rappa)
A minha alma está armada
e apontada para a cara
do sossego
pois paz sem voz
não é paz é medo
(Disponível em http://letras.mus.br/o‐rappa/28945/, acesso em
06/10/2013)

Texto 4

A covardia do capitão do navio Costa Concordia provocou indignação nas pessoas ao redor do mundo.
Ele abandonou o navio, que estava afundando com mais de 4.000 pessoas a bordo. Mas esse mesmo
episódio fez nascer um herói nas mídias sociais: o comandante Gregorio De Falco, da Capitania dos
Portos de Livorno, que, muito exaltado, ordenou a volta a bordo do capitão. Às vezes, com medo de
sofrer as consequências dos próprios atos, muitos se acovardam. Há um dito popular que alimenta esse
pensamento: melhor um covarde vivo que um herói morto.
(Disponível em http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/lista/os‐efeitos‐da‐covardia‐e‐da‐coragem‐sobre‐a‐sociedade.jhtm, acesso em
06/10/2013 – adaptado)
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Conhecimentos Gerais e Atualidades
1. Quais são os compositores do clássico da bossa nova “Garota de Ipanema”?
a) Tom Jobim e Toquinho.
b) Tom Jobim e João Gilberto.
c) Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
d) Vinícius de Moraes e Toquinho.
e) Vinícius de Moraes e João Gilberto.
2. Assinale a alternativa que apresenta o nome do(a) artista que pintou “Abaporu”, quadro mais famoso e caro
do Brasil:
a) Aleijadinho.
b) Tarsila do Amaral.
c) Romero Britto.
d) Anita Malfatti.
e) Di Cavalcanti.
3. Assinale a alternativa que apresenta, na sequência correta, [1] o país que foi o último campeão da Copa do
Mundo de Futebol, [2] o país que sediou a última Copa do Mundo de Futebol; [3] o país que ganhou o maior
número de medalhas na última Olímpiada; [4] a cidade‐sede da última Olímpiada:
a) [1] Espanha / [2] África do Sul / [3] EUA / [4] Londres.
b) [1] Brasil / [2] Espanha / [3] China / [4] Pequim.
c) [1] Espanha / [2] Alemanha / [3] EUA / [4] Londres.
d) [1] Espanha / [2] África do Sul / [3] China / [4] Atenas.
e) [1] Holanda / [2] Alemanha / [3] EUA / [4] Pequim.
4. A utilização de fontes renováveis para a geração de energia é cada vez mais procurada devido à possibilidade
de alguns recursos não estarem mais disponíveis no futuro. Além disso, a energia produzida por esse tipo de
fonte apresenta várias vantagens, como a diminuição das emissões de gás carbônico (CO2) e a menor geração de
partículas poluentes. Assinale a alternativa que contém fontes renováveis de energia utilizadas no Brasil.
a) Sol, Água e Carvão.
b) Vento, Água e Petróleo.
c) Sol, Vento e Água.
d) Petróleo, Carvão e Sol.
e) Cana de Açúcar, Petróleo e Água.
5. Assinale a alternativa que apresenta a descoberta da dupla de pesquisadores vencedora do Nobel de física de
2013:
a) Acelerador de partículas.
b) Manipulação de sistemas quânticos.
c) Bóson de Higgs.
d) Chips de grafeno.
e) Fibra óptica.
6. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o único cantor que não fez parte do movimento artístico e musical
brasileiro conhecido como Tropicália ou Tropicalismo:
a) Caetano Veloso.
b) Tom Zé.
c) Erasmo Carlos.
d) Gilberto Gil.
e) Gal Costa.

UNASP - Processo Seletivo Nacional 2014

Comitê de Processo Seletivo (COSEL)

p. 5
7. Assinale a alternativa que apresenta, na sequência correta, os nomes do [1] maior festival de literatura do
Brasil, [2] o mais tradicional prêmio de jornalismo do mundo, [3] o mais tradicional prêmio norte‐americano de
cinema depois do Oscar, [4] o maior prêmio de música do mundo, [5] o maior prêmio de televisão do mundo, [6]
o maior prêmio de literatura do Brasil e [7] o maior festival de música do Brasil.
a) [1] Flip / [2] Esso / [3] BAFTA / [4] MTV Music Awards / [5] Peabody Awards / [6] Paraty / [7] Planeta
Atlântida.
b) [1] Flip / [2] Pulitzer / [3] Globo de Ouro / [4] Grammy / [5] Emmy / [6] Jabuti / [7] Rock in Rio.
c) [1] Feira do Livro / [2] Pulitzer / [3] Globo de Ouro/ [4] Billboard / [5] Emmy / [6] Nobel / [7] Planeta
Atlântida.
d) [1] Gramado / [2] Esso / [3] Urso de Berlim / [4] Emmy / [5] Melhores do Ano / [6] Paraty / [7] Rock in Rio.
e) [1] Feira do Livro / [2] Troféu Imprensa / [3] Palma de Ouro / [4] MTV Music Awards / [5] Grammy / [6]
Jabuti / [7] SWU.
8. Assinale a alternativa que apresenta, na sequência correta, [1] o pai do impressionismo, [2] o principal nome
do cubismo, [3] o principal nome do surrealismo e [4] o principal nome da Pop Art nos EUA:
a) [1] Paul Cézanne / [2] Claude Monet / [3] Pablo Picasso / [4] Cândido Portinari.
b) [1] Rembrandt / [2] Paul Cézanne / [3] Cândido Portinari / [4] Andy Warhol.
c) [1] Paul Cézanne / [2] Cândido Portinari / [3] Salvador Dalí / [4] Rembrandt.
d) [1] Claude Monet / [2] Salvador Dalí / [3] Pablo Picasso / [4] Cândido Portinari.
e) [1] Claude Monet / [2] Pablo Picasso / [3] Salvador Dalí / [4] Andy Warhol.
9. Nas duas últimas décadas, a fusão e/ou a compra de multinacionais alterou bastante o cenário corporativo
global. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém uma compra que nunca aconteceu:
a) Disney comprou a Marvel.
b) Sony comprou Ericsson.
c) Microsoft comprou o Skype.
d) Facebook comprou o Twitter.
e) Google comprou a Motorolla.
10. Assinale a alternativa que apresenta, na sequência correta, os autores das seguintes obras da literatura
brasileira e mundial [1] Crime e Castigo, [2] Os Sertões, [3] O Morro dos Ventos Uivantes e [4] Grandes
Esperanças:
a) [1] Ernest Hemingway / [2] Guimarães Rosa / [3] Jane Austen / [4] Gabriel García Marquez.
b) [1] Fiódor Dostoiévski / [2] Euclides da Cunha / [3] Emily Brontë / [4] Charles Dickens.
c) [1] Charles Dickens / [2] Guimarães Rosa / [3] Herta Müeller / [4] Gabriel García Marquez.
d) [1] Gabriel García Marquez / [2] Euclides da Cunha / [3] Jane Austen / [4] Ernest Hemingway.
e) [1] Leon Tolstói / [2] Guimarães Rosa / [3] Emily Brontë / [4] Charles Dickens.

Fundamentos Bíblico‐Cristãos
11. Assinale a única alternativa verdadeira: Jesus foi chamado de “Emanuel”, que quer dizer:
a) Salvador b) Ungido c) Resgatador d) Deus conosco e) Messias
12. Assinale a única alternativa falsa: Jesus foi tentado três vezes: quanto ao apetite, à independência de Deus e
ao orgulho. Sobre isso podemos dizer que:
a) Suas tentações foram reais e Ele poderia ter pecado.
b) Jesus não buscou as tentações, mas foi tentado quando estava orando no deserto.
c) Suas tentações não foram reais, pois sendo divino, Ele não poderia pecar.
d) Ao diabo foi permitido levar Jesus até o pináculo (parte mais alta) do Templo. Isso mostra que ele é um ser
poderoso.
e) O diabo conhece as Escrituras, pois citou para Jesus o verso de um salmo.
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13. Assinale a única alternativa verdadeira: Jesus foi batizado no rio Jordão por João Batista. Sobre isso podemos
dizer que:
a) Ele foi batizado porque tinha pecado.
b) Jesus foi batizado para dar‐nos o exemplo em tudo.
c) Ele aceitou ser batizado para mostrar que era o Messias guerreiro esperado pelos judeus.
d) Ele foi batizado para que o povo visse que Ele era um seguidor de João Batista.
e) Ele só foi batizado porque João Batista insistiu com Ele para que fizesse isso.
14. Assinale a única alternativa falsa: Jesus, no Sermão do Monte, disse que viera “cumprir” a Lei. Com isso Ele
queria dizer que:
a) Viera para obedecer a Lei.
b) “Cumprir” não é anular, mas obedecer a todos os preceitos da Lei.
c) Tal qual filho obediente, Ele devia cumprir a vontade de Seu Pai.
d) Viera abolir a Lei.
e) A Lei não seria abolida, sendo esperado que todos os Seus seguidores observem os mandamentos dessa
Lei.
15. Assinale a única alternativa verdadeira: Jesus preveniu Seus seguidores quanto aos falsos profetas. Com isso
Ele queria dizer que:
a) Falsos profetas surgiriam entre os não cristãos, para enganar os cristãos.
b) Falsos profetas são pessoas que só ensinam mentiras.
c) Falsos profetas são facilmente desmascarados.
d) Falsos profetas são aqueles que não conseguem fazer milagres.
e) Falsos profetas surgiriam entre os próprios cristãos, com ensinamentos muito parecidos com os
verdadeiros ensinamentos.
16. Assinale a única alternativa falsa: O fato de Jesus ter escolhido pescadores e pessoas sem muita escolaridade
indica que:
a) Ele fez isso de propósito, visto que pessoas assim são geralmente mais humildes e fáceis de serem
ensinadas.
b) Ele fez isso de propósito, visto que escolaridade não combina com religiosidade.
c) Ele fez isso de propósito, visto que desejava mostrar o que Deus pode fazer na vida daqueles que se
submetem à influência divina.
d) Ele fez isso de propósito, visto que pessoas com muita escolaridade podem achar que nada mais precisam
aprender.
e) Ele fez isso de propósito, para mostrar que o Reino de Deus não é constituído de pessoas orgulhosas e
cheias de si.
17. Assinale a única alternativa verdadeira: Ao ser procurado por seus familiares, Jesus disse: “Quem é minha
mãe e meus irmãos? [...] Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe”
(Marcos 3:33 e 35). Esse incidente mostra que Jesus:
a) Queria deixar claro que fazer a vontade de Deus é mais importante que laços familiares.
b) Não valorizava seus familiares, pois, além de homem, era também um ser divino.
c) Foi rude e grosseiro com seus familiares, pois estes estavam prejudicando seu trabalho.
d) Só valorizava seus familiares quando estava em casa com eles. Em público valorizava mais as pessoas que
o seguiam.
e) Considerava seus seguidores como uma grande família, desprezando assim seus familiares de sangue.
18. Assinale a única alternativa falsa: João Batista foi decapitado por falar contra a vida pessoal de Herodes
Antipas e sua companheira Herodias. Esse incidente mostra que:
a) Nem sempre é fácil falar a verdade, especialmente para pessoas poderosas.
b) É esperado dos cristãos que eles tenham coragem de falar contra os desmandos das autoridades.
c) O cristão jamais deveria participar de política nem falar dos desmandos das autoridades.
d) As autoridades devem estar abertas a críticas e aprender com elas.
e) As autoridades não são infalíveis, pois são seres humanos. Elas devem sempre procurar ser bons exemplos
também na vida pessoal.
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19. Assinale a única alternativa verdadeira: Jesus foi acusado de “comer e beber com os pecadores” (Lucas 5:30),
ou seja, de se associar com pessoas mal vistas pela sociedade. Esse incidente mostra que
a) Jesus deu mau exemplo ao se associar com gente de má reputação.
b) Sendo para falar do amor de Deus é correto para o seguidor de Cristo se aproximar de qualquer tipo de
pessoa, mesmo as marginalizadas pela sociedade.
c) Jamais deveríamos ter contato ou mesmo nos aproximar de pessoas de má reputação, pois elas poderiam
nos influenciar para a prática do mal.
d) Quem acusou Jesus estava certo, pois pessoas pecadoras já estão perdidas e não adianta falar com elas
sobre o amor de Deus.
e) Pessoas pecadoras foram longe demais e estão fora do alcance da graça divina.
20. Assinale a única alternativa falsa: Jesus fez um chicote de cordas e com ele expulsou os cambistas (pessoas
que trocavam dinheiro) do Templo (João 2:13‐16). Esse incidente mostra que:
a) Ele agiu corretamente, visto que haviam transformado o Templo numa casa de câmbio.
b) Ele extrapolou suas funções ao tomar tal atitude, visto que Ele não era funcionário do Templo.
c) O Templo é a casa de Deus e os adoradores não devem ser distraídos por qualquer coisa secular.
d) Havia pessoas que se aproveitavam da religião para ganhar dinheiro.
e) Os cambistas geralmente eram pessoas desonestas, que exploravam os adoradores.

Língua Estrangeira ‐ Inglês
Leia o poema “My Robot”, de Shel Silverstein, e responda as questões 21 e 22.
I told my robot to do my bidding
He yawned and said, “You must be kidding.”
I told my robot to cook me a stew.
He said, “I got better things to do.”
I told my robot to sweep my shack.
He said. “You want me to stain my back?”
I told my robot to answer the phone.
He said, ‘I must make some calls of my own.”
I told my robot to brew me some tea.
He said, “Why don’t you make tea for me?”
I told my robot to boil me na egg.
He said, “First– lemme hear you beg.”
I told my robot, “There’s a song you can play me.”
He said, “How much are you gonna pay me?”
So I sold that robot, ‘cause I never knew
Exactly who belonged to who.
(Falling up, Poems and drawings, by Shel Silverstein, HarperCollins
Publishers, 1996)

21. De acordo com o poema de Shel Silverstein, o robô:
a) fazia tudo o que lhe era pedido.
b) foi vendido, pois ela não sabia quem pertencia a quem.
c) se sentia escravizado por ter tantas funções a serem realizadas.
d) reclamava de todas as suas obrigações, pois eram difíceis demais.
e) queria ser pago para realizar todas as tarefas pedidas por sua proprietária.
22. No poema podemos notar o uso das contrações “lemme” e “gonna” que significam respectivamente:
a) lean me; will go.
b) let me; go with.
c) let me; going to.
d) lend me; going to.
e) leave me; want to go.
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(Disponível em: http://www.jtirregulars.com/2010_01_10_archive.html, acesso em: 07/10/2013)

23. Conversando com a amiga, o garoto se refere a um diálogo que teve com seu pai. Escolha a alternativa que
descreve esse diálogo:
a) Boy: “Dad, where do babies came from?”
Father: “Simple, I downloaded them from the internet.”
b) Boy: “Dad, Do babies comes from where?
Father: “The internet says you download them.”
c) Boy: “Dad, Do you know where do babies come from?”
Father: “Oh, You can download them from the internet.”
d) Boy: “Dad, you know from where babies comes from?”
Father: “It is easy. People download them from the internet.”
e) Boy: “Dad, where do babies come from?”
Father: “Uhh. You download them from the internet.”

The Father of flight
Alberto Santos‐Dumont, the Youngest 8ervis a Brazilian millionaire, spent his childhood on na isolated coffee
plantation in Minas Gerais devouring the novels of Jules Verner and dreaming of “conquering the skies”. At first he
flew balloons and dirigible airships. Once He quoted “The balloon seems to stand still in the air while the 8ervi flies
past underneath.” (On Stage, Vol. 1, Ed. Ática, 2011 ‐ adaptado)
24. Segundo Santos Dumont, em suas viagens de balão, duas ações pareciam acontecer simultaneamente. São
elas:
a)
b)
c)
d)
e)

O balão parecia se mover tão rápido quanto a terra.
O balão parecia se mover mais rápido do que a terra.
O balão parecia não se mover e a terra parecia, também, estar imóvel.
O balão parecia ficar imóvel no ar enquanto a terra passava voando lá embaixo.
O balão parecia se mover lentamente enquanto a terra passava voando rapidamente lá embaixo.
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Man behind NSA leaks says he did it to safeguard privacy and liberty.
(CNN)‐‐ He’s a high school dropout who worked his way into the most secretive computers in U.S. intelligence as a
defense contractor ‐‐ only to blow those secrets wide open by spilling details of classified surveillance programs.
Now, Edward Snowden might never live in the United States as a free man again.
Snowden has revealed himself as the source of documents
outlining a massive effort by the U.S. National Security Agency to
track cell phone calls and monitor the e‐mail and Internet traffic of
virtually all Americans. Snowden, 29, said he just wanted the public
to know what the government was doing.
"Even if you're not doing anything wrong you're being watched and
recorded," he said. Snowden told The Guardian newspaper in the
United Kingdom that he had access to the full rosters of everyone
working at the NSA, the entire intelligence community and
undercover assets around the world.

“(…) I can’t in good conscience allow the U.S. government to destroy privacy, Internet freedom and basic liberties
for people around the world with this massive surveillance machine they’re secretly building.” Said Snowden.
President Barack Obama insists his administration is not spying on U.S. citizens ‐‐ rather, it’s only looking for
information on terrorists.
As for Snowden’s concerns about his country, “the greatest fear that I have regarding the outcome for America of
these disclosures is that nothing will change.”
(Disponível em http://edition.cnn.com/2013/06/10/politics/edward‐snowden‐profile/index.html, acesso em: 07/10/2013 ‐ adaptado)

25. De acordo com o texto da CNN, Edward Snowden
a)

é um especialista da agência secreta que é considerado uma grande ameaça aos Estados Unidos por
apresentar evidências de um esquema de rastreamento global de chamadas de telefone celular, e‐mail e
internet. Ao delatar tal esquema de rastreamento, Edward Snowden será punido pela corte norte‐
americana.
b) é um especialista em computadores que trabalhou na inteligência americana onde tornou público os
detalhes de vários programas altamente confidenciais de vigilância eletrônica do governo dos Estados
Unidos e que não poderá viver em terras americanas como um homem livre.
c) é considerado uma fonte de documentos que esboça todo um esquema da Agência de Segurança Nacional
dos EUA para rastrear chamadas de telefone celular e monitorar o e‐mail e Internet de praticamente todos
os americanos e que ele nunca mais voltará a ser um homem livre.
d) é visto como uma grande ameaça aos Estados Unidos disfarçado de herói mundial por apresentar provas
de um esquema de rastreamento global de chamadas de telefone celular, e‐mail e internet e que ele
jamais poderá morar em terras americanas.
e) é um estudante que largou os estudos e trabalhou na inteligência americana com o propósito de tornar
público os detalhes de vários programas altamente confidenciais de vigilância eletrônica do governo dos
Estados Unidos e, agora, talvez nunca mais possa viver nos Estados Unidos como um homem livre.
26. Podemos inferir do texto que o principal objetivo de Edward Snowden
a) é defender a liberdade e privacidade eletrônica do povo americano.
b) é lutar contra essa grande máquina secreta de vigilância eletrônica que o governo norte‐americano está
construindo para controlar o mundo.
c) é mostrar o que o governo norte‐americano está fazendo com a liberdade e privacidade eletrônica do
povo americano.
d) é expor como o governo dos Estados Unidos restringe e desmoraliza a liberdade e privacidade eletrônica
mundial.
e) é mostrar que mesmo se você não fizer coisas erradas, você estará sendo monitorado e gravado.
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27. A sentença “the greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that
nothing will change”, no discurso indireto deve ter a seguinte construção:
a)

Snowden said that the greatest fear that he had regarding the outcome for America of those disclosures
was that nothing would change.
b) Snowden said that the greatest fear that he have regarding the outcome for America of those disclosures
were that nothing would change.
c) Snowden said that the greatest fear that he had regarding the outcome for America of those disclosures
was that nothing will be changed.
d) Snowden said that the greatest fear that he had regarded of the outcome for America of those disclosures
were that nothing would have changed.
e) Snowden said that the greatest fear that he has about the outcome for America of those disclosures were
that nothing would be changing.
28. A sentença “President Barack Obama insists his administration is not spying on U.S. citizens (…)”, na voz
passiva deve ter a seguinte construção:
a)
b)
c)
d)
e)

U.S. citizens are not been spied by President Barack Obama’s administration.
U.S. citizens are not being spied by President Barack Obama’s administration.
U.S. citizens have not being spied by President Barack Obama’s administration.
U.S. citizens were not being spied by President Barack Obama’s administration.
U.S. citizens wouldn’t have been spied by President Barack Obama’s administration.

29. A alternativa que completa corretamente a frase: “If you had taken that substance, you … That’s poison.”
a)
b)
c)
d)
e)

will die.
have died.
must have died.
would have died.
should have died.

2045: The Year Man Becomes Immortal
We’re fast approaching the moment when humans and machines merge. Welcome to the Singularity movement.
So if computers are getting so much faster, so incredibly fast, there might conceivably come a moment when they
are capable of something comparable to human intelligence. Artificial intelligence. All that 10ervisse10er could be
put in the 10ervisse of emulating whatever it is our brains are doing when they create conscious(_) — not just
doing arithmetic very quickly or composing piano music but also driving cars, writing books, making ethical
decisions, appreciating fancy paintings, making witty observations at cocktail parties. (…)
(Disponível em: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2048299,00.html, acesso em: 11/10/2013 ‐ adaptado)

30. A opção que melhor descreve a palavra “merge” (linha 1) é
a)
b)
c)
d)
e)

to drift away.
to stick together.
to work together.
to fix, restore something.
to combine, blend, or unite gradually.
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Língua Portuguesa

(Disponível em http://conscienciasesociedades.blogspot.com.br/2013/02/luz‐agua‐futebol‐de‐todosou‐de‐tolos.html, acesso em 12/10/2013)

“Entre 60 e 70% do nosso organismo são compostos de água. Órgãos como os rins chegam a ter 83% de água,
enquanto o coração, o pulmão e o sangue ficam com algo em torno de 80%. Ou seja, a função vital de muitos
órgãos depende da quantidade de água no organismo. A água é igualmente importante para a digestão, para
regular a temperatura do corpo, para assegurar a saúde dos rins, da bexiga e da próstata e para a absorção de
oxigênio pelos pulmões. Atua também como lubrificante nos olhos e entre os ossos e tem fundamental
participação na atividade cerebral e no funcionamento do sistema nervoso”.
(Disponível em http://www.icegas.com.br/loja/?_route_=image/cache/data/produtos/agua, acesso em 13/10/2013)

31. As diversas esferas sociais de utilização da língua forçam o usuário a adaptá‐la às diferentes situações de
diálogo. Analisando a tira de Henfil, é visível que os registros linguísticos que configuram uma linguagem oral
informal usados, entre os personagens dessa tira, apareçam:
a)
b)
c)
d)
e)

Na opção da mudança do desejo de água para refrigerantes.
Na ausência de uma melhor reflexão por parte da personagem que desejava mais água.
No discurso final da Graúna, apresentado no último quadro da tira.
Especificamente nos diálogos entre as personagens do 1º e 2º quadros.
Unicamente na forma verbal “fazem”, apresentada no 2º quadro, referindo‐se a um fenômeno
cronológico.

UNASP - Processo Seletivo Nacional 2014

Comitê de Processo Seletivo (COSEL)

p. 12
32. O que se percebe na compreensão da tira de Henfil e do texto anterior é que
a) Os dois personagens expressam uma compreensão profunda da necessidade da água para o ser humano.
b) A mudança da vontade de beber água, por parte de um dos personagens, dá‐se pela facilidade de se obter
refrigerante e não a água.
c) A personagem da Graúna se mostra mais entendida no que diz respeito às necessidades básicas das
pessoas.
d) A expressão “a justa ansiedade pela industrialização” pode estar se referindo ao único caminho que o ser
humano tem para resolver a escassez da água na atualidade.
e) O discurso da Graúna usado para convencer o outro a mudar de opinião, assemelha‐se, hoje, aos discursos
utilizados pelas propagandas de empresas de alimentos “fast food”.
Texto para a próxima questão:
“Os pais são a influência ambiental mais forte e de maior duração sobre uma criança. As crianças precisam de
aceitação, amor, estímulo, disciplina, coerência e atenção positiva de seus pais. Sem algum desses itens, a criança
pode crescer pensando que tem uma deficiência”.
(Disponível em http://mundodehlla.blogspot.com/2013/04/comportamento‐dos‐pais‐tem‐grande.html, acesso em 13/10/2013)

(Disponível em http://www.osvigaristas.com.br/imagens/charges/, Acesso em 12/10/2013)

33. Quanto à norma culta e à compreensão do cartum anterior, pode‐se perceber que
a)

Esse período escrito ficaria mais adequado à norma culta se fosse redigido da seguinte forma: “Filho,
apenas lembre‐se de que não importa, se você irá ganhar ou perder, a menos que você queira o amor do
papai”.
b) O pai espera que o filho escolha o amor do pai em detrimento de ganhar, uma vez que ganhar ou perder,
para o pai, é uma consequência natural da vida.
c) Esse período escrito ficaria mais adequado à norma culta se fosse redigido da seguinte forma: “Apenas
lembre‐se, Filho, que não importa se você irá ganhar ou perder ‐ a menos que você queira o amor do
papai”.
d) O conselho dado pelo pai ao menino indica que o pai está mais preocupado com o menino do que consigo
no que tange aos resultados do menino.
e) Esse período escrito ficaria mais adequado à norma culta se fosse redigido da seguinte forma: “Apenas
lembre‐se, Filho, não importa caso você ganhe ou perca ‐ a menos que você queira o amor do papai”.
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“Conhecer o comportamento leitor do
brasileiro e o perfil daqueles que leem é
ferramenta para se identificar ações efetivas
na formação de leitores. Retratos da Leitura
tem contribuído também para fomentar o
debate e subsidiar a mídia especializada que
ampliou espaços para apresentar o tema à
sociedade brasileira, possibilitando que a
leitura seja mais valorizada no imaginário
coletivo”.
(Retratos da leitura no Brasil ‐ 28/03/2012 ‐ Brasília‐DF)

Concernente às informações do infográfico e do texto anteriores, deve‐se compreender que
I – Os resultados da pesquisa “Retrato da leitura” têm colaborado para que os brasileiros gostem de ler cada vez
mais.
II – Apesar de não ser o ideal ainda, em relação à leitura, o brasileiro continua procurando se manter informado.
III – Traçar um perfil do leitor brasileiro já um dos passos que precisam ser dados para orientar ações políticas, a
fim de melhor compreender o nível de leitura no Brasil.
IV – Provavelmente o baixo nível do leitor brasileiro se explica unicamente pelo uso apenas de livro didático pela
escola.
34. Sendo assim, as afirmações anteriores corretas são
a) I, apenas.

b) I e II, apenas.

c) II e III, apenas.

d) III e IV, apenas.

e) IV, apenas.

Um terço dos professores não lê livros
“Os professores da educação básica brasileira (ensino fundamental e médio) não gostam de ler. Segundo dados do
questionário da Prova Brasil 2011, 21% dizem que leem às vezes e 34% nunca entram em contato com um livro. Ou
seja, menos da metade tem essa prática. As causas são várias, entre elas a formação deficiente do docente, que
não inclui a leitura como parte importante de seu desempenho profissional; a falta de tempo devido à dupla
jornada para compensar os baixos salários; e o pouco incentivo do poder público.
O principal efeito de um professor que não lê é a não formação de novos leitores. Ou seja, de alunos que não vão
ter gosto pela leitura nem vão entender a importância dela. De acordo com o escritor e professor Paulo Venturelli,
a leitura fundamental é a literária. É ela que vai desenvolver a inteligência e a sensibilidade, além de mudar a
percepção que o professor tem do mundo e das coisas. ‘Esse é o problema principal da educação do Brasil, a falta
de leitura. O professor não sabe o que fazer com o livro e não sabe ensinar o aluno a usá‐lo’”.
Por isso, mesmo que a pesquisa mostre que os índices são maiores em outros tipos de leitura, como jornal – 63%
leem sempre – e revista – 65% leem sempre –, por exemplo, a leitura literária tem um papel que não pode ser
substituído.
Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2012, do Instituto Pró‐Livro e Ibope, o principal influenciador de
leitura de crianças e jovens é o professor – 45%, superando o papel da mãe, que é de 43%”.
(Disponível em http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1343906&tit=Um‐terco‐dos‐professores‐nao‐le‐livros,
acesso 12/10/2013)
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35. Quanto à reportagem e à tendência de leitura dos professores brasileiros da educação básica, pode‐se inferir
que:
a)

Os resultados dessa pesquisa não levam em consideração a situação precária da vida profissional dos
professores brasileiros.
b) A reportagem evidencia mais uma vez a importância que todos educadores devem dar à leitura de livros
de bons autores da literatura luso‐brasileira e mundial.
c) Apesar do grande vilão da reportagem ser o professor brasileiro do ensino básico, a reportagem tenta
imputar, também, a causa desse ciclo vicioso à família.
d) O principal alerta da reportagem é que a formação dos professores brasileiros tem pouco a ver com essa
situação atual de leitura dos nossos professores.
e) O índice de leitura de jornais e revistas de nossos professores mostra que as políticas públicas de incentivo
à leitura dos mesmos têm surtido efeitos positivos.
Pesquisa conduzida pela IAB Brasil e pela ComScore chamada “Brasil Conectado 2” indica que 74% dos
consumidores brasileiros pesquisam na internet os produtos que pretendem comprar; 70% dos brasileiros
costumam visitar os sites que veem em anúncios; 66% visitam a loja que esteja sendo anunciada; 63% são
induzidos por anúncios online a desejar adquirir produtos anunciados na internet; 69% afirmam que a internet é o
meio mais fácil de fazer compras; 63% se sentem seguros em usar o cartão de crédito para fazer compras online;
58% preferem ver publicidade incorporada em vídeos online em vez de pagar para ver o conteúdo; 23% já fizeram
compras usando seus smartphones e um número ainda maior já fez compras usando um tablet.
(Fonte: Comportamento dos Brasileiros na Internet ‐ http://www.iinterativa.com.br/infografico‐comportamento‐dos‐brasileiros‐na‐internet/ ‐
acesso em 12/10/2013 ‐ adaptado)

36. Considerando o caso relatado no texto anterior, considere as seguintes afirmações e a relação proposta entre
elas.
I ‐ A melhor maneira de falar com o consumidor brasileiro na atualidade é através da internet.
PORQUE
II ‐ O brasileiro é o segundo maior consumidor de produtos eletrônicos do mundo, gerando os números
apresentados no texto anteriors.
a) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
e) As asserções I e II são proposições falsas.
A arte de ser feliz
(Cecília Meireles)
Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia
um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas
todas as manhãs vinha um pobre com um balde, e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as
plantas. Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu olhava para
as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros e meu coração ficava
completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens
espessas. Avisto crianças que vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos que abrem e fecham os olhos,
sonhando com pardais.
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem
personagens de Lope de Vega. Às vezes, um galo canta. Às vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar,
cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas,
que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas
janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder vê‐las assim.
(Disponível em http://www.poemasefrases.com.br/2013/06/cecilia‐meireles‐arte‐de‐ser‐feliz.html, acesso em 12/10/2013)
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Com relação ao texto de Cecília Meireles, avalie as afirmações seguintes:
I – Trata‐se de um gênero narrativo classificado como crônica, cuja obra se utiliza de um narrador‐personagem.
II – Pela estrutura do texto, ele é classificado como um conto, onde Cecília se utiliza de um narrador‐observador.
III – A expressão “finalmente” indica que a narrativa não foi uma das melhores, escrita por Cecília, e que, por isso, a
autora, descontente com o texto, estava encerrando por ali o mesmo.
IV – A receita da escritora para ser feliz está em aprender a olhar as coisas antes de mais nada.
37. É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I e IV, apenas.

Ave Maria da Eleição
(Leandro G. de Barros ‐ Literatura de Cordel)
No dia da eleição
O povo todo corria
Gritava a oposição
– Ave Maria!
Viam‐se grupos de gente
Vendendo votos na praça
E a urna dos governistas
Cheia de graça
Uns a outros perguntavam:
— O senhor vota conosco? —
Um chaleira respondeu:
— Este O Senhor é convosco

Eu via duas panelas
Com miúdos de dez bois
Cumprimentei‐a, dizendo:
Bendita sois
Os eleitores
Das espadas dos alferes
Chegavam a se esconderem
Entre as mulheres
Os candidatos andavam
Com um ameaço bruto
Pois um voto para eles
É bendito fruto
Um mesário do Governo
Pegava a urna contente
E dizia — "Eu me gloreio
Do vosso ventre!"

(Disponível em http://www.poemasefrases.com.br/2013/01/literatura‐de‐cordel‐ave‐maria‐da.html, acesso em 12/10/2013)

“Oriunda de Portugal, a literatura de cordel chegou no balaio e no coração dos nossos colonizadores, instalando‐se
na Bahia e mais precisamente em Salvador. Dali se irradiou para os demais estados do Nordeste”, e hoje para
vários estados do Brasil. Os temas incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos,
política, etc.
(Fonte: http://www.ablc.com.br/ocordel.html ‐ acesso em 14/10/2013)

38. Analisando os textos de cordel, é compreensível que
a) Certas atitudes e ações eleitoreiras de nossos políticos transcendem o tempo e o espaço.
b) A temática principal trata‐se de um evento político dos dias atuais, por afirmar que “Os eleitores” ... “Das
espadas dos alferes” ... “Chegavam a se esconderem” ... “Entre as mulheres”.
c) Os dois versos a seguir, “Gritava a oposição” ... “– Ave Maria!”, indicam que o partido contrário à situação
também se sentia feliz e tranquilo em poder participar de tal acontecimento eleitoral.
d) Os versos “Os candidatos andavam” ... “Com um ameaço bruto”, mostram que os concorrentes ao pleito
eleitoral eram ameaçados com frequência.
e) Por fim, como acontece até hoje no Brasil, sempre vence as eleições aquele que menos se importa em
ganhar ou perder uma eleição.
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O bicho
(Manuel Bandeira)
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
(Disponível em http://www.poemasefrases.com.br/search/label/Manuel%20Bandeira, acesso em 12/10/2013)

39. Sobre o conteúdo do poema de Manuel Bandeira, pode‐se afirmar que
a)

De uma maneira superficial e com uma visão científica, o poeta procura descrever a situação humilhante
da raça humana.
b) É um poema de contestação e indignidade da realidade e miséria humana, em que a sua aplicação
transcende os dias vividos pelo poeta.
c) “Engolia com voracidade” – pode‐se entender que foi uma forma onomatopaica de descrever a atitude do
homem ao comer o alimento achado.
d) Pela descrição feita no poema, tal situação parecia fazer parte do dia a dia do poeta.
e) Escrito em 1947, no Rio de Janeiro, esse poema não apresenta pretensão alguma de se referir a situações
semelhantes aos dias atuais.
Por que ler dá sono?
Não é ler um livro que dá sono, claro, mas substâncias químicas que agem no corpo. Uma delas é a adenosina, que
se acumula ao longo do dia. Quanto mais adenosina, maior o sono, explica Fábio Haggstram, diretor do Centro de
Distúrbios do Sono do Hospital São Lucas, de Porto Alegre. Ou seja, o problema, na verdade, é a hora da leitura.
Experimente ler em outro horário. Você pode até sentir preguiça, não conseguir nem virar a página e se entediar.
Mas não terá sono.
Já a segunda substância envolvida é a melatonina. Ela regula o sono, pois é liberada quando o ambiente escurece.
Por isso dormimos, normalmente, à noite. E, como a luz inibe a produção de melatonina, quem lê no tablet, por
exemplo, tende a sentir menos sono do que quem lê no papel. É por esse mesmo motivo que é mais fácil passar
horas na internet ou vendo televisão do que ler um bom livro de madrugada. Não se sinta culpado se a TV estiver
mais agradável às 4h.
(Disponível em http://super.abril.com.br/cotidiano/por‐que‐ler‐da‐sono‐732883.shtml, acesso em 12/10/2013 ‐ adaptado)

Considerando a situação posta no texto anterior, avalie as seguintes afirmações e a relação proposta entre elas.
I ‐ O problema de sentir sono na hora da leitura, não é da leitura, nem do livro escolhido, nem do cansaço e nem do
lugar, mas sim você e a hora em que resolve abrir o livro.
PORQUE
II – Sentir sono durante o ato da leitura tem sido a maior desculpa do brasileiro pelo desinteresse de um bom
desenvolvimento da leitura pessoal. Em face disso, mais da metade do público leitor do Brasil prefere assistir
televisão a ler um bom livro.
40. A respeito dessas ideias, assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
As asserções I e II são proposições falsas.
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Matemática
41. “Os preços médios do metro quadrado dos imóveis avançaram 1,2% em setembro na comparação com
agosto”, segundo o Índice FipeZap Ampliado, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Um casal
pesquisou que o valor do metro quadrado no bairro em que pretendiam adquirir um imóvel custava R$ 4.200,00
no mês de agosto. Segundo o dado da Fipe, um imóvel de 100m2 no mês de setembro custaria para este casal:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 425.040,00
R$ 425.400,00
R$ 428.400,00
R$ 480.000,00
R$ 504.000,00

42. Sabendo que ao estabelecer o domínio da função f(x) =

são necessários dois cuidados básicos: não

existe divisão por zero e não existe raiz quadrada de um número negativo, então temos que o domínio de f(x) é:
a)
b)
c)
d)
e)

x ≤ ‐3
x > ‐3
x>0
x<3
x < ‐3

43. Dois corredores partem de um mesmo ponto, andando sempre em linha reta. Um deles corre a uma
velocidade de 6km/h na direção oeste, e o outro corre a 8km/h na direção norte. Após 2 horas, a que distância,
em km, eles estão um do outro?
a)
b)
c)
d)
e)

10
√112
12
18
20

44. Quantas placas de automóvel podem ser formadas utilizando as letras e os algarismos do termo “UNASP
2014”, sabendo que as placas são formadas por 3 letras e quatro algarismos?
a)
b)
c)
d)
e)

1.440
3.200
32.000
C5,3 . C4,4
C9,3 . C9,4

45. Andar de patins sobre um corrimão reto, descer numa pista de “skate” e chutar uma bola de futebol para
cima a ponto dela descrever uma curva são situações que podem, respectivamente, ser associadas a:
a)
b)
c)
d)
e)

uma função linear, uma função do 2º grau e uma função exponencial.
uma função linear, uma função exponencial e uma função do 2º grau.
uma função exponencial, uma função do 2º grau e uma função linear.
uma função exponencial, uma função linear e uma função do 2º grau.
uma função do 2º grau, uma função exponencial e uma função linear.
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46. Observe a pesquisa realizada pelo IBGE, e assinale a alternativa incorreta:

a)
b)
c)
d)
e)

a maior deficiência apresentada pelos brasileiros é a visual.
menos de 5% dos brasileiros possuem deficiência auditiva.
os estados que apresentam maior índice de pessoas com alguma deficiência estão na Região Sul.
a deficiência motora é a 2ª maior relatada.
quase ¼ da população brasileira tem algum tipo de deficiência.

47. Vamos supor que haja 50 vagas para o curso cujo processo seletivo você está prestando hoje, e que haja 75
candidatos interessados nessas vagas. Considere as afirmações:
I – 25% desses candidatos ficarão sem vagas.
II – há uma concorrência de 1 candidato e meio (1,5) por vaga.
III – seriam necessários mais 50% do número de vagas para que todos candidatos pudessem fazer o curso desejado.
Podemos afirmar que:
a) II e III estão corretas.
b) I, II e III estão corretas.
c) I e III estão corretas.
d) I e II estão corretas.
e) apenas II está correta.
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48. Analisando a pesquisa realizada pelo Datafolha nos meses de julho e agosto de 2013, não podemos afirmar
que:

a)
b)
c)
d)
e)

a maioria das marcas sofreu desvalorização.
apenas três marcas apresentaram valorização.
a maior desvalorização ficou com a Peugeot.
a Fiat ficou em terceiro lugar quanto à desvalorização.
a desvalorização das marcas Chevrolet e Volkswagen, juntas, correspondem ao oposto das marcas
valorizadas Mercedes‐Benz, Renault e Troller, também juntas.

49. Num dia chuvoso com muita ventania, um tronco de uma árvore de 1m de diâmetro e 4m de altura cai num
reservatório completo por água. Sabendo que este reservatório tem formato retangular com dimensões 6mx5m
e profundidade 2m, a porcentagem de água que saiu do reservatório ao cair o tronco é em torno de: (use π = 3)
a)
b)
c)
d)
e)

2%
5%
8%
10%
20%

50. Três amigos queriam saber qual a largura de um rio numa parte em que suas margens se encontravam
paralelas. Eles se posicionaram da seguinte forma: Alex e Bruna na mesma margem do rio, distantes 34m entre
si, e Carlos na outra margem, formando um ângulo de 90° com Alex e avistando Bruna sob um ângulo de 30°
pois, muito prevenido, levou seu transferidor. Nestas condições, a largura do rio é de:
a)
b)
c)
d)

e)

17m
17√2m
34√2m
34√3m
√

m
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Rascunho
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