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REDAÇÃO
O tributo é um fantástico instrumento de
poder, de domínio, de controle da sociedade. Serve,
fundamentalmente, aos governantes (burocratas e
políticos), tendo, às vezes, um efeito colateral - mas
não absolutamente necessário - que é permitir ao
Estado prestar serviços públicos.
Como os governos gastam mal e desperdiçam
recursos do povo, há necessidade, cada vez maior, de
se elevar a carga tributária, que não retorna em serviços
públicos adequados. Buscam-se, pois, legal ou
ilegalmente, recursos ditos tributários para atender ao
“moleque estatal” e às ambições dos detentores do
poder.
Aos 70 anos, dos quais 46 anos dedicados ao
estudo do Direito Tributário, estou cada vez mais
convencido de que o tributo não tem nenhuma função
social. O povo recebe apenas - e às vezes - o efeito
colateral, em serviços públicos, dos tributos que é
obrigado a entregar ao governo, pois a verdadeira
função do tributo é a manutenção dos detentores do
poder e atender às benesses oficiais, ao privilégios que
os cidadão de 1ª categoria (governantes) têm em
relação ao de 2ª categoria (o povo em geral). O tributo
é apenas o principal instrumento de domínio
governamental.
Ives Gandra da Silva Martins
Advogado Tributarista
Professor Universitário
Tendo lido atentamente o texto acima,
escolha, entre os vários temas a que o autor se refere
(carga tributária, mau uso do dinheiro do povo,
privilégios de políticos e governantes, benesses oficiais
etc) um título e elabore um texto dissertativo, cuja
extensão deve variar entre 30 e 40 linhas.
-

Observações:
Redija seu texto considerando-se letra de tamanho
regular.
Para rascunho, utilize o espaço a ele reservado na
folha de prova.

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 1 a 12, baseiam-se
no texto abaixo.
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
NATAL
(Cecília Meireles)
Pouco a pouco tudo foi ficando tão complicado, tão
difícil! Das simples ceias familiares, que apenas
aproximavam as pessoas num convívio sentimental,
passou-se às grandes ceias de repercussão social, ceias
festivas em luxuosos ambientes, sem compreensível

relação com a data do calendário. Das lembrancinhas
modestas que recebiam as crianças, por aquele
acontecimento, dos cartões de boas festas, afetuosos e
ingênuos, passou-se a uma superabundância de
presentes, a uma efusão de votos, a uma profusão de
árvores de natal - dos mais diversos feitios e coloridos
- e tudo se converteu numa grande festa decorativa,
ruidosa, suntuosa, profana, em que se confundem
tradições cristãs e pagãs e se misturam as celebrações
religiosas do Menino Jesus com as alegrias do Ano
Novo.
(Ah! Quem vos visitou, lugares humildes da
Palestina, que ainda hoje pareceis os mesmos de
outrora, em vossa rústica simplicidade. Lugares de
onde, no entanto, iria surgir uma nova luz - na verdade
- uma nova Estrela para os povos da Terra!)
E, de repente - seja no Rio ou em São Paulo,
ou em qualquer grande centro ocidental - essas
avenidas enfeitadas, essas lojas acesas, esses
fantásticos presentes que se acumulam, sugestivos e
atraentes por todos os lados! E as mãos ágeis dos
vendedores que abrem e fecham caixas, estendem
papéis maravilhosos, desenrolam atilhos dourados,
fitas cintilantes, que entre os seus dedos se convertem
em flores de inúmeras pétalas!
Tudo isso em torno do Nascimento daquele
Menino que, a princípio, um pequenino fugitivo
perseguido, passa logo a uma iluminada criança a
discutir com doutores - sem que se possa adivinhar se
algum dia brincou, despreocupado, nem que
brinquedos terão sido os seus.
Em todo caso, se esta pompa, se este delírio,
se estas luzes copiosas, se estas horas inquietas dos
Natais de hoje servem para aproximar as criaturas,
malgrado o contraste de tanto fausto e grandeza com a
doce pobreza de Jesus - estes Natais assim celebrados
continuarão a ser uma bela e feliz festa cristã!
Vocabulário:
 Fausto - luxo, ostentação
 Atilho - fio
 Copiosa - abundante
 Profana – pagã
Tendo lido atentamente o texto, responda, agora,
às seguintes questões relativas ao mesmo:
1 – A autora faz, nos transcorrer do texto, uma
comparação entre o “natal de antes” e o “Natal de
hoje”, criando diversas oposições de idéias, que
ocorrem em todas as alternativas abaixo, exceto:
a ( ) I – Simples ceias familiares;
II – Grandes ceias de repercussão social;
b ( ) I - ... aproximavam as pessoas num convívio
familiar;
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II - ... ceias festivas em luxuosos ambientes;
c ( ) I - Das lembrancinhas modestas que recebiam
as crianças...
II – Superabundância de presentes...
d(
) I - ... dos cartões de boas festas, afetuosos e
ingênuos...
II - ... efusão de votos...
e ( ) I -... essas avenidas enfeitadas...
II - ... passa logo a uma iluminada criança...
2 – Tendo respondido corretamente a
questão nº 1, é possível afirmar que predomina, no
texto, a seguinte figura de linguagem:
a ( ) Prosopopéia;
b ( ) Metonímia;
c ( ) Paradoxo;
d ( ) Antítese;
e ( ) Pleonasmo;
3 – “(Ah! Quem vos visitou, lugares humildes
da Palestina, que ainda hoje pareceis os mesmos de
outrora, em vossa rústica simplicidade”).
A autora dirige-se aos “lugares humildes da
Palestina”, como se fossem uma pessoa. Nesta frase,
a autora fez uso das seguintes figuras de linguagem:
a ( ) Apóstrofe e prosopopéia;
b ( ) Apóstrofe e humanismo;
c ( ) Elipse e catacrese;
d ( ) Prosopopéia e hipérbato;
e ( ) Metáfora e sinédoque;
4 - “(Ah! Quem vos visitou, lugares humildes da
Palestina, que ainda hoje pareceis os mesmos de
outrora, em vossa rústica simplicidade).
A autora, ao dirigir-se aos “ lugares
humildes da Palestina”, empregou a 2ª pessoa do
plural. Se ela empregasse o tratamento “vocês”, esta
frase ficaria correta na alternativa:
a (
) Ah! Quem lhe visitou, lugares humildes da
Palestina, que ainda hoje parecem os mesmos de
outrora, em sua rústica simplicidade;

5 – A referência que a Autora, logo após dirigir-se
aos lugares humildes da palestina, faz ao Rio, São
Paulo ou qualquer grande centro ocidental, tem por
finalidade:
a (
) Expressar a admiração da Autora diante do
grande desenvolvimento desses centros econômicos;
b ( ) Expressar a afeição da Autora por esses grandes
centros;
c ( ) Expressar a rejeição da Autora por esses grandes
centros;
d(
) Expressar a valorização do espiritual sobre o
material;
e (
) Expressar uma recriminação da Autora aos
lugares humildes da Palestina que, apesar de muito
mais antigos; não conseguem se desenvolver;
6 – “... se estas luzes copiosas, se estas horas
inquietas dos Natais de hoje servem para aproximar as
criaturas, malgrado o contraste de tanto fausto e
grandeza com a doce pobreza de Jesus...”
O termo em destaque só não foi
adequadamente na alternativa:

substituído

a (
) “... se estas luzes copiosas, se estas horas
inquietas dos Natais de hoje servem para aproximar
as criaturas, não obstante o contraste de tanto fausto
e grandeza com a doce pobreza de Jesus...”
b (
) “... se estas luzes copiosas, se estas horas
inquietas dos Natais de hoje servem para aproximar as
criaturas, apesar do contraste de tanto fausto e
grandeza com a doce pobreza de Jesus...”
c (
) “... se estas luzes copiosas, se estas horas
inquietas dos Natais de hoje servem para aproximar as
criaturas, a despeito do contraste de tanto fausto e
grandeza com a doce pobreza de Jesus...”
d (
)“... se estas luzes copiosas, se estas horas
inquietas dos Natais de hoje servem para aproximar
as criaturas, embora
tanto fausto e grandeza
contraste com a doce pobreza de Jesus...”
e (
) “... se estas luzes copiosas, se estas horas
inquietas dos Natais de hoje servem para aproximar as
criaturas, porque contrasta tanto fausto e grandeza
com a doce pobreza de Jesus...”
GRAMÁTICA

b (
) “(Ah! Quem os visitou, lugares humildes da
Palestina, que ainda hoje parecem os mesmos de
outrora, em sua rústica simplicidade).
c (
) “(Ah! Quem te visitou, lugares humildes da
Palestina, que ainda hoje pareces os mesmos de
outrora, em tua rústica simplicidade).
d (
) “(Ah! Quem a visitou, lugares humildes da
Palestina, que ainda hoje parece os mesmos de
outrora, em sua rústica simplicidade).
e ( ) “(Ah! Quem lhes visitou, lugares humildes da
Palestina, que ainda hoje pareceis os mesmos de
outrora, em vossa rústica simplicidade).

7 – Os termos destacados na frase abaixo têm,
respectivamente, as funções sintáticas de:
“Pouco a pouco tudo foi ficando tão complicado, tão
difícil...”
a ( ) Adjunto adverbial de quantidade; predicativo;
adjunto adverbial de modo;
b ( ) Adjunto adnominal; adjunto adverbial de modo;
adjunto adverbial de modo;
c ( ) Adjunto adverbial de tempo; predicativo do
sujeito; adjunto adverbial de intensidade;
d ( ) Adjunto adverbial de tempo; adjunto adverbial
de modo; adjunto adverbial de intensidade;
e ( ) Adjunto adverbial de modo; predicativo do
sujeito; adjunto adverbial de intensidade;
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8 - “(Ah! Quem vos visitou, lugares humildes da
Palestina, que ainda hoje pareceis os mesmos de
outrora, em vossa rústica simplicidade).
O termo em destaque tem função sintática de:
a ( ) Vocativo;
b ( ) Aposto;
c ( ) Adjunto adverbial de lugar;
d ( ) Objeto direto;
e ( ) Sujeito;
9 – Observe as frases abaixo:
I – “Das simples ceias familiares, que apenas
aproximavam as pessoas...”
II – “E as mãos ágeis dos vendedores que abrem e
fecham caixas...”
III – “se estas horas inquietas dos Natais de hoje
servem para aproximar as criaturas...”
A substituição dos termos em destaque por
pronomes átonos será correta com a alternativa:
a ( ) lhes; as; as;
b ( ) Nas; nas; las;
c ( ) Nas; las; las;
d ( ) as; as; as;
e ( ) Lhes; nas; lhes;
10 – As palavras em destaque nas passagens abaixo
introduzem, respectivamente, orações:
I – “sem que se possa adivinhar se algum dia
brincou...”
II – “...se estas horas inquietas dos Natais de hoje
servem para aproximar as criaturas...”
a ( ) Subordina adverbial condicional; subordinada
adverbial condicional;
b ( ) Substantiva objetiva direta; substantiva objetiva
direta;
c ( ) Substantiva objetiva direta; subordinada
adverbial condicional;
d ( ) Subordinada adverbial condicional; substantiva
objetiva direta;
e ( ) Todas as alternativas estão erradas;
11 – A frase abaixo foi modificada de maneira
correta na alternativa:
“...- essas avenidas enfeitadas, essas lojas acesas...”
a ( ) “... essas avenidas bastante enfeitadas, essas
lojas meia acesas...”
b ( ) “... essas avenidas bastante enfeitadas, essas
lojas meio acesas...”
c ( ) “... bastantes avenidas enfeitadas, essas lojas
menas acesas...”
d ( ) “... bastante avenidas enfeitadas, essas lojas
menos acesas...”
e ( ) “... muitas avenidas enfeitadas, menas lojas
acesas...”
12 – Assinale a alternativa incorreta quanto à
regência verbal:
a ( ) As pessoas de hoje preferem as grandes ceias de
repercussão social do que as ceias familiares.
b ( ) Cecília Meireles aspirava a uma vida simples.

c ( ) Cecília Meireles sempre ansiou por uma vida
simples.
d ( ) No natal, assiste-se, nas grandes cidades, a um
espetáculo de luzes.
e ( ) A festa de natal implica muitos gastos.
LITERATURA:
13 – Castro Alves, autor, entre outros, do poema
“Vozes da África”, situa-se:
a ( ) No arcadismo brasileiro;
b ( ) Na primeira fase do romantismo brasileiro,
denominada “indianismo”;
c ( ) Na segunda fase do romantismo brasileiro,
denominada “byronismo”;
d ( ) Na terceira fase do romantismo brasileiro,
denominada “condoreirismo;
e ( ) No realismo brasileiro;
14 – Analise a estrofe abaixo, extraída de “O Navio
Negreiro” de Castro Alves:
Era um sonho dantesco... O tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho,
Em sangue a se banhar
Tinir de ferros... estalar do açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar.
Aponte a alternativa que não se aplica ao
texto:
a (
) O sonho dantesco, a que se refere o poeta,
compõe-se de figuras humanas: os escravos;
b (
) A expressão “sonho dantesco” remete-nos às
cenas horríveis do inferno, descritas na Divina
Comédia por Dante Alighieri;
c ( ) O sonho dantesco expressa a indignação do eu
lírico diante do desajuste “opressor / oprimido” da
sociedade brasileira do século XIX;
d ( ) A expressão sonho dantesco conota a recusa em
admitir que o que se via era real;
e ( ) O sonho dantesco é o resultado da inadaptação
do poeta ao mundo, devido a seus conflitos
exclusivamente interiores;
15 – Analise a estrofe abaixo, extraída de “Vozes da
África” de Castro Alves:
Ontem plena liberdade...
A vontade por poder...
Hoje... Cúmulo de maldade!
Nem são livre pra... morrer!
Prende-os a mesma corrente
Férrea, lúgubre serpente
Nas roscas da escravidão...
(...)
Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me Vós, Senhor Deus!
Se eu deliro... ou se é verdade
Tanto horror perante os céus...
Sobre esse texto, não é correto afirmar que:
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16 – Considerando ainda o poema de onde se
extraíram as estrofes da questão anterior, é correto
afirma a respeito de seu autor:
a ( ) É ele considerado o poeta da dúvida e da
descrença;
b ( ) É ele considerado o poeta do sentimento da
natureza;
c ( ) É um poeta de sentimentos belos, doces e
meigos;
d ( ) É um poeta da retórica apaixonada;
e ( ) É um poeta participante, que fulmina a
escravidão e a injustiça;
17 – Analise os seguintes versos extraídos do poema
“Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo
Neto:
Finado Severino,
Quando passares em Jordão
E os demônios te atacarem
Perguntando o que é que levas
- Dize que levas somente
coisas do não:
fome, sede, privação.
As “coisas do sim” estão, respectivamente, em:
a ( ) Vacuidade - abundância - carência;
b ( ) Fartura - carência - vacuidade (= vazio);
c ( ) Abastança - carência - saciedade (= saciar);
d ( ) Satisfação - saciedade - fartura;
e ( ) Vacuidade - fartura - abundância;
18 – Sobre a obra “Morte e Vida Severina” só não é
correto afirmar:
a ( ) A obra possui estrutura dramática: é uma peça
de teatro;
b ( ) “Auto de Natal Pernambucano” é outro nome
pelo qual esta obra é conhecida;
c ( ) O nome próprio “Severino” transforma-se em
adjetivo, referindo-se à vida severina, à condição
severina, à miséria;
d ( ) O personagem Severino tem a força coletiva de
uma personagem típica: representa os retirantes
nordestino;
e ( ) O retirante, Severino, vem do sertão para a
cidade, seguindo a trilha do rio Capeberibe. Quando
chega a Recife, depois de encontrar muitas mortes pelo
caminho, desengana-se com o sonho da cidade grande
e do mar, e “salta fora da ponte da vida”, isto é,
suicida-se.

LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS
Viagens ao exterior demandam conhecimento da
cultura do país de destino. No entanto, existem
aspectos culturais que merecem mais atenção numa
viagem de negócios.
Leia o texto e responda as perguntas:
Who’s for a business lunch?

Typical
Lenght
UK

1.00 –
2.00
Scandinavia 1 hour
12.00 1.00
Russia
1.5 hour 1.00 –
2.30
Germany
Up to 2 1.0 –
hours
2.00
Belgium/
1 hour
12.00 Netherlands
1.00
France/
2 hours 12.00 Luxembourg
2.00
Italy
2 hours 1.0 –
3.00 +
Spain/
Portugal
Greece

1 hour

Usual
Time

3 hours
+
Several
hours

Business
Talk
Throughout
the meal
Throughout
the meal
Throughout
the meal
Throughout
the meal
Throughout
the meal
Only after
the cheese
Late in the
meal

12.30 - Late in the
4.00
meal
More ocasionally
like to
be
dinner

Alcohol
Consumpti

a ( ) Mostra o traço romântico do inconformismo;
b ( ) Dá tratamento eloqüente à linguagem para tratar
do tema da escravidão;
c ( ) Pode ser identificado com a poesia abolicionista
de Castro Alves;
d ( ) Pelo tema que explora, classifica-se na corrente
social da poesia romântica;
e (
) Traduz pessimismo e egocentrismo do poeta
romântico diante da impossibilidade de mudar o
mundo;

++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Forget the language barriers. Forget the jet lag. If
you’re traveling abroad on business, your most difficult
problem is lunch. Every country has different customs
and you can’t afford to get it wrong.
Down in the south of Europe, lunch breaks last a long
time. In Italy they can last three hours. In Spain they
can be followed by a siesta. Some Greek people
actually have a siesta instead of lunch, so they can
prepare for a very substantial late dinner. And when
dinner comes, everyone’s attention is on the food. So
don’t worry if the business discussion is slow starting.
The goal is to eat well, demonstrate hospitality and
develop relationships. Business can wait.
Some lunches are lighter than others. If you’re in
Scandinavia, a business lunch is sometimes just a plate
of sandwiches. And don’t be surprised if your hosts
refuse alcohol and drink milk instead – and skimmed
milk at that. Not all places are so health conscious. As
one Russian businessman remarked “The Americans
are always complaining about smoking and drinking.
In Russia we have no problem. We do both.”
The French like to take a long time over their lunch.
One traveller can recall a French lunch that lasted
seven hours. French restaurants sometimes have a
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special ‘business menu’. This is a trick. It’s reasonably
quick three course meal designed for people who have
no business to do. If you want to do business, choose
from the real menu and take your time. Anything under
about two hours is classed as a coffee break.
19 – Qual é o grande problema de se viajar ao exterior
a negócios?
a) as barreiras da língua
b) as refeições
c) a parada para o lanche
d) os costumes
e) N.D.A.
20 - Com que se preocupam os gregos?
a) com um jantar reforçado
b) com a sesta
c) com “o comer bem”
d) comer comida ‘‘light’’
e) N.D.A.
21 – Com que os russos não têm problemas?
a) com a comida
b) com o tempo para as refeições
c) com fumar e beber
d) com comer uma comida saudável
e) N.D.A.
22 – Os franceses gostam de:
a) beber álcool e leite
b) ter bastante tempo para comer
c) comer comida saudável
d) comer em restaurante francês
e) N.D.A.
Todas as pessoas almejam obter sucesso nos seus
empreendimentos. Será que existe uma receita para a
concretização das nossas idéias?
Leia o texto e responda as perguntas escolhendo a
melhor alternativa.
Discovering the Ingredients for Success
Starting with a bag of red pepper powder and
a family gift, Patrícia Machado turned a low
point in her life into a fortune in the food
business.
At 20, back in 1998, Patrícia Machado seemed
to be moving ahead nicely in her career. The young
woman from São Lourenço da Mata in Pernambuco
had a good job with a condiment packaging company.
She was also taking business administration courses at
night. Then bad things started to happen, leaving her in
debt and without a job.
But the crisis brought out the strength of her
personality. She talked to the man who supplied red
pepper powder to the company she had worked for. He
gave her a five-kilo bag of the powder and advice on
how to start her own business.
Her father gave her 60,000 reais. She used it
to buy two boxes of garlic, five kilos of cumin, plastic
bags, and paper stickers. At home she prepared 250

packets of red pepper powder, 250 of garlic, and
another 250 of cumin. She loaded them on a handcart.
Then she headed off to sell them to the owners of main
supermarkets in the city.
Within six months, she was selling more than
2,000 packets of seasoning per day to shop owners
throughout the region. By 2000, she had paid off her
debt and had two assistants working for her in the
company she named Produto Sabor Na Panela.
Patrícia has currently expanded sales into the
neighboring states of Paraíba and Alagoas. She has
added teas, cloves, oregano, anise, and black pepper to
the range of products she sells. And with a friend, she
opened her own supermarket in Matriz da luz. “ Since
my grandfather came from there,” she says, “ I knew
there was no supermarket there.” She named it
Coquinho, the name by which her grandfather was
known. Within a few days of the opening, sales were
booming. Normally she wakes up at 5 a.m., but now
she’s up at 4 a.m. twice a week to buy fresh fruit and
vegetables for the store. On Saturdays, she sends a car
to outlying, remote areas to pick up customers who
would have trouble getting to Coquinho.
“Many people say that I have been lucky,”
Patrícia says. “I do not agree.” What accounts for her
success? Her intelligence, of course. And she has the
persistence to overcome obstacles.
Now, at 26, Patrícia says that her biggest
dream is to be a mother. “ But I still don’t have any
serious relationship,” she says. “There is practically no
time.”
23- Como Patrícia começou o seu negócio?
a) vendendo pimenta em pó
b) vendendo condimento
c) vendendo alho
d) vendendo sacos plásticos
e) N.D.A.
24 – A que se refere o número 750 no texto?
a) ao salário de Patrícia
b) aos pacotes de condimentos
c) ao número de empregados
d) ao lucro anual
e) N.D.A.
25 – No ano 2000, Patrícia tinha pagado todo o seu
débito. Esse débito refere-se a que?
a) a quantia de dinheiro que Patrícia devia a
alguém
b) a quantia de dinheiro gasta no negócio
c) a quantia de dinheiro gasto em mercadorias
d) a quantia de dinheiro gasta para montar o
estoque
e) N.D.A.
26 – Na expectativa de Patrícia, o que deve ser levado
em consideração para se ter sucesso nos negócios?
a) ter sorte
b) ter sorte e trabalhar muito
c) ser inteligente e persistente
d) ser inteligente e ter sorte
e) N.D.A.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL
TEXTO 1 – Cuestiones de 19 a 22
COMPORTAMIENTO
Menos trabajo y más felicidad, las claves para alcanzar el
éxito profesional
En los Estados Unidos, un estudio demostró
que la felicidad no es una consecuencia de haber sido
un profesional triunfador. Por el contrario, quienes
llegaron lejos laboralmente ya eran personas con una
actitud positiva en la vida.
La felicidad, y no el trabajo duro, es la clave
primordial para alcanzar el éxito profesional, de pareja
y en la salud, según informó un estudio científico
publicado en Gran Bretaña.
De acuerdo con la investigación, realizada por
un grupo de psicólogos de las universidades de
California Riverside e Illinois, las personas felices
tienen más posibilidades de conseguir más logros y
superar desafíos, que refuerzan las emociones positivas
y llevan a un éxito profesional, buenas relaciones de
pareja y mejor estado de salud.
Según el informe, la felicidad "no es un factor
de lujo para sentirse bien", sino un rasgo esencial para
el bienestar de las personas.
Además, indicó que la felicidad puede
extenderse a una nación entera, con países felices que
tienden a beneficiarse de gobiernos democráticos
sanos, con bajos niveles de corrupción, y mayor
empleo y solidaridad entre sus habitantes.
La profesora Sonja Lyubomirsky que dirigió
el estudio, descubrió que existe un fuerte vínculo entre
la felicidad personal y el éxito en muchos de los
aspectos de la vida.
Los psicólogos trabajaron con un centenar de
voluntarios, a quienes se les preguntó sobre su estado
anímico y actividades laborales, como también sobre
detalles de sus vidas personales. "Por ejemplo,
llegamos a la conclusión que las personas felices
tienden a ganar mucho más dinero", declaró
Lyubomirsky.
"Hasta ahora se creía que ciertos aspectos de
la vida podían llevar a la felicidad pero hemos
descubierto que ocurre de la forma inversa. Ser felices
permite a las personas obtener prácticamente todo lo
que desean", indicó el profesor Ed Diener, de la
Universidad de Illinois.
Para los científicos, "existe una fuerte
evidencia para sugerir que la felicidad lleva a las
personas a ser más sociables, más generosas, más
productivas en el trabajo, y por ende ganar mejores
salarios y tener sistemas inmunes de salud más fuertes
que el resto". Según la investigación, publicada en la
revista especializada Psychological Bulletin y que citó
hoy el periódico The Guardian, cuatro de cinco
personas en las naciones industrializadas "son felices
en algún momento".

"Definimos al éxito como el poder obtener las
cosas que la cultura o la sociedad valoran, ya sea
poseer amigos, una familia estable, más dinero o la
longevidad", explicó Diener.
"Aunque las naciones no pueden forzar a los
ciudadanos a ser felices, sí pueden crear condiciones
para que esto ocurra, como mantener parques y
espacios verdes, pagar buenos salarios, crear sistemas
de trabajo con horas razonables o buenas
infraestructuras de Transporte y Salud, que influencian
en la felicidad de las personas", agregó Diener.
Fuente: ANSA
Escuela BanesPyme
Apoyo para lanzar tu empresa o hacer crecer tu Pyme
www.banespyme.org
19) Según el texto es INCORRECTO afirmar que la
felicidad es la clave primordial para alcanzar:
(a) el éxito profesional.
(b) el éxito en el trabajo duro.
(c) el éxito de pareja.
(d) el éxito en la salud.
(e) el éxito en superar desafíos.
20) En las afirmaciones
(1) Para ser un profesional triunfador es
necesario tener felicidad.
(2) Para tener felicidad es necesario ser
un profesional triunfador.
(3) La felicidad no es un factor esencial
para el bienestar de las personas.
Podemos considerar que, según el texto:
(a) Las tres afirmaciones son verdaderas.
(b) Las tres afirmaciones son falsas.
(c) Solamente la afirmación (1) es verdadera.
(d) (1) y (3) son verdaderas.
(e) (1) y (2) son verdaderas.
21) Según el texto es INCORRECTO afirmar que
(a) la felicidad de los ciudadanos es también una
cuestión política.
(b) las personas felices ganan mejores salarios.
(c) personas felices son dependientes de
gobiernos que cuidan su bienestar.
(d) los gobiernos pueden ayudar a los ciudadanos
a ser felices.
(e) estudios sugieren que personas felices tienen
más salud que las demás.
22) Estudios indican que hay un fuerte vínculo entre la
felicidad personal y:
(1) la salud.
(2) obtener lo que se quiere.
(3) tener amigos.
(4) vivir más tiempo.
Podemos afirmar que:
(a) Las afirmaciones (1), (2) y (4) son verdaderas.
(b) Todas las afirmaciones son verdaderas.
(c) Las afirmaciones (3) y (4) son falsas.
(d) Las afirmaciones (1) y (3) son verdaderas.
(e) La afirmación (4) es falsa.
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(a) Las agencias de viaje continuarán prestando
sus servicios a una buena parte de los
consumidores.
(b) Con el aumento significativo del uso de la red
por el sector turístico, las agencias de viaje
tienen su fin decretado.
(c) Las agencias de viaje prestarán servicios a la
minoría de los consumidores.
(d) Los consumidores del sector turístico están
dispuestos a prescindir del contacto personal
con los agentes de viaje.
(e) n. d. a.

TEXTO 2 – Cuestiones de 23 a 26
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR TURÍSTICO
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Con un equipo de apenas seis personas
BookingFax ha cambiado desde Jerez de la
Frontera la manera de trabajar de las agencias de
viajes españolas y portuguesas.
El sector turístico es sin duda uno de los
que con mayor fuerza siente en la actualidad el
impacto de la aparición de Internet. La mayoría de
las nuevas iniciativas comerciales de este sector en
la red, algunas de ellas conocidas ya por casi todo
el mundo, tienen como elemento común sustituir
la intermediación tradicional de las agencias de
viaje, acercando el producto final a su consumidor
sin la participación de éstas.
BookingFax nació en el 2002 en el
convencimiento de que la función de las agencias
de viaje no dejaría de tener sentido para una parte
importante de los consumidores, que no estarían
nunca dispuestos a prescindir de la interacción
humana, cercanía y seguridad que les
proporcionan las agencias. Con esta premisa, los
responsables de esta iniciativa empresarial con
base en Jerez de la Frontera (Cádiz) decidieron
utilizar Internet para ofrecer un servicio B2B
(business to business), en contra de la entonces
imperante tendencia a poner en funcionamiento
iniciativas B2C (business to consumer).
La premisa se ha revelado como
verdadera. BookingFax ofrece hoy un sistema que
consolida los productos ofertados por más de 235
proveedores: empresas mayoristas de viajes,
centrales de reserva, tour operadores, cadenas
hoteleras, compañías aéreas, etc..., ofreciendo esta
información de manera exclusiva a los casi 20.000
agentes registrados. Bookingfax pretende sustituir
el poco efectivo método del envío de ofertas por
fax a los minoristas (de ahí el nombre de la
empresa), disminuyendo de manera significativa
los costes en las comunicaciones de los
proveedores al mismo tiempo que simplifica las
tareas de gestión de esta información por parte de
las agencias.
Ventajas para todos

45

BookingFax ofrece un sistema sencillo a
mayoristas y productores que permite a éstos la
introducción directa en el sistema de sus ofertas a
un coste mucho menor que mediante los métodos
tradicionales. Los mayoristas consiguen una
50 inmediatez en la información y pueden además
obtener una amplia información estadística sobre
cada oferta publicada. El sistema les aporta
además una base de datos sobre agencias
constantemente actualizada.
23) De acuerdo con el texto es CORRECTO afirmar
que:

24) Las nuevas iniciativas comerciales del sector
turístico en la red tienen como elemento común:
(a) sustituir B2C por B2B.
(b) sustituir la intermediación de las agencias de
viajes.
(c) sustituir el producto final por otro ofrecido
por la red.
(d) sustituir las agencias de viaje por
intermediaciones por la red.
(e) n. d. a.
25) Según el texto es INCORRECTO afirmar que:
(a) BookingFax causó cambios en las agencias de
viajes de España y de Portugal.
(b) BookingFax causó cambios en la frontera de
España y Portugal.
(c) BookingFax pretende sustituir el método de
ofertas por fax a los minoristas por ser de
poco uso.
(d) BookingFax actua en dos países de Europa.
(e) n. d. a.
26) Señale la opción en que la correspondencia entre el
término destacado y la palabra entre corchetes está
INCORRECTA.
(a) ... BookingFax ha cambiado... (linea 2) =
[alterado]
(b) ... cercania y seguridad... (línea 19) =
[proximidad]
(c) ...un sistema sencillo... (línea 45) = [sensible]
(d) La premisa se ha revelado... (línea 27) =
[teoría]
(e) El sistema les aporta... (línea 52) =
[proporciona]

MATEMÁTICA
27)

Considere a seguinte expressão:
(
[
(
5 − 8) ⋅ (3 − 4) ]
x=
2

3

(15 − 7) 2

Então, o valor de x resulta igual a:

3− 4 )
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a)
b)
c)
d)
e)

ser dois de cada sexo, o numero total de comissões
possíveis seria de:

-3/4;
3/4;
-1/12;
3/8;
-3/8.

28)
Uma empresa destina 40% do total dos seus
recursos para pagamento de fornecedores. Desse total,
25% são gastos com um fornecedor de fibra ótica.
Então, do total de recursos da empresa, o percentual
destinado ao pagamento de fornecedor de fibra ótica é
igual a:

a)
b)
c)
d)
e)
32)

8;
18;
12;
10;
4.
Considere a seqüência a seguir:
50 40 31 23 16 10 .......

O próximo número deve ser igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

10%;
12,5%;
25%;
40%;
65%.

a)
b)
c)
d)
e)

29)
Para formar um bloco maciço de 1metro de
largura, por 2 metros de profundidade, por 3 metros de
altura, empregando peças cúbicas de 20 cm de lado,
são necessárias:
a)
b)
c)
d)
e)

250 peças;
500 peças;
550 peças;
625 peças;
750 peças.

30)
A Figura [1] mostra um terreno com o formato
de um trapézio regular. As medidas conhecidas do
terreno estão indicadas na mesma figura.

6;
5;
4;
7;
3.

33)
Quatro máquinas trabalhando em regime de
16 horas por dia, são capazes de produzir 2000 peças
de vestuário por dia. O departamento comercial da
empresa avisa que fechou um pedido de 30.000 peças,
que deverá ser atendido no prazo máximo de 8 dias.
Considerando que seja possível adicionar uma
máquina, com a mesma capacidade de produção das
anteriores, qual deveria ser o regime de trabalho diário
para poder atender o pedido no prazo determinado?
a)
b)
c)
d)
e)

22 horas por dia;
12 horas por dia.
20 horas por dia;
24 horas por dia;
18 horas por dia;

34)
Maria tem um salário equivalente a 40 % do
salário do seu chefe. Se a diferença entre os dois
salários é de R$ 1.800,00, Maria ganha:
a)
b)
c)
d)
e)
Figura [1]
Considerando que o terreno foi adquirido por
R$ 80.640,00, o preço pago pelo metro quadrado foi:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 120,00;
R$ 100,00;
R$ 108,50;
R$ 80,64;
R$ 40,32.

31)
O departamento de projetos de uma empresa é
formado por 7 executivos, 3 homens e 4 mulheres.
Considerando que seja necessário formar uma
comissão composta por 4 executivos, dos quais devem

R$ 3.000,00;
R$ 400,00;
R$ 600,00;
R$ 720,00;
R$ 1.200,00.

35)
Considere que a quantidade demandada de
tomates em relação ao seu preço pode ser
perfeitamente representada por uma função linear.
Suponha que, quando o preço do quilo do tomate é
igual a R$ 2,00, a quantidade demanda é igual a 200
quilos, enquanto que quando o preço do quilo do
tomate é igual a R$ 1,80, a quantidade demanda é igual
a 230 quilos. Se o preço do tomate for para R$ 1,70, a
quantidade demandada deveria ser de:
a)
b)
c)
d)
e)

235 quilos;
250 quilos;
245 quilos;
223 quilos;
200 quilos.
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36)

Considere o sistema:

 x + y = 13,5

2 x − 6 y = 3
Então, o valor de y é igual a:
a)
b)
c)
d)
e)
37)

2;
1;
3;
0,5;
-2.
Considere a matriz A:

2 x − 1
A=

 x 0,5
O determinante da matriz A resulta:
a)
b)
c)
d)
e)

x;
0;
-1;
2x;
1.

38)
Uma pesquisa de mercado sobre os hábitos de
leitura de duas revistas semanais, efetuada com uma
amostra de 200 indivíduos, mostrou que 40 dos
entrevistados lêem a revista A, enquanto 16 lêem as
duas revistas. Se 120 indivíduos lêem somente a revista
B, o numero de entrevistados que declarou não ler
revista alguma foi:
a)
b)
c)
d)
e)

60;
36;
24;
40;
8.

39)
A área sob a função y = 4 + 0,5 x, delimitada
pelos pontos x = 2 e x = 8, resulta igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

27;
19,5;
23,5;
39;
45;

40)
O numero de algarismos sete necessários para
escrever todos os números entre um e cem é igual a 20.
Para escrever todos os números entre um e mil, seriam
necessários:
a)
b)
c)
d)
e)

300 “setes”;
240 “setes”;
200 “setes”;
120 “setes”;
100 “setes”;

41)
Uma empresa transportadora entrega as
encomendas dentro do horário acordado com os seus
clientes em 9 de cada 10 vezes. Considerando que em
um dia esta empresa tem três entregas diferentes com o
mesmo cliente, a probabilidade de que haja pelo menos
um atraso na entrega seria de:
a)
b)
c)
d)
e)

30,0%;
50,0%;
18,6%;
9,3%;
27,1%.

42)
Um caixa eletrônico trabalha com notas de 10,
20 e 50 Reais. Se um cliente efetua um saque de
R$ 120,00, quantas maneiras diferentes existem do
caixa entregar o dinheiro?
a)
b)
c)
d)
e)

11;
13;
9;
8;
7;

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
43) A política financeira de estímulo à indústria,
adotada por Rui Barbosa (ministro da fazenda de
novembro de 1889 a janeiro de 1891) foi popularmente
identificada com o encilhamento dos cavalos logo
antes da largada na pista dos hipódromos, quando a
atividade dos apostadores se torna frenética. Seu
objetivo foi atender às novas necessidades financeiras,
expandir o crédito e estimular a criação de novas
empresas. Assinale a afirmativa que corresponde a um
resultado dessa política.
a) A emissão de moedas sem controle acelerou a
inflação.
b) Reduziram-se as atividades especulativas na Bolsa
de Valores, aumentando-se os investimentos em
produção.
c) Com a implantação da política foi possível a criação
de inúmeras empresas, em diferentes estados do Brasil.
d) O aumento dos investimentos na Bolsa de Valores
estimulou o crescimento da economia.
e) Ampliou o privilégio dos fazendeiros, aumentando a
produção nacional de café.
44) Em 1708, os paulistas opõem-se à presença de
portugueses na zona mineradora que daria origem ao
estado de Minas Gerais. Com esse movimento inicia-se
a chamada:
a) Guerra dos mascastes.
b) Guerra dos paulistas.
c) Revolta de Beckman.
d) Inconfidência mineira.
e) Guerra dos emboabas.
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45) No dia 15 de março de 1990, o presidente
Fernando Collor de Mello anunciou um pacote
econômico, o Plano Brasil Novo, que ficou conhecido
como “Plano Collor”. Com ele, pretendeu acabar com a
crise e promover um amplo reajuste da economia.
Entre as principais medidas do plano estava o bloqueio,
por 18 meses, dos saldos das contas correntes,
cadernetas de poupança e demais investimentos
superiores a Cr$ 50.000,00. Nessa época ocupava o
Ministério da Fazenda:
a) Marcílio Marques Moreira.
b) Dílson Funaro.
c) Paulo César Farias.
d) Zélia Cardoso de Melo.
e) Delfim Neto.
46) No Brasil, o período do chamado “milagre
econômico” estendeu-se de 1969 a1973 (governos
Costa e Silva e Médici), caracterizando-se pelas
maiores taxas de crescimento do produto brasileiro na
história recente, com taxas relativamente baixas de
inflação. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu na
media anual de 11,2% no período. A inflação média
anual não passou de 18%. Assinale a alternativa que
corresponde ao fator que rompeu com esse ciclo
expansionista:
a) Substituição do presidente Médici pelo general
Geisel em janeiro de 1974.
b) Crise internacional desencadeada pelo primeiro
choque do petróleo em 1973.
c) Moratória decretada por alguns estados brasileiros
no final de 1973, entre eles Minas Gerais e São Paulo.
d) Renúncia do presidente americano Richard Nixon,
motivada pelo escândalo Watergate em 1974.
e) Recrudescimento da política repressiva dos governos
militares.
47) Em novembro de 1807, Portugal estava acuado
entre as duas maiores potencias mundiais da época:
França e Inglaterra. Enquanto tropas francesas
concentravam-se na fronteira espanhola, forçando
Portugal a tomar medidas restritivas aos ingleses, a
Inglaterra impôs aos Portugueses um bloqueio naval.
Tentando manter a independência portuguesa, o rei d.
João decide:
a) Declarar guerra à França e Inglaterra.
b) Transferir a sede administrativa do reino para o Rio
de Janeiro.
c) Aliar-se à Espanha, contra a presença inglesa.
d) Recrutar tropas em suas colônias para garantir a
segurança da capital do reino.
e) Assinar um acordo de paz com os países agressores.
48) O Primeiro ministro britânico, de 1940 a 1945 e de
1951 a 1955, que dirigiu a Grã-Bretanha durante a
Segunda Guerra Mundial, foi:
a) Charles de Gaulle.

b) Winston Churchill.
c) Tony Blair.
d) Charles Dickens.
e) Franklin Roosevelt.
49) O programa de recuperação econômica da Europa,
após a II Guerra Mundial, recebeu a denominação de
Plano Marshall e permitiu a recuperação total da
economia européia. Assinale a alternativa que NÃO
pode ser relacionada a este plano:
a) O programa teve como um de seus objetivos
estabelecer a cooperação econômica entre os países
participantes.
b) O programa englobou todos os países europeus,
exceto os países sob influência da antiga União
Soviética.
c) O programa teve como um de seus objetivos
aumentar a produção industrial e agrícola da Europa
até os níveis do pré-guerra.
d) Anunciado em 1947, o plano deve seu nome ao
General George Marshall, secretário-de-estado do
governo Truman.
e) O programa teve como um de seus objetivos
aumentar o fornecimento de produtos agrícolas,
oriundos de países do terceiro mundo, para a Europa, .
50) Assinale a alternativa que pode ser considerada
uma característica do feudalismo:
a) Economia monetarizada.
b) Intensa mobilidade social.
c) Estado monárquico forte.
d) Economia agrária de subsistência.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
51) No século XV ocorreu a expansão ultramarina
européia, onde os países europeus desenvolveram
novas rotas de navegação, alcançando novos territórios.
A principal razão dessa expansão foi:
a) Necessidade de maior suprimento de metais
preciosos e de alimentos.
b) Elevado crescimento da população européia.
c) Guerras internas freqüentes e perseguições
religiosas.
d) Necessidade de mão-de-obra escrava.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

52)
Recentemente (dezembro de 2005), um novo
país foi aceito para fazer parte do Mercosul como
membro integral, ou pleno. Anteriormente, este país
tinha status de associado. Este país é:
a)
b)
c)
d)
e)

Bolívia;
Colômbia;
Equador;
México;
Venezuela.
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53)
Em termos industriais a Região do Alto
Sapucaí, onde se situam entre outros os municípios de
Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, é caracterizada por:
a)
b)
c)
d)
e)

Indústria química e de derivados;
Indústria pesada;
Indústria automotiva;
Indústria de base tecnológica;
Indústria têxtil.

54)
Nos últimos dez anos, a economia da China
vem crescendo a taxas superiores as da média mundial,
projetando este país como a principal economia
mundial dentro de algumas décadas. A moeda
empregada na China se denomina:
a)
b)
c)
d)
e)

Iene;
Yuan;
Won;
Dong;
Ming;

55)
Atualmente, as três maiores economias do
mundo, avaliadas pelo seu Produto Interno Bruto (PIB)
são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

EUA, Japão, Alemanha;
EUA, Franca, Inglaterra;
EUA, Franca, Japão;
EUA, China, Japão;
EUA, Alemanha, Inglaterra;

56)
Segundo um estudo efetuado pela consultora
McKinsey, publicado na revista VEJA (Edição 1934 –
ano 38 no 49), a informalidade na economia seria o
principal fator que impede a economia brasileira de
alcançar padrões de desenvolvimento semelhantes aos
dos paises avançados. Informalidade na economia não
se refere a:
a)
b)
c)
d)
e)

Pirataria;
Desrespeito às regras ambientais;
Violações dos direitos do consumidor;
Sonegação;
Uso de roupas desapropriadas;

57)
A taxa de juros referencial da economia
brasileira, ou taxa Selic (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia), foi permanentemente objeto de
discussão na mídia brasileira durante o ano de 2005,
devido ao seu valor, considerado muito elevado. No
Brasil, quem determinada o valor da taxa Selic é:
a)
b)
c)
d)
e)

O Ministro de estado da Fazenda;
O Presidente da República;
O Comitê de Política Monetária, COPOM;
O Congresso Nacional, por maioria dos votos;
O Sistema Financeiro Nacional, SFN;

58)
Durante o ano de 2005, o comportamento do
câmbio brasileiro (cotação do Real frente às demais
moedas) pode ser considerado:

a)

Estável durante todo o período, com pequenas
oscilações no final do ano;
b) De desvalorização acentuada do Real diante
do Dólar;
c) De suave desvalorização do Real frente ao
Dólar e ao Euro;
d) De valorização constante do Real em relação
às principais moedas;
e) De fortes oscilações com uma pequena
valorização no segundo semestre;
59)
O perfil geológico do território brasileiro se
diferencia claramente do resto da América do Sul,
devido as grandes áreas de afloramento de rochas précambrianas, denominadas de escudos ou plataformas
pré-cambrianas. Em termos de idade geológica, isto
significa
que
o
território
brasileiro
é
predominantemente:
a)

De formação recente, era cenozóica, período
terciário, ao redor de 65 milhões de anos atrás;
b) De formação recente, era cenozóica, período
quaternário, ao redor de 2 milhões de anos
atrás;
c) De formação muito antiga, entre 1,5 a 2,5
bilhões de anos atrás;
d) De formação relativamente recente, era
mesozóica, ao redor de 200 milhões de anos
atrás;
e) De formação antiga, era paleozóica, entre 500
a 250 milhões de anos atrás;
60)
O principal mineral extraído nas minas de
Itabira, no estado de Minas Gerais, e exportado pelos
portos de Tubarão e Ubu, no estado do Espírito Santo,
é:
a)
b)
c)
d)
e)

O ouro;
O ferro;
A prata;
O cobre;
O estanho;
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