AVALIAÇÃO 5 – PROCESSO SELETIVO 2017/2

01. Assinale a alternativa que indica corretamente a figura de linguagem usada
no slogan “Malwee, gostosa como um abraço”.
a)
b)
c)
d)
e)

Sinestesia
Metonímia
Metáfora
Hipérbole
Pleonasmo

02. Observe os trechos a seguir, retirados da crônica O milagre das folhas, de
Clarice Lispector:
I.

II.

III.

IV.

Até que fui obrigada a chegar à conclusão de que sou daqueles
que rolam pedras durante séculos, e não daqueles para os quais
os seixos já vêm pronto, polido e branco.
Mas já me foi tranquilamente explicado que isso até nome tem:
cidetismo, capacidade de projetar no campo alucinatório a
imagens inconscientes.
A incidência da linha de milhares de folhas transformadas em
uma única, e de milhões de pessoas a incidência de reduzi-las a
mim.
Até que um dia, abrindo a bolsa, encontro entre os objetos a folha
seca, engelhada, morta. Jogo-a fora: não me interessa fetiche
morto como lembrança.

LISPECTOR, Clarice. O milagre das folhas. In: SANTOS, Joaquim Ferreira dos.
(Org.) As cem melhores crônicas brasileiras. São Paulo: Objetiva, 2007.
Marque a alternativa a seguir que indica os itens corretos quanto à concordância
nominal:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III
I e II
III e IV
I e III
II e IV

03. Leia a tirinha a seguir:

Disponível em: <http://notaterapia.com.br/2015/11/18/30-anos-de-calvin-eharoldo-a-tirinha-mais-incrivel-de-bill-watterson/>. Acesso em: 21 jun. 2017.
Quanto à complementação verbal, podemos dizer que:
a) No primeiro quadrinho, “ali no chão” é classificado como objeto direto do
verbo “ter”.
b) No segundo quadrinho, “vivo” é usado como objeto direto do verbo “estar”.
c) No terceiro quadrinho, “nele” é usado como objeto direto do verbo “tocar”.
d) No quarto quadrinho, “mãe” é objeto direto da locução verbal “poder virar”.
e) No quarto quadrinho, “tudo” é objeto direto do verbo “consertar”.

04. Leia a tirinha a seguir:

Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com>. Acesso em: 19 jun.
2017.

Os termos “por duas semanas” e “vida de artista” são classificados,
sintaticamente como:
a)
b)
c)
d)
e)

Adjunto adverbial e sujeito
Adjunto adnominal e sujeito
Objeto indireto e sujeito
Adjunto adverbial e predicativo do sujeito
Objeto indireto e predicativo do sujeito

05. Leia o trecho do texto Cotidiano de Exceção, de Eliane Brum, a seguir:
O sobressalto encarnou-se nos dias. Não é mais inerente ao cotidiano, mas o
próprio cotidiano. Temos vivido no Brasil (e acredito que em boa parte do mundo)
aos espasmos. Um espasmo, outro espasmo, mais um espasmo.
Disponível em:
<http://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/29/opinion/1496068623_644264.html>.
Acesso em: 19 jun. 2017.
Com base na leitura, marque a alternativa que indica quantas orações compõem
o trecho:
a)
b)
c)
d)
e)

3
4
5
6
7

06. Leia a tirinha a seguir:

Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com>. Acesso em: 20 jun. 2017.

Marque a alternativa que apresenta a classificação correta da oração no segundo
quadrinho da tirinha: “se todas recebessem os mesmos salários” e o porquê
dessa classificação.

a) Oração subordinada adverbial condicional, porque exerce uma relação de
condição com a oração principal “Qual profissão gostaria de seguir, Pudim?”.
b) Oração subordinada adjetiva explicativa, porque destaca um termo da oração
principal “Qual profissão gostaria de seguir, Pudim?”.
c) Oração subordinada adverbial final, porque exerce uma relação de
independência da oração principal “Qual profissão gostaria de seguir,
Pudim?”.
d) Oração subordinada adverbial concessiva, porque exerce uma relação de
permissão em relação à oração principal “Qual profissão gostaria de seguir,
Pudim?”.
e) Oração subordinada adjetiva restritiva, porque exerce uma relação de
restrição de significado com a oração principal “Qual profissão gostaria de
seguir, Pudim?”.

07. Assinale a alternativa em que o termo em destaque é um objeto direto.
Disponível em: <http://www.dinheirorural.com.br/secao/agronegocios/omilagreiro-do-campo>. Acesso em: 19 jun. 2017.
a) Para os produtores agrícolas, o que há de inspirador na história de Everaldo
Telles é o seu faro para oportunidades rurais.
b) O produtor de uma das marcas de cachaça mais consumidas no mundo é
abstêmio. Ele não toma aguardente e não convém lhe oferecer nem mesmo
um copo de cerveja.
c) O milagreiro do Ceará descobriu há muitos anos uma tendência que está
chegando com toda força ao campo.
d) Mesmo representando quase uma entre dez vendas para fora do país, a
empresa reserva apenas 5% de sua produção para vender aos “gringos”.
e) Quem souber observar bem a sua propriedade, encontrará oportunidades
que vão muito além da atividade principal.

08. Leia a manchete recortada da revista Carta Capital e sua reescrita:

Manchete:
E os gringos torceram
A copa do mundo, que teve excelente audiência na televisão americana, em
2010, pode voltar para os domínios do Tio Sam.

Reescrita:
E os gringos torceram
A copa do mundo que teve excelente audiência na televisão americana, em
2010, pode voltar para os domínios do Tio Sam.

Sobre as orações subordinadas adjetivas em destaque e o sentido que elas
produzem na manchete, podemos dizer que:
a) A oração da manchete é classificada como explicativa, pois acrescenta uma
informação suplementar a algum termo; a da reescrita é classificada como
restritiva, pois particulariza o significado do termo ao qual se refere. Assim, a
manchete e a reescrita não têm o mesmo sentido.
b) A oração da manchete é classificada como explicativa, pois acrescenta uma
informação suplementar a algum termo; a da reescrita é classificada como
explicativa, pois particulariza o significado do termo ao qual se refere. Assim,
a manchete e a reescrita não têm o mesmo sentido.
c) Ambas as orações são classificadas como explicativas, independentemente
do uso da vírgula, pois as duas orações acrescentam informações
suplementares ao termo ao qual se referem, produzindo, assim, o mesmo
efeito de sentido tanto na manchete quanto na reescrita.
d) Ambas as orações são classificadas como restritivas, independentemente do
uso da vírgula, pois as duas orações particularizam o termo ao qual se
referem, produzindo, assim, o mesmo efeito de sentido tanto na manchete
como na reescrita.
e) Ambas as orações são classificadas como restritivas, pois as duas orações

particularizam o termo ao qual se referem, porém o uso da vírgula faz com
que o efeito de sentido seja diferente, dando destaque para a oração que está
entre vírgulas.

09. Leia a charge a seguir:

O pronome de tratamento “Vossa Excelência” é utilizado para a comunicação
formal com a figura de:
a)
b)
c)
d)
e)

reis e rainhas;
altas autoridades;
papa;
reitores de universidades;
imperadores.

10. Leia o trecho a seguir:
Demorou só 57 anos para a Mattel “descobrir” que as mulheres reais do
planeta têm cores e formas variadas. A notícia de que a Barbie ganharia mais
três tipos de corpos foi comemorada como uma vitória da diversidade. Por
décadas movimentos denunciaram a imposição de um único padrão de beleza.
Mas só nos últimos anos, quando as vendas começaram a cair, a Mattel
“sensibilizou-se” e reconheceu a multiplicidade das mulheres do mundo. Em
2015, a empresa já tinha iniciado a conversão da Barbie, lançando sua criação
com novas tonalidades de pele, penteados e estruturas faciais, sem deixar de
manter a “clássica”.

BRUM, E. Quem precisa da Barbie. Tenha o corpo que tiver? Disponível em:
<http://elianebrum.com/opiniao/colunas-no-el-pais/quem-precisa-da-barbietenha-o-corpo-que-tiver-2/>. Acesso em: 22 jun. 2017.

As proposições em destaque podem ser classificadas como:
a) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada
adverbial temporal;
b) oração subordinada adverbial temporal e subordinada substantiva completiva
nominal;
c) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada
adverbial consecutiva;
d) oração subordinada adverbial de modo e oração subordinada adverbial de
temporal;
e) oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada adverbial
de modo.
11. Segundo pesquisa, em determinado estado brasileiro existem 45.631
trabalhadores formalmente cadastrados atuando na atividade econômica
agropecuária. Desse universo de trabalhadores, 3.625 possuem ensino médio
incompleto e 12.699 concluíram o ensino médio. Aproximadamente 4% do total
compõem o subconjunto dos trabalhadores com educação superior (educação
superior completa, educação superior incompleta, mestrado completo e
doutorado completo), enquanto cerca de 59% compõem o subconjunto dos que
se encaixam na categoria do ensino fundamental (cursaram até o 5º ano do
Ensino Fundamental, interromperam a escolarização entre o 6º e o 9º ano do
Ensino Fundamental ou concluíram o Ensino Fundamental).
Disponível em:
<http://fiesc.com.br/sites/default/files/medias/sc_em_dados_site_correto.pdf>.
Acesso em: 15 jun. 2017. (Adaptado)

Com base nesses dados, é possível inferir que o número de trabalhadores
analfabetos formalmente registrados na atividade agropecuária nesse estado é
de, aproximadamente:

a) 557
b) 699

c) 594
d) 287
e) 602

12. Um estudo revela que, em 2014, 233.044 unidades consumidoras de energia
elétrica na classe rural foram responsáveis pelo consumo de 5,9% da energia
distribuída naquele ano (aproximadamente 24 milhões de MW/h) em um
determinado estado brasileiro.
Disponível em:
<http://fiesc.com.br/sites/default/files/medias/sc_em_dados_site_correto.pdf>.
Acesso em: 15 jun. 2017. (Adaptado)

A figura abaixo representa uma região na qual um determinado produtor rural
deseja instalar uma cerca elétrica de modo a evitar a fuga de animais do seu
pasto. Considere:
•

•

A empresa “A” informou que cobraria R$ 125,00 em materiais por metro
linear, acrescido de um custo de mão de obra no valor de R$ 85,00 a cada
100 metros lineares ou fração.
A empresa “B” informou cobrar R$ 130,00 por metro linear em materiais
e R$ 65,00 a cada 50 metros lineares ou fração (lembrete: o produtor
deverá contratar a empresa que oferecer o menor custo).

500 cm

500 cm

65 m

65 m

Assinale a alternativa que contém o valor do melhor investimento a ser
realizado pelo produtor, de acordo com a empresa contratada:

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 42.840,00, contratando a empresa “B”
R$ 44.655,00, contratando a empresa “A”
R$ 4.284,00 contratando a empresa “A”
R$ 4.465,50 contratando a empresa “B”
R$ 42.840,00 contratando a empresa “A”

13. Uma determinada indústria exportadora de aves obteve, em 2014, US$ 180
milhões com suas exportações, o que representou um lucro líquido de US$ 82
milhões. A diretoria da empresa resolveu distribuir, a título de bonificação, 3%
desse resultado entre os membros do conselho diretor, levando em conta a
somatória do tempo de serviço de seus membros.
O conselho diretor é formado por 6 diretores, todos atuando na empresa há, no
mínimo, 15 anos. O mais antigo está na empresa desde 1981; o segundo e o
terceiro foram admitidos 3 anos depois do primeiro; o quarto e o quinto foram
admitidos 2 anos após o terceiro, e o sexto foi admitido em 1999.
Além disso, 30% do lucro líquido, após o pagamento da bonificação aos
diretores, deverá ser distribuído igualmente entre os 10 mil empregados.
Sendo assim, assinale a alternativa que contém o valor a ser pago aos diretores
com 30 anos de serviço e o valor a ser pago a cada um dos demais empregados.

a) Bonificação aos diretores com 30 anos de serviço: US$ 450.000. Bonificação
aos demais empregados: US$ 8.954.
b) Bonificação aos diretores com 30 anos de serviço: US$ 450.000. Bonificação
aos demais empregados: US$ 7.954.
c) Bonificação aos diretores com 30 anos de serviço: US$ 450.000. Bonificação
aos demais empregados: US$ 2.386,20.
d) Bonificação aos diretores com 30 anos de serviço: US$ 900.000. Bonificação
aos demais empregados: US$ 7.954.
e) Bonificação aos diretores com 30 anos de serviço: US$ 900.000. Bonificação
aos demais empregados: US$ 2.386,20.
14. Para coletar e aproveitar a água da chuva em sua propriedade rural, Antônio
ligou um reservatório cilíndrico com diâmetro igual a 0,54m e altura equivalente
a 3,75m às calhas do telhado da casa.

Assinale a alternativa que contém a capacidade de armazenamento, em litros,
desse reservatório. Para isso, utilize 𝜋 = 3,14 e aproxime o resultado para o
inteiro mais próximo.

a)
b)
c)
d)
e)

85.800 m3
8.580 litros
8.6800 m3
858 m3
858 litros

15. Em sua propriedade rural, Álvaro construiu um reservatório de água com as
seguintes dimensões: altura - 3.2m; largura - 5m; comprimento - 8m. Se
instalarmos uma torneira com vazão de 256 litros por hora e interrompermos o
abastecimento do reservatório assim que o mesmo estiver completamente cheio,
em quanto tempo o reservatório estará completamente vazio? Marque a
alternativa que responde corretamente essa pergunta.

a)
b)
c)
d)
e)

20 horas
20 dias e 8 horas e 30 minutos
22 dias, 19 horas, 55 minutos e 12 segundos
20 dias, 19 horas, 55 minutos e 12 segundos
21 dias, 20 horas, 55 minutos e 15 segundos

16. Um criador de porcos numerou os filhotes de duas de suas matrizes,
construindo dois conjuntos de números inteiros representados pelos seguintes
intervalos: conjunto dos filhotes da matriz “A”, representado pelo intervalo ]7; 15],
e conjunto dos filhotes da matriz “B”, representado pelo intervalo [7; 10]. Assinale
a alternativa que representa o conjunto resultante de A – B.

a)
b)
c)
d)
e)

[11; 15]
]11; 15]
]10; 15[
[11; 15[
]11; 15[

17. Suponha que uma empresa fornecedora de gás natural possui 85 clientes do
segmento da indústria metalomecânica, e esses clientes consomem, em média,
281.959m3 de gás natural por mês. Um desses clientes possui cinco tanques em
formato de prisma retangular (como uma caixa) com base quadrada de 5m de
lado e altura de 2,7m, isto é, todos têm a mesma capacidade. Considerando que
a média de consumo diária por cliente seja a mesma para todos os clientes,
quantas vezes os tanques devem ser preenchidos em um mês? Realize o cálculo
arredondando dos valores para o inteiro mais próximo e, em seguida, marque a
alternativa que apresenta a resposta correta.

a)
b)
c)
d)
e)

15 vezes
12 vezes
10 vezes
diariamente
semanalmente

18. Visando aumentar a produtividade de sua lavoura, Jorge, que é produtor de
soja, contratou o financiamento de máquinas agrícolas num total de R$
109.000,00, a uma taxa nominal de 1,5% ao mês, com prazo de 5 anos. O valor
da parcela constante será de R$ 2.767,88. Com base nisso, calcule os juros
pagos em R$ e o % equivalente em relação ao valor financiado (considerando
duas casas decimais). Em seguida, assinale a alternativa que indica a resposta
correta.

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 166.073,02; equivalente a 52,36%
R$ 57.072,80; equivalente a 52,36%.
R$ 166.073,02; equivalente a 90%.
R$ 47.073,02; equivalente a 42,36%.
R$ 67.073,02; equivalente a 62,36%

19. Considerando a função g(y) = y-4 e sabendo que a equação (𝑔(𝑦))𝑥 2 −
(𝑔(𝑦))𝑥 + 𝑔(𝑦) = 0 tem raiz única, marque a alternativa a seguir que indica
corretamente a raiz de y.

a) 𝑦 = −4

b)
c)
d)
e)

𝑦=0
𝑦=4
𝑦≠4
𝑦 = √8

20. Assinale a alternativa que contém o conjunto verdade que satisfaz a
inequação:
1−2𝑥−1
− 2𝑥+4 > 2𝑥+2 − 32
2

a)
b)
c)
d)
e)

𝑉
𝑉
𝑉
𝑉
𝑉

= {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥
= {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥
= {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥
= {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥
= {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥

> 1 𝑒 𝑥 > 3}
> 1 𝑜𝑢 𝑥 < 3}
< 1 𝑜𝑢 𝑥 > 3}
< 1𝑒 𝑥 < 3}
< 1 𝑒 𝑥 > 3}

21. O diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic),
Nathan Herszkowicz, afirmou em 5 de junho deste ano, que todos os trâmites
burocráticos para importação de café pelo Brasil já estão prontos. A importação
de café verde, em especial do Vietnã, ganhou destaque no ano passado, após
a quebra de safra no estado brasileiro que é o principal produtor de conilon,
variedade usada para o blend com o arábica.
Disponível em:
<http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Cafe/noticia/2017/06/glo
bo-rural-crise-politica-atrasa-ok-final-para-importacao-de-cafe-diz-abic.html>.
Acesso em: 16 jun. 2017. (adaptado)
Assinale a opção que contém o nome do estado brasileiro que é o segundo
principal produtor de café no país, cuja quebra na produção de conilon, no ano
passado, levou o País a necessitar importar café verde, em especial do Vietnã.
a)
b)
c)
d)
e)

Mato Grosso
Rondônia
Paraná
Espírito Santo
Bahia

22. O dia mundial do refugiado foi celebrado no dia 20 de junho, um dia dedicado
às pessoas que deixam seu país de origem para fugir principalmente de fome,
perseguição política e religiosa.
No Brasil, 35 mil estrangeiros fizeram pedidos de refúgio somente em 2016. No
primeiro trimestre de 2017, 622 pessoas vieram ao Brasil para tentar reconstruir
a vida.
Segundo o CONAR (Comitê Nacional para os Refugiados), do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, os países com maior número de refugiados
reconhecidos no Brasil em 2016 foram Síria (326), República Democrática do
Congo (189), Paquistão (98), Palestina (57) e Angola (26).
Em função da crise por que passa a economia brasileira, os pedidos de refúgio
no Brasil caíram 64% em 2016, em comparação com 2015.
Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/numero-de-refugiadosreconhecidos-sobe-12-no-brasil-em2016,9db9206bf8abd1641bce1d1f3a77b4ebmw3pon4e.html>. Acesso em: 20
jun. 2017.

Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta a nacionalidade
das pessoas responsáveis pela diminuição expressiva do número de solicitações
de refugiados no Brasil, em 2016.

a)
b)
c)
d)
e)

Japoneses
Argentinos
Haitianos
Poloneses
Iraquianos

23. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no dia 1º de junho
deste ano a decisão de retirar o país do Acordo de Paris, alegando que o acordo
assinado durante o governo do seu antecessor, Barack Obama, oferece aos
outros países uma vantagem injusta sobre a indústria americana e destrói os
empregos dos americanos.
Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-dasdisciplinas/atualidades/acordo-de-paris-estados-unidos-anunciam-saida-dotratado-o-que-isso-significa.htm>. Acesso em: 16 jun. 2017.

Assinale a alternativa que apresenta os compromissos definidos por esse
acordo:

a)
b)
c)
d)
e)

Luta contra os efeitos das mudanças climáticas.
Luta contra o terrorismo no mundo.
Luta contra os subsídios existentes no mercado internacional.
Luta contra a aceitação da entrada de refugiados nos países membros.
Luta contra a desigualdade social.

24. Com a evolução da tecnologia que permite o acesso à internet, mais pessoas
puderam se conectar à rede. Em nosso tempo, todos nós podemos produzir e
receber informação. As novas tecnologias de informação e comunicação
possibilitaram democratizar a comunicação.
Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-dasdisciplinas/atualidades/desinformacao-na-era-da-informacao-ocompartilhamento-de-mentiras-e-boatos-na-internet.htm>. Acesso em: 17 jun.
2017.

Assinale a alternativa que representa uma situação real provocada pelas redes
sociais, e que gera problemas para muitas pessoas.

a)
b)
c)
d)
e)

As redes sociais publicam muitas informações falsas.
As redes sociais publicam as fontes da informação.
As redes sociais permitem acessar muitas pessoas.
As redes sociais são uma fonte de notícias confiáveis.
As redes sociais publicam informações elaboradas por jornalistas.

25. Um relatório da Organização Mundial da Saúde publicado em setembro de
2016 concluiu que 92% da população mundial vive em locais onde a poluição do
ar excede os limites estabelecidos.
O estudo recolheu amostras do ar em mais de três mil localidades rurais e
urbanas pelo planeta. A qualidade do ar está piorando na maioria das cidades
monitoradas e o ambiente está cada vez mais degradado. Entre 2008 e 2013, os

níveis de poluição aumentaram 8%. Como os países continuam a se
industrializar e se urbanizar, a tendência é que esse número aumente.
Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-dasdisciplinas/atualidades/poluicao-92-da-populacao-global-respira-arpoluido.htm>. Acesso em: 17 jun. 2017.

Assinale a opção que apresenta uma solução simples para diminuir a poluição
atmosférica de uma cidade.
a)
b)
c)
d)
e)

Plantar árvores nas regiões que sofrem com poluição.
Impedir a circulação de carros nas regiões poluídas.
Instalar filtros de ar movidos a carvão.
Deslocar as unidades poluentes para regiões afastadas dos locais poluídos.
Substituir o petróleo por fontes de energia limpa, como carvão e madeira.

26. Em 12 meses (de maio de 2016 a abril de 2017), comparativamente ao
mesmo período anterior, o volume exportado pelo agronegócio brasileiro
registrou queda de 17,5%, mas os preços médios em dólares recebidos pelos
exportadores do agronegócio se recuperaram em 10,4% (IPE-Agro/Cepea).
Disponível em:
<http://www.cepea.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/Cepea_ExportAgro_1quad
rimestre_2017.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2017.

Assinale a alternativa que apresenta o produto que apresentou o maior
crescimento das exportações nos quatro primeiros meses de 2017, em
comparação com o mesmo período de 2016.
a)
b)
c)
d)
e)

Óleo de soja
Café
Soja em grão
Frutas
Carne suína

27. O balanço do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e
do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) aponta um superavit na balança

comercial brasileira em 2016, graças às exportações do agronegócio brasileiro,
que alcançaram US$ 84,9 bilhões nesse período.
Em 2016, a região Nordeste apresentou um superavit de US$ 3,68 bilhões na
balança comercial do agronegócio. As exportações registraram US$ 5,93 bilhões
e as importações US$ 2,25 bilhões, representando uma contribuição de 16,2%
das importações e 6,9% das exportações do agronegócio no Brasil nesse
período.
Disponível em: <http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2017/02/se-registra-osegundo-maior-do-nordeste-na-balanca-do-agronegocio.html>. Acesso em: 18
jun. 2017.

Assinale a opção que apresenta os três estados do Nordeste que, juntos, foram
responsáveis por 80% das exportações do agronegócio da região em 2016.

a)
b)
c)
d)
e)

Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe
Sergipe, Ceará e Bahia
Bahia, Maranhão e Ceará
Paraíba, Ceará e Maranhão
Bahia, Maranhão e Paraíba

28. Segundo reportagem publicada em 3 de abril de 2017 pelo Globo Economia,
muitos jovens sonham com independência financeira, querem mudar o mundo e
sentem na pele os efeitos da crise ao procurar emprego.
Essas são algumas das características de um grupo que vem crescendo nos
últimos anos: jovens que optaram por abrir o próprio negócio, em vez de disputar
vagas numa grande companhia.
A imagem a seguir apresenta o número de negócios criados por jovens com
idade entre 18 a 24 anos nos últimos anos. Ela revela que, atualmente, mais de
um quinto dos jovens nessa faixa etária criam o próprio negócio. Para
especialistas, a maior recessão da história do País e fatores culturais explicam
esse aumento.

Fonte: Sebrae, Endeavor e Conaje
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia>. Acesso em: 22 jun. 2017.

Assinale a alternativa que apresenta o nome dado ao fenômeno de criação de
novos negócios.
a)
b)
c)
d)
e)

Inovação
Empreendedorismo
Empresariamento
Liderança
Oportunismo

29. O economista David Kupfer, professor do Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apontou algumas tendências
contemporâneas que movimentam a cadeia produtiva mundial, como a
uniformização da demanda, a integração produtiva internacional e a adoção de
projetos, pesquisa e desenvolvimento, logística e marketing, atividades que
geram mais valor para um produto do que propriamente sua fabricação.
Segundo o professor, para reformular sua política industrial dentro desse
cenário, o Brasil precisa decidir como se inserir nas cadeias produtivas mundiais
e, no âmbito interno, optar entre especialização ou diversificação da produção.
Disponível em: <http://www.agais.com/manuscript/ms0105.pdf> e em:
<http://fcf.unse.edu.ar/archivos/posgrado/2002.cadeiaprodutiva.marcoconceitua
l.prospeccaotecnologica.pdf>. Acesso 18 jun. 2017.

Sobre uma cadeia produtiva, assinale com (V) as alternativas verdadeiras e com
(F) as falsas.

I.

II.
III.

IV.

( ) A cadeia produtiva considera os atores que estão interconectados por
fluxos de materiais, de capital e de informação, na produção de bens
destinados ao mercado.
( ) Cadeia produtiva é o conjunto de empresas que atuam numa mesma
atividade, como todos os laticínios de uma região, por exemplo.
( ) Cadeia produtiva é um conjunto de empresas ou sistemas que
interagem num processo produtivo para ofertar produtos ou serviços ao
mercado consumidor.
( ) Cadeia produtiva é o conjunto de todas as empresas que atuam num
segmento da economia e que concorrem entre si para conquistar um
mercado.

Assinale a alternativa correta:

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as alternativas I e II estão corretas.
Apenas as alternativas II e III estão corretas.
Apenas as alternativas I e III estão corretas.
Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

30. No dia 12 de junho de 2017, uma publicação do Diário do Comércio, Indústria
e Serviços divulgou que empresas ampliam as vendas de silo bag (também
conhecidos como silo-bolsa) para suprir a falta de locais para armazenar a
produção recorde de grãos.
A demanda maior pelo sistema de silo-bolsas se deve também às dificuldades
que o agricultor enfrentou para investir em estruturas de armazenagem
tradicionais, pondera a coordenadora do Grupo de Armazenagem de Grãos da
Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas (Abimaq), Andrea Hollmann.
Disponível
em:
<http://www.dci.com.br/agronegocios/busca-por-silo-bolsaaumenta-com-safra-cheia---id631138.html>. Acesso em: 18 jun. 2017.

Assinale a opção que apresenta algumas das características de um silo-bolsa
(silo bag):

a)
b)
c)
d)
e)

silo de madeira: para volumes pequenos de sementes – 60 a 80 toneladas;
silo de polietileno: pode atender a diferentes volumes;
silo de alvenaria: pode ir de 100 a 1.200 toneladas;
silo de concreto: de 1 a 3 mil toneladas ou mais;
silo metálico: pode variar de 60 a 6 mil toneladas ou mais.
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TEMA 5
A agricultura é, sem dúvida, uma das atividades mais importantes desenvolvidas
pelo ser humano. Com o seu surgimento, a humanidade pôde estabelecer um
modelo de vida sedentário, construindo cidades e possibilitando avanços sociais
e tecnológicos diversos. Durante o seu desenvolvimento, observamos a figura
masculina assumindo um papel de maior destaque, enquanto a figura feminina,
mesmo desenvolvendo atividades importantes neste meio, era vista apenas
como “dona de casa” e sua colaboração no lavrado, independentemente do grau
de interferência, era vista meramente como auxiliar à da figura masculina.
Com o surgimento da agricultura familiar, a mulher assume um papel cada vez
mais relevante, tendo em vista a introdução da mecanização e de tecnologias
que facilitam as atividades quanto à necessidade de força bruta, proporcionando
maior espaço de atuação às mulheres agricultoras.
(Adaptado de: MARION, A. A. & BONA, A.N. A importância da mulher na
agricultura familiar. Disponível em:
<http://www.infocos.org.br/publicacresol/upload/trabalhosfinal/227.pdf>. Acesso
em: 21 jun. 2017. )
Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre o assunto, escreva
um texto dissertativo-argumentativo com no mínimo 1.500 caracteres e no
máximo 2.800 caracteres sobre o seguinte tema: A importância da mulher na
agricultura familiar.

