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2 METRO-Conhecimentos Básicos2 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Português 

 
Atenção: As questões de números 1 a 5 referem-se ao texto 

abaixo. 
 

Os robôs têm se mostrado ferramentas valiosas para 

soldados, cirurgiões e pessoas que desejam limpar seu carpete. 

Mas, em cada caso, eles são projetados e construídos 

especificamente para uma tarefa. Agora existe um movimento 

que pretende construir máquinas multifuncionais − robôs que 

naveguem mudando de ambientes como escritórios ou salas de 

estar e trabalhem com as próprias mãos. É claro que robôs 

multiuso não são uma ideia nova. “Faz cerca de 50 anos que 

faltam cinco ou dez anos para que isso aconteça”, ironiza Eric 

Berger, codiretor do Programa de Robótica Pessoal da Willow 

Garage, empresa iniciante do Vale do Silício. A demora deve-se 

em parte ao fato de que mesmo tarefas simples requerem um 

grande conjunto de habilidades. Para que busque uma caneca, 

por exemplo, um robô precisa processar dados coletados por 

uma série de sensores − scanners a laser que identificam 

possíveis obstáculos, câmeras que procuram o alvo, resposta 

de sensores de força nos dedos para segurar a caneca, e muito 

mais. Mas Berger e outros especialistas estão confiantes em 

relação a um progresso real que possa ser obtido na próxima 

década. 

(Adaptado de Gretory Mone. O robô faz-tudo. Scientific 
American Brasil. Ano 8, n. 92, 01/2010, p.39) 

 
 
1. “Faz cerca de 50 anos que faltam cinco ou dez anos para 

que isso aconteça”, ironiza Eric Berger... 
 

A ironia da frase evidencia dois aspectos do tema tratado 
no texto, que são: 

 
(A) as dificuldades insuperáveis da criação de robôs 

multifuncionais e a persistência dos pesquisadores 
do passado e do presente para ao menos chegarem 
perto dessa meta. 

 

(B) o longo tempo de existência do propósito de se 
criarem robôs multifuncionais e o erro das previsões 
sobre quando isso poderia vir a ocorrer. 

 

(C) o reconhecimento de que robôs multiuso existem há 
bastante tempo e o desconhecimento disso por 
aqueles mesmos que deles se beneficiam. 

 

(D) o uso já antigo dos robôs multifuncionais nos setores 
de ponta e a constatação de que ainda vai demorar 
muito a sua utilização em tarefas cotidianas. 

 

(E) a impossibilidade de se especular sobre quando os 
robôs multiuso poderão ser criados e a pouca 
utilidade das pesquisas feitas nos últimos anos. 

2. A demora deve-se em parte ao fato de que mesmo tarefas 
simples requerem um grande conjunto de habilidades. 

 
Substitui adequadamente o termo grifado na frase acima: 
 
(A) instituem. 
 
(B) estatuem. 
 
(C) engendram. 
 
(D) demandam. 
 
(E) revelam. 

_________________________________________________________ 
 

3. ... faltam cinco ou dez anos para que isso aconteça... 
 

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o 
grifado acima está em: 
 
(A) ... e trabalhem com as próprias mãos. 
 
(B) ... cirurgiões e pessoas que desejam limpar seu 

carpete. 
 
(C) ... um robô precisa processar dados coletados... 
 
(D) ... um movimento que pretende construir máquinas 

multifuncionais... 
 
(E) ... mesmo tarefas simples requerem um grande 

conjunto de habilidades. 
_________________________________________________________ 
 

4. A afirmação correta em relação à pontuação empregada 
em um segmento do texto está em: 
 
(A) A demora deve-se em parte ao fato de que mesmo 

tarefas simples requerem um grande conjunto de 
habilidades: a expressão grifada poderia ser coloca-
da entre vírgulas, sem prejuízo para a correção e a 
lógica. 

 
(B) “Faz cerca de 50 anos que faltam cinco ou dez anos 

para que isso aconteça”: as aspas foram empre-
gadas para destacar que se trata de uma afirmação 
inteiramente irônica. 

 
(C) Os robôs têm se mostrado ferramentas valiosas para 

soldados, cirurgiões e pessoas que desejam limpar 
seu carpete: outra vírgula poderia ser colocada ime-
diatamente depois do termo pessoas, sem prejuízo 
para a correção e a lógica. 

 
(D) É claro que robôs multiuso não são uma ideia nova. 

“Faz cerca de 50 anos...”: a substituição do ponto 
final por dois-pontos redundaria em prejuízo para a 
correção e a lógica. 

 
(E) Agora existe um movimento que pretende construir 

máquinas multifuncionais − robôs que naveguem: o 
travessão poderia ser substituído por dois-pontos 
sem prejuízo para a correção. 

_________________________________________________________ 
 

5. A substituição do elemento grifado pelo pronome cor-
respondente, com os necessários ajustes no segmento, foi 
realizada corretamente em: 
 
(A) que pretende construir máquinas multifuncionais = 

que lhes pretende construir 
 
(B) que desejam limpar seu carpete = que desejam o 

limpar 
 
(C) precisa processar dados coletados = precisa 

processá-los 
 
(D) que busque uma caneca = que busque-a 
 
(E) requerem um grande conjunto de habilidades = 

requerem-nas 
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Atenção: As questões de números 6 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Quando alguém ouve que existem tantas espécies de 

plantas no mundo, a primeira reação poderia ser: certamente, 

com todas essas espécies silvestres na Terra, qualquer área 

com um clima favorável deve ter tido espécies em número mais 

do que suficiente para fornecer muitos candidatos ao 

desenvolvimento agrícola. 
 
Mas então verificamos que a grande maioria das plantas 

selvagens não é adequada por motivos óbvios: elas servem 

apenas como madeira, não produzem frutas comestíveis e suas 

folhas e raízes também não servem como alimento. Das 

200.000 espécies de plantas selvagens, somente alguns 

milhares são comidos por humanos e apenas algumas centenas 

dessas são mais ou menos domesticadas. Dessas várias 

centenas de culturas, a maioria fornece suplementos 

secundários para nossa dieta e não teriam sido suficientes para 

sustentar o surgimento de civilizações. Apenas uma dúzia de 

espécies representa mais de 80% do total mundial anual de 

todas as culturas no mundo moderno. Essas exceções são os 

cereais trigo, milho, arroz, cevada e sorgo; o legume soja; as 

raízes e os tubérculos batata, mandioca e batata-doce; fontes 

de açúcar como a cana-de-açúcar e a beterraba; e a fruta 

banana. Somente os cultivos de cereais respondem atualmente 

por mais da metade das calorias consumidas pelas populações 

humanas do mundo. Com tão poucas culturas importantes, 

todas elas domesticadas milhares de anos atrás, é menos 

surpreendente que muitas áreas no mundo não tenham 

nenhuma planta selvagem de grande potencial. Nossa 

incapacidade de domesticar uma única planta nova que produza 

alimento nos tempos modernos sugere que os antigos podem 

ter explorado praticamente todas as plantas selvagens 

aproveitáveis e domesticado aquelas que valiam a pena. 

(Fragmento adaptado de Jared Diamond. Armas, germes e 
aço. 6a ed. Rio de Janeiro, Record, 2005, p.132-3) 

 
6. A argumentação do texto desenvolve-se no sentido de se 

compreender a razão por que 
 
(A) existiria uma dúzia de exceções dentre todas as 

espécies de plantas selvagens que seriam mono-
pólio das grandes civilizações. 

 
(B) tão poucas dentre as 200.000 espécies de plantas 

selvagens são utilizadas como alimento pelos 
homens em todo o planeta. 

 
(C) algumas áreas da Terra mostraram-se mais propí-

cias ao desenvolvimento agrícola, que teria pos-
sibilitado o surgimento de civilizações. 

 
(D) a maior parte das plantas é utilizada apenas como 

madeira pelos homens e não lhes fornece alimento 
com suas frutas e raízes. 

 
(E) tantas áreas no mundo não possuem nenhuma 

planta selvagem de grande potencial para permitir 
um maior desenvolvimento de sua população. 

7. Atente para os dois segmentos abaixo que compõem um 
período do último parágrafo do texto: 

 
1. Com tão poucas culturas importantes, todas elas 

domesticadas milhares de anos atrás, 
 

2. é menos surpreendente que muitas áreas no mundo 
não tenham nenhuma planta selvagem de grande 
potencial. 

 
A relação que se estabelece entre ambos na frase permite 
concluir que o segmento 
 
(A) 1 fundamenta o que se afirma em 2. 
 

(B) 2 é causa do que se afirma em 1. 
 

(C) 1 exprime a finalidade do que se afirma em 2. 
 

(D) 2 estabelece uma condição para a realização do que 
se afirma em 1. 

 

(E) 1 é uma ressalva ao que se afirma em 2. 
_________________________________________________________ 
 

8. ... que muitas áreas no mundo não tenham nenhuma 
planta selvagem de grande potencial. 

 
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o 
grifado acima está empregado em: 
 
(A) ... e suas folhas e raízes também não servem como 

alimento. 
 

(B) ... que existem tantas espécies de plantas no mun-
do... 

 

(C) Somente os cultivos de cereais respondem atual-
mente por mais da metade das calorias... 

 

(D) Apenas uma dúzia de espécies representa mais de 
80% do total mundial anual de todas... 

 

(E) Essas exceções são os cereais trigo, milho, arroz, 
cevada e sorgo... 

_________________________________________________________ 
 

9. ... que os antigos podem ter explorado praticamente todas 
as plantas selvagens aproveitáveis... 

 
A transposição da frase acima para a voz passiva terá 
como resultado: 
 
(A) que as plantas selvagens aproveitáveis praticamente 

exploraram-se todas com os antigos. 
 

(B) que praticamente todas as plantas selvagens apro-
veitáveis podem ter sido exploradas pelos antigos. 

 

(C) que praticamente todas as plantas selvagens apro-
veitáveis pôde ter sido exploradas pelos antigos. 

 

(D) que podem os antigos ter tido as plantas selvagens 
aproveitáveis todas praticamente exploradas. 

 

(E) que os antigos puderam explorar praticamente todas 
as plantas selvagens aproveitáveis. 
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10. Mantido o respeito às normas de concordância verbal, o 
verbo empregado no singular que também poderia ter sido 
flexionado no plural, considerando-se eventuais ajustes 
no restante da frase, está grifado em: 
 
(A) Com tão poucas culturas importantes, todas elas 

domesticadas milhares de anos atrás, é menos 
surpreendente ... 

 
(B) Nossa incapacidade de domesticar uma única planta 

nova [...] nos tempos modernos sugere que os 
antigos ... 

 
(C) ... que há tantas espécies de plantas no mundo ... 
 
(D) ... qualquer área com um clima favorável deve ter 

tido espécies ... 
 
(E) ... a grande maioria das plantas selvagens não é 

adequada por motivos óbvios ... 
_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao 
texto abaixo. 

 
Wolfgang Amadè Mozart, como ele costumava escrever 

seu nome, era um homem baixo, com um rosto comum 
marcado pela varíola, cujo traço mais marcante era um par de 
olhos azul-cinzentos profundos. Dizia-se que, quando estava de 
bom humor, era caloroso. Mas com frequência dava a 
impressão de não estar inteiramente presente, como se sua 
mente estivesse concentrada em algum evento invisível. 

Ele nasceu no arcebispado de Salzburgo em 1756 e 
morreu na capital imperial de Viena em 1791. Era um ser 
totalmente urbano que jamais teve muito a dizer sobre os 

encantos da natureza. Filho das classes artesãs − seus an-

cestrais eram tecelões e pedreiros −-, ele adotou modas aristo-
cráticas. Era fisicamente agitado, espirituoso e obsceno. Obti-
nha sucesso considerável, embora soubesse que merecia mais. 

Quando criança, Mozart foi anunciado em Londres como 
“prodígio” e “gênio”. Elogios desse tipo, por mais justificados 
que sejam, cobram seu preço na humildade de um homem. 
Mozart, ele mesmo admitia, podia ser tão “orgulhoso quanto um 
pavão”. A presunção leva com facilidade à paranoia, e Mozart 
não estava imune. 

Certa época, em Viena, agarrou-se à ideia de que 
Antonio Salieri, o mestre de capela imperial, estava tramando 
contra ele. A despeito da existência ou não dessas intrigas, 
Mozart não estava acima da politicagem. A jocosidade era o 
que o salvava. Seu correspondente nos tempos modernos 
talvez seja George Gershwin, que era encantador e apaixonado 
por si mesmo em igual medida. 

As atuais tentativas de encontrar uma camada melan-
cólica na psicologia de Mozart não foram convincentes. Em sua 
correspondência, uma ou duas vezes ele exibe sintomas 

depressivos − aludindo a seus pensamentos negros, descre-

vendo sensações de frieza e vacuidade −, mas o contexto das 
cartas é fundamental: no primeiro caso, ele está implorando por 
dinheiro e, no segundo, está dizendo à esposa como sente falta 
dela. Dos sete filhos de Leopold e Maria Anna Mozart, Wolfgang 
foi um dos dois que sobreviveram à primeira infância; apenas 
dois de seus próprios filhos viveram até a idade adulta. Contra 
esse pano de fundo, Mozart parece, na verdade, infatiga-
velmente otimista. 

(Adaptado de Alex Ross. Escuta só. Trad. Pedro Maia 
Soares. São Paulo, Cia. das Letras, 2011, p. 93-95) 

11. No texto, o autor 
 
(A) descreve Mozart como um ser fora do comum, des-

tacando as qualidades contraditórias do compositor, 
como a humildade e o orgulho. 

 
(B) procura traçar um retrato realista de Mozart, 

assinalando não apenas sua genialidade, mas 
também aspectos menos louváveis de sua biografia. 

 
(C) comprova que, por debaixo de seu imenso sucesso, 

Mozart escondia traços de melancolia que só viriam 
a ser compreendidos no futuro. 

 
(D) demonstra que alguns fatos da biografia de Mozart, 

como sua origem social e familiar, exerceram papel 
fundamental no desenvolvimento de suas virtudes. 

 
(E) relaciona a obra de Mozart à de Gershwin, para 

comprovar a influência que a obra do compositor 
austríaco teve sobre a obra deste último. 

_________________________________________________________ 
 

12. Conclui-se que Mozart tinha opinião elogiosa sobre si 
mesmo a partir do segmento transcrito em: 
 
(A) Mozart, ele mesmo admitia, podia ser tão “orgulhoso 

quanto um pavão”. 
 
(B) A jocosidade era o que o salvava. 
 
(C) Em sua correspondência, uma ou duas vezes ele 

exibe sintomas depressivos. 
 
(D) Era um ser totalmente urbano que jamais teve muito 

a dizer sobre os encantos da natureza. 
 
(E) ... Mozart não estava acima da politicagem. 

_________________________________________________________ 
 

13. Atente para as afirmações abaixo. 
 
 I. No texto, o autor comprova a tese de que Antonio 

Salieri, o mestre de capela imperial, estava traman-
do contra Mozart. 

 
 II. Subentende-se que Mozart era presunçoso e para-

noico quando o autor afirma que a presunção leva 
com facilidade à paranoia, e Mozart não estava 
imune a isso. 

 
 III. Na frase Obtinha sucesso considerável, embora 

soubesse que merecia mais, ambos os verbos 
grifados exigem o mesmo tipo de complemento. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
(A) II. 

 
(B) I e II. 

 
(C) II e III. 

 
(D) I e III. 

 
(E) III. 
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14. A despeito da existência ou não dessas intrigas, Mozart 
não estava acima da politicagem. (4o parágrafo) 

 
O emprego do segmento grifado acima assinala uma 
 
(A) concessão. 
(B) condição. 
(C) noção de temporalidade. 
(D) retificação. 
(E) conclusão. 

_________________________________________________________ 
 

15. Está corretamente pontuada a frase: 
 

(A) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música 
que tocava, em seu cérebro, foi derrubado por estu-
diosos, que, afirmam que ele, ao contrário disso, 
aprimorava suas ideias − até um grau quase ma-
níaco. 

 
(B) O antigo mito, de que Mozart transcrevia a música 

que tocava em seu cérebro, foi derrubado por 
estudiosos que, afirmam que ele, ao contrário disso, 
aprimorava suas ideias, até um grau quase maníaco. 

 
(C) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música, 

que tocava em seu cérebro foi derrubado por 
estudiosos; que afirmam que ele (ao contrário disso) 
aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco. 

 
(D) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música 

que tocava em seu cérebro, foi derrubado por 
estudiosos, que afirmam que ele, ao contrário disso 
aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco. 

 
(E) O antigo mito de que Mozart transcrevia a música 

que tocava em seu cérebro foi derrubado por estu-
diosos que afirmam que ele, ao contrário disso, 
aprimorava suas ideias até um grau quase maníaco. 

_________________________________________________________ 
 

16. A frase em que o verbo se apresenta na voz passiva é: 
 
(A) ... que era encantador e apaixonado por si mesmo 

em igual medida. 
 
(B) ... como ele costumava escrever seu nome ... 
 
(C) Era um ser totalmente urbano que jamais teve muito 

a dizer sobre os encantos da natureza. 
 
(D) ... seus ancestrais eram tecelões e pedreiros... 
 
(E) Quando criança, Mozart foi anunciado em Londres 

como “prodígio” e “gênio”. 
_________________________________________________________ 
 

17. A frase que apresenta INCORREÇÕES quanto à ortografia é: 
 
(A) Quando jovem, o compositor demonstrava uma 

capacidade extraordinária de imitar vários estilos 
musicais. 

 
(B) Dizem que o músico era avesso à ideia de expressar 

sentimentos pessoais por meio de sua música. 
 
(C) Poucos estudiosos se despõem a discutir o empacto 

das composições do músico na cultura ocidental. 
 
(D) Salvo algumas exceções, a maioria das óperas do 

compositor termina em uma cena de reconciliação 
entre os personagens. 

 
(E) Alguns acreditam que o valor da obra do compositor 

se deve mais à árdua dedicação do que a arroubos 
de inspiração. 

18. ......  medida que se aproxima da idade adulta, Mozart 
passa  ......  compor concertos mais audazes, demons-
trando que está prestes  ......  atingir a maturidade musical. 

 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 
ordem dada: 
 
(A) A - à - à 

(B) À - à - a 

(C) A - à - a 

(D) À - a - a  

(E) A - a - à 

_________________________________________________________ 
 

19. Atente para as afirmações abaixo. 
 
 I. Wolfgang Amadè Mozart, como ele costumava 

escrever seu nome, era um homem baixo, com um 
rosto comum marcado pela varíola, cujo traço mais 
marcante era um par de olhos azul-cinzentos 
profundos. 

 
  Mantendo-se a correção, a lógica e, em linhas ge-

rais, o sentido original, o segmento grifado acima 
pode ser reescrito da seguinte maneira: cujo rosto 
comum marcado pela varíola tinha como traço 
mais marcante um par de olhos azul-cinzentos 
profundos. 

 
 II. Dizia-se que, quando estava de bom humor... / 

Obtinha sucesso considerável ... 
 
  Os verbos grifados acima estão flexionados nos 

mesmos tempo e modo. 
 
 III. Filho das classes artesãs − seus ancestrais eram 

tecelões e pedreiros −, ele adotou modas 
aristocráticas. 

 
  Os travessões podem ser substituídos por parênte-

ses sem prejuízo para a correção e a lógica. 
 

Está correto o que se afirma em 
 
(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) I e III, apenas. 

_________________________________________________________ 
 

20. ... aludindo a seus pensamentos negros... 
 

O elemento grifado acima preenche corretamente a lacuna 
da frase: 
 
(A) Convém alternar trabalho  ......  descanso. 
 
(B) As medidas adotadas conseguiram auferir bons 

resultados  ......  investimentos feitos. 
 
(C) A empresa o admitiu  ......  engenheiro eletrônico. 
 
(D) Atualmente, muitos aderem  ......  campanhas de 

bem-estar social. 
 
(E) Não se deve atravancar a memória do computador  

......  dados inúteis. 
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Matemática e Raciocínio Lógico-matemático 

 
21. Seja o número inteiro 5X7Y, em que X e Y representam os 

algarismos das centenas e das unidades, respectiva-
mente. O total de pares de valores (X, Y), que tornam tal 
número divisível por 18, é  

 
(A) 4. 
 
(B) 5. 
 
(C) 6. 
 
(D) 7. 
 
(E) 8. 

_________________________________________________________ 
 

22. O valor da expressão  
5
2

:)201,0799,0( 22 −   é 

 
(A) 0,925. 
 
(B) 0,975. 
 
(C) 1,245. 
 
(D) 1,455. 
 
(E) 1,495. 

_________________________________________________________ 
 

23. Relativamente a um lote de tijolos, usado por quatro ope-
rários na construção de um muro, sabe-se que: 

 
− coube a Amilcar assentar a oitava parte e a Benício a 

décima parte do total de tijolos; 
 

− coube a Galileu assentar o dobro da soma das quanti-
dades que Amilcar e Benício assentaram; 

 
 − Dante assentou os restantes 468 tijolos. 
 
 Nessas condições, o total de tijolos do lote é um número 

compreendido entre 
 

(A) 1 250 e 1 500. 
 
(B) 1 500 e 1 750. 
 
(C) 1 750 e 2 000. 
 
(D) 2 000 e 2 250. 
 
(E) 2 250 e 2 500. 

_________________________________________________________ 
 

24. Relativamente aos acidentes que podem ocorrer durante a 
operação das linhas de trens metropolitanos, suponha 
que: de cada 20 acidentes ocorridos, 12 são em decor-
rência de falhas humanas e que, a cada 12 ocorrências 
deste último tipo, 4 acontecem em virtude da não obser-
vância das normas técnicas estabelecidas. Assim sendo, 
mantida a proporção inicial, então, no caso de ocorrerem 
60 acidentes, o esperado é que o número daqueles que 
deverão ocorrer em virtude da não observância das nor-
mas técnicas estabelecidas seja 

 
(A)   6. 
 
(B)   9. 
 
(C) 10. 
 
(D) 12. 
 
(E) 15. 

25. Suponha que, certo mês, a colocação dos trilhos para os 
trens de uma nova linha do Metrô ultrapassou em 25% a 
meta estabelecida pela empresa responsável pela sua 
construção. Sabendo que, se tivessem sido colocados 
1,8 km a menos de trilhos, ainda assim, tal meta teria sido 
ultrapassada em 15%. Então, a meta estabelecida pela 
construtora era de 

 
(A) 16,5 km. 
 
(B) 18 km. 
 
(C) 20,5 km. 
 
(D) 21 km. 
 
(E) 22,5 km. 

_________________________________________________________ 
 

26. Um casal, José e Maria, são trabalhadores autônomos e 
recebem, respectivamente, R$ 20,00 e R$ 25,00 por hora 
de prestação de serviços. Em fevereiro de 2012, eles 
observaram que, no mês anterior, os tempos de prestação 
de serviços dos dois totalizavam 176 horas e que as quan-
tidades de horas que cada um havia trabalhado, eram in-
versamente proporcionais às suas respectivas idades. 
Assim, se José tem 30 anos e Maria tem 25 anos, então, 
juntos, eles receberam no mês de janeiro 

 
(A) R$ 3 800,00. 
 
(B) R$ 3 895,00. 
 
(C) R$ 4 000,00. 
 
(D) R$ 4 265,00. 
 
(E) R$ 4 695,00. 

_________________________________________________________ 
 

27. Sabe-se que a superfície de um piso de formato retangular 
foi revestida por 2 880 lajotas quadradas, todas com me-
dida do lado igual a 25 cm. Considerando desprezível o 
rejuntamento das lajotas, então, se esse piso tem 15 m de 
comprimento, o seu perímetro, em metros, é igual a  

 
(A) 27. 
 
(B) 30. 
 
(C) 48. 
 
(D) 52. 
 
(E) 54. 

_________________________________________________________ 
 

28. Ana tem em um cofrinho exatamente: 7 moedas de 1 real, 
48 de 50 centavos, 53 de 25 centavos e 29 de 10 centa-
vos. Se Ana pretende totalizar a quantia de 50 reais e, 
para tal, adicionar quaisquer tipos de moedas às que já 
tem, então a quantidade mínima de moedas que deverá 
usar é 

 
(A) 4. 
 
(B) 5. 
 
(C) 6. 
 
(D) 7. 
 
(E) 8. 
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29. Sabe-se que, atualmente, os tempos de serviço de Acácio 
e Bia na empresa onde trabalham somam 42 anos. Se a 
diferença entre o tempo de serviço de Bia e o de Acácio é 
de 6 anos, há quantos anos o tempo de serviço de Acácio 
era a terça parte do de Bia? 
 
(A)   9. 
 

(B) 10. 
 

(C) 15. 
 

(D) 18. 
 

(E) 20. 
_________________________________________________________ 
 

30. A  soma  de  todos  os  números  inteiros que satisfazem a  
 

sentença  2
5

1x
3

3x
1 ≤−−+≤   é igual a 

 
(A) 20. 
 

(B) 19. 
 

(C) 18. 
 

(D) 17. 
 

(E) 16. 
_________________________________________________________ 
 

31. Considere que certo bebedouro está totalmente cheio de 
água e que o consumo de 4,2 litros faria com que o seu ní-
vel abaixasse em 10,5 cm. Se esse bebedouro tem a for-
ma de um paralelepípedo retângulo de 0,5 m de altura, 
quantos litros de água havia originalmente em seu inte-
rior? 
 
(A) Menos que 16. 
 

(B) 16. 
 

(C) 18. 
 

(D) 20. 
 

(E) Mais que 20.  
_________________________________________________________ 
 

32. Todo ano bissexto é um número múltiplo de 4. Com base 
nessa afirmação, é correto afirmar que, se 23/01/2012 
ocorreu em uma segunda-feira, então, no ano de 2019 o 
dia 23 de janeiro ocorrerá em 
 
(A) um domingo. 
 

(B) um sábado. 
 

(C) uma sexta-feira. 
 

(D) uma quinta-feira. 
 

(E) uma quarta-feira. 

33. Certo dia, Alan, chefe de seção de uma empresa, deu cer-
ta quantia em dinheiro a dois funcionários − Josemir e 
Neuza − solicitando que fossem lhe comprar um lanche e 
ressaltando que poderiam ficar com o troco. Sabe-se que, 
na compra do lanche eles gastaram 75% da quantia dada 
pelo chefe e que, do troco recebido, Josemir ficou com 
40%, enquanto que Neuza ficou com os R$ 3,75 restan-
tes. Nessas condições, o valor pago pelo lanche compra-
do foi 
 

(A) R$ 15,00. 
 
 
(B) R$ 15,75. 
 
 
(C) R$ 18,50. 
 
 
(D) R$ 18,75. 
 
 
(E) R$ 25,00. 

_________________________________________________________ 
 

34. Suponha que, operando por um período diário de 2 horas, 
uma escavadeira demore 5 dias para remover 1 700 m3 
de terra. Nessas condições, se ela funcionar 6 horas por 
dia, quantos metros cúbicos de terra poderão ser remo-
vidos em 8 dias? 
 

(A) 8 160. 
 
 
(B) 8 200. 
 
 
(C) 8 250. 
 
 
(D) 8 360. 
 
 
(E) 8 450. 

_________________________________________________________ 
 

35. O parágrafo seguinte apresenta parte da fala de Benê diri-
gida a seus amigos Carlão e Dito. 
 

− Hoje, tenho 23 anos de idade, Carlão tem 32 e Dito tem 

44, mas, futuramente, quando a minha idade for igual à 

terça parte da soma das idades de vocês, ...   

 

Um complemento correto para a fala de Benê é 
 

(A) as nossas idades somarão 120 anos. 
 
 
(B) Carlão terá 36 anos. 
 
 
(C) Dito terá 58 anos. 
 
 
(D) Carlão terá 38 anos. 
 
 
(E) Dito terá 54 anos.  
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36. Um trem metropolitano partiu de um terminal da Linha 1 − 
Estação Tucuruvi −, com X passageiros e, após passar su-
cessivamente pelas Estações Parada Inglesa e Jardim 
São Paulo, chegou à Estação Santana com X passagei-
ros. Sobre o trânsito de passageiros ao longo desse tra-
jeto, sabe-se que: 

 
− na   Estação   Parada   Inglesa   desceram  exatamente  

 
18 passageiros  e  o  número  dos que embarcaram era  
 

igual a  
6
1

  de X;  

 
 
− na  Estação  Jardim  São  Paulo desceram exatamente  

 
106 passageiros  e  o número dos que embarcaram era  
 

igual a  
3
1

  do  número  de  passageiros  que  partiu da  

 
estação anterior. 

 
 

Nessas condições, é correto afirmar que X é um número 
 
 

(A) ímpar. 
 
(B) divisível por 9. 
 
(C) múltiplo de 4. 
 
(D) menor que 200. 
 
(E) maior que 400. 

_________________________________________________________ 
 

37. Suponha que, a fim de pré-selecionar alguns garotos para 
compor uma equipe de futebol, um técnico adota o 
seguinte procedimento inicial: cada garoto deverá dar 
50 chutes ao gol, todos a partir da bola parada e colocada 
na marca da cobrança do pênalti e, a cada vez que ele 
marcar um gol, receberá 2 pontos, caso contrário, perderá 
5 pontos. Nessas condições, para ter um saldo positivo de 
pontos, a menor quantidade de chutes ao gol que um 
garoto deverá acertar é um número compreendido entre 

 
(A) 25 e 30. 
 
(B) 30 e 35. 
 
(C) 35 e 40. 
 
(D) 40 e 45. 
 
(E) 45 e 50. 

_________________________________________________________ 
 

38. Em quantos números inteiros X, tais que 10 < X < 25 000, 
os dígitos são expressos por números consecutivos es-
critos em ordem crescente, como, por exemplo, no nú-
mero 4 567? 

 
(A) 30. 
 
(B) 28. 
 
(C) 26. 
 
(D) 25. 
 
(E) 23. 

39. Observe que em cada um dos dois primeiros pares de 
palavras abaixo, a palavra da direita foi formada a partir da 
palavra da esquerda, utilizando-se um mesmo critério.  

 
 

DIANA - ANDA 
 
 
CRATERA - ARCA 
 
 
BROCHES - ? 

 
 
 
 Com base nesse critério, a palavra que substitui correta-

mente o ponto de interrogação é 
 
 

(A) RECO. 
 
 
(B) ROBE. 
 
 
(C) SECO. 
 
 
(D) SEBO. 
 
 
(E) SOBE. 

_________________________________________________________ 
 

40. Três técnicos da Cia. do Metropolitano de São Paulo − 
Aurélio, Dante e Jorge − trabalham nas Linhas 1, 2 e 3, 
onde atuam nas áreas Administrativa, de Manutenção e 
de Segurança, não respectivamente. Considere as se-
guintes informações: 

 
 
 
 − Jorge trabalha na área de Segurança; 
 
 
 − o que trabalha na Linha 1 atua na área de Manutenção; 
 
 

− Aurélio não trabalha na Linha 3 e não trabalha na área 
Administrativa. 

 
 
 

Com base nessas informações, é correto afirmar que o 
técnico que trabalha na Linha 1 e aquele que atua na área 
Administrativa são, respectivamente, 

 
 

(A) Aurélio e Jorge. 
 
 
(B) Aurélio e Dante. 
 
 
(C) Jorge e Dante. 
 
 
(D) Jorge e Aurélio. 
 
 
(E) Dante e Jorge. 
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Atualidades 

 
41. Houve muita polêmica e especulação sobre a idade da 

atriz que viverá a personagem central da adaptação do ro-
mance Gabriela, Cravo e Canela, uma nova minissérie. O 
romance é uma das obras de um dos maiores escritores 
brasileiros de todos os tempos, cujo centenário de nasci-
mento ocorrerá neste ano de 2012. Trata-se de 

 
(A) José de Alencar. 
(B) Érico Veríssimo. 
(C) José Lins do Rego. 
(D) Jorge Amado. 
(E) Vinícius de Moraes. 

_________________________________________________________ 
 

42. Analise o gráfico para responder à questão. 
 

Participação de um grupo de mercadorias “X” no 
conjunto das exportações brasileiras em 2011 

 

X

outros grupos

  
(Exame − Edição 1000 − Ano 45 n. 17 29.09.2011. p. 58) 

 
O setor X no gráfico representa a participação  

 
(A) dos semimanufaturados, como suco de laranja e ca-

fé solúvel. 
 
(B) das commodities, como ferro e soja. 
 
(C) dos manufaturados, como automóveis e aviões. 
 
(D) dos produtos agrícolas, como café e milho. 
 
(E) dos produtos extrativos, como ferro e alumínio. 

_________________________________________________________ 
 

43. Em 2011, o mercado editorial brasileiro produziu um livro 
de autoajuda que se tornou o livro de maior vendagem de 
todos os tempos, ultrapassando 7 milhões de exemplares, 
segundo a revista Época [26/12/2011]. Trata-se de  

 
(A) Ágape, do Padre Marcelo Rossi. 
(B) O X da questão, de Eike Batista. 
(C) Deixe os homens aos seus pés, de Marie Forleo. 
(D) As esganadas, de Jô Soares. 
(E) É tudo tão simples, de Danuza Leão. 

_________________________________________________________ 
 

44. Envolto em grande polêmica, o novo Código Florestal foi  
 

(A) aprovado pelo Congresso Brasileiro e entrou em vi-
gor no primeiro dia de janeiro de 2012. 

 
(B) votado na Câmara e no Senado, mas terá de voltar à 

Câmara porque foi modificado pelos senadores. 
 
(C) arquivado pelos deputados ambientalistas porque re-

presentava um sério risco à floresta Amazônica. 
 
(D) mantido na íntegra desde a formulação de seu pro-

jeto, devido ao grande empenho do Poder Executivo. 
 
(E) rejeitado pelos deputados e senadores oposicionis-

tas que representam a maioria no Congresso Na-
cional. 

45. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) afirmou, em 28/11/2011, que a crise dos 
países da zona do euro representa o principal risco para a 
economia mundial neste momento. 
De acordo com o relatório "Perspectiva Econômica", a 
OCDE vê que a recuperação econômica mundial está per-
dendo força, deixando a zona do euro em uma leve re-
cessão e os Estados Unidos em risco de seguir o mesmo 
caminho. 
 
(Adaptado de http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/11/ 
crise-da-zona-do-euro-e-risco-para-economia-mundial-diz-
ocde.html) 

 
A chamada crise do euro teve como uma de suas causas 
 
(A) a imigração caótica de norte-africanos, que levou à 

implosão dos sistemas previdenciários, como os da 
Espanha e França. 

 
(B) a entrada de vários países do leste europeu, como a 

Polônia na União Europeia, que provocou o au-
mento da inflação. 

 
(C) os escândalos relacionados à corrupção política, que 

provocou a queda dos governantes da Itália e da 
Bélgica. 

 
(D) a desindustrialização de países como a Alemanha e 

a Suécia devido às maciças importações de produ-
tos industrializados chineses. 

 
(E) o descontrole das contas públicas, que levou a um 

forte endividamento em países da zona do euro, es-
pecialmente na Grécia. 

_________________________________________________________ 
 

46. O Brasil tinha 11,42 milhões de pessoas morando em 

favelas, palafitas ou outros assentamentos irregulares  

em 2010. O número corresponde a 6% da população do 

País e consta do estudo Aglomerados Subnormais, reali-

zado com dados do último Censo e divulgado em 

dezembro de 2011, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 
(Adaptado de http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,fa-
velas-concentram-6-da-populacao-brasileira-com-11-mi-de-
habitantes,813838,0.htm) 

 
Relaciona-se corretamente com o dado divulgado pelo 
IBGE: 
 
(A) A proporção de habitantes em favelas reduziu sensi-

velmente porque, na década de 90, atingia cerca de 
45% da população brasileira. 

 
(B) As favelas e outros tipos de submoradias são fenô-

menos concentrados no Sudeste, não sendo encon-
trados no Norte do país, por exemplo. 

 
(C) A maior concentração de favelas encontra-se nas re-

giões metropolitanas, como são exemplos as regiões 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 
(D) As condições de renda e escolaridade das pessoas 

que vivem em aglomerados subnormais são seme-
lhantes em todas as áreas urbanas do país. 

 
(E) Os aglomerados subnormais se caracterizam pela 

ocupação de várzeas de rios e, portanto, várias fave-
las do Rio de Janeiro não têm essa classificação. 
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47. Belo Monte será a maior hidrelétrica totalmente brasileira, 

considerando que a Usina de Itaipu é binacional (em so-

ciedade com o Paraguai), e a terceira maior do mundo. [...] 

A instalação de Belo Monte é uma das mais polêmicas da 

história do país. O empreendimento, [...] divide a opinião 

de especialistas e causa protestos em grupos ambientalis-

tas [...]  

 
(Adaptado de http://www.ecodesenvolvimento.org.br/posts/2011/ 
junho/debates-da-atualidade-belo-monte#ixzz1kzFSPUB7) 

 
 

Um dos motivos que provocam polêmica em relação à hi-
drelétrica de Belo Monte é o fato de que 
 

(A) a inundação de vasta área colocará em risco a biodi-
versidade da região e afetará aldeamentos indíge-
nas e a vida de milhares de ribeirinhos. 

 

(B) a região onde a usina será instalada apresenta con-
dições naturais pouco favoráveis, pois é serrana e o 
clima predominante é semiárido, com baixo nível de 
chuvas anuais. 

 

(C) apesar de seu tamanho, a energia produzida não 
será suficiente para abastecer as capitais mais pró-
ximas, como são exemplos Manaus e Cuiabá. 

 

(D) os recursos para sua construção são estrangeiros, o 
que contraria a legislação brasileira que considera a 
produção de energia uma atividade estratégica e, 
portanto, nacional. 

 

(E) a região apresenta grandes reservas de petróleo e o 
mais viável economicamente seria a construção de 
uma usina termelétrica utilizando o combustível. 

_________________________________________________________ 
 

48. Segundo a Economist Intelligence Unit (EIU), empresa de 

consultoria e pesquisa ligada à revista The Economist, o 

Brasil já se tornou, em 2011, a sexta maior economia do 

mundo, ou seja, o sexto maior produto interno bruto 

medido em dólares à taxa de câmbio corrente. 

 
(Adaptado de http://www.cartacapital.com.br/economia/brasil-
sexta-economia-do-mundo/) 

 
 

Para atingir a sexta posição mundial, o Brasil ultrapassou 
a economia 
 

(A) da França. 
 

(B) da Índia. 
 

(C) do Reino Unido. 
 

(D) do Canadá. 
 

(E) da Espanha. 

49. A revista Veja realizou um levantamento sobre os estados 
brasileiros, revelando quais os que estão mais preparados 
para receber os investimentos estrangeiros neste ano de 
2012 e nos próximos. Observe no mapa os resultados 
referentes à rede de infraestrutura nos estados. 
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(Adaptado de Veja − Edição 2249, ano 44, n. 52, 28/12/2011, p. 204) 
 
 
 

Uma das conclusões que se pode obter a partir da análise 
do mapa é: 
 
(A) O comentado “apagão” na infraestrutura não é ver-

dadeiro, pois ela existe, só que mal distribuída.  
 

(B) A rede de telecomunicações representa o problema 
enfrentado pelos estados deficientes em infraestru-
tura. 

 

(C) A qualidade da infraestrutura tem peso menor do 
que a sustentabilidade ambiental para atrair investi-
mentos. 

 

(D) Os estados mais populosos são os que apresentam 
as piores classificações no setor de infraestrutura. 

 

(E) As deficiências de infraestrutura dificultam os investi-
mentos em mais da metade dos estados brasileiros. 

_________________________________________________________ 
 

50. Uma equipe farmacêutica inglesa divulgou em outubro 
passado os primeiros resultados positivos da vacina 
RTS,S., apelidada de Mosquirix. Os testes feitos com 
crianças, em países africanos, foram positivos e a vacina 
reduziu pela metade o risco de contrair a doença. Trata-se 
da vacina contra a 
 
(A) dengue. 
 
(B) esquistossomose. 
 
(C) difteria. 
 
(D) malária. 
 
(E) febre amarela. 
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