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01)Sobreosraiosx,pode-seafirmarque:
A)

B)
C)
D)

E)

02)Umgalvanômetrotemresistênciainternade 100
e corrente de fundo de escada 10 mA. O valor da
resistência shunt que deve ser ligada a este
galvanômetro, para que seu fundo de escada seja
multiplicadopor 100é,em :
A)
B)
C)
D)
E)

03) Oresultadodaoperaçãobinária 1101101 -10110
é:
A)
B)
C)
D)
E)

04)Numtuboderaiosx:
A)

B)

C)

D)

E)

05)Emradioproteção,agrandezaqueéexpressapela
razãoentreaenergiamédiadepositadapelaradiação
em uma matéria e a quantidade elementar dessa
matériachama-sedose:
A)
B)
C)
D)
E)

06) Sobre aterramento, considerando-se as normas
vigentes sobre instalações elétricas,pode-seafirmar
que:
A)

B)

C)

D)

E)

são absorvidos da mesma forma por diferentes
materiais;
oarépéssimoabsorvedorderaiosx;
ocarbonoémelhorabsorvedorderaiosxqueo cálcio;
aintensidadedosraiosxéinversamenteproporcional
aonúmerodefótonsdofeixe;
a intensidade cresce quando atravessam certos
meios.

0,10;
1,10;
1,01;
10,0;
100,1.

110011
10101
1001001
1010111
1000111

os elétrons são emitidos termicamente do anodo
aquecido;
adiferençadepotencialfazoselétronscolidiremcomo
alvo,nopontoqueatingemamaiorvelocidade;
os elétrons são emitidos termicamente do catodo
aquecido;
a emissão parte do anodo, e isso faz os elétrons
colidiremcomoalvonopontoemqueatingemamaior
velocidade;
aemissãoocorrequandooselétronssãofreadosao
atingiremocatodo.

dedeposição;
absorvida;
equivalente;
equivalenteefetiva;
equivalentecomprometida.

os chuveiros devem ser l igados à terra,
obrigatoriamente;
oprojetistadeveconsultaraconcessionárialocal,para
optarpelosistemadeaterramentomaisadequado;
deumaformageral,todososequipamentoselétricos
devemserligadosàterra;
sistemasdeaterramentodotipoT-T,oneutroeoterra
nãocombinadosemumúnicocondutor;
o eletrodo de terra deve ser de cobre e possui
resistênciadecontratocomaterranomínimo25ohm.
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07)Sobreummaterialsemicondutor,nocasoosilício,
pode-seafirmarque:
A)
B)

C)
D)
E)

08)Aoseligarummedidordeenergiaelétrica,devem-
selerasinstruçõesdofabricanteeobservaratensão
nominal,acorrentenominal,afreqüênciae:
A)
B)
C)
D)
E)

09) Sobre dosímetro termoluminescente(TLD), pode-
seafirmarque:
A)

B)
C)

D)
E)

10)Comrelaçãoàmanutençãodemáquinaselétricas
rotativas,pode-seafirmarque:
A)

B)

C)

D)

E)

11)Amonitoraçãodasfontesderadiaçãoéusadapara
definir os níveis de radiação em vários pontos num
laboratório ou ao redor do reator. Este método não
pode ser considerado preciso de avaliação da dose
acumuladarecebidapelostrabalhadoresnessasáreas
porque:
A)

B)
C)

D)

E)

formaumaestruturaatômica bidimensional;
possuiresistênciaelétricamuitobaixa,natemperatura
ambiente;
possuiumcoeficientedetemperaturanegativo;
possui2elétronsnabandadevalência;
a proporção em que é acrescentado o material de
dopagememrelaçãoaosemicondutorédaordemde1
para100.

oconsumodeenergia;
acorrentedecurto-circuito;
onúmerodefiosdocircuito;
odisjuntordeproteção;
aregulagemdoinstrumento.

umadasvantagensdestatécnicaéqueoprocessode
leituradadosenãodestróiainformação;
nãopodeserreutilizado;
emummétodoprecisodecontrolededose,dispensao
usodofilmedosimétrico;
forneceumcontroleprecisodedoseemtempocurto;
oselétronscapturadosdevidoàexposiçãoàradiação
ionizantenãoseestabilizamàtemperaturanormal.

a medição da resistência de isolamento é uma das
tarefasrelacionadasàinspeçãodiária;
checar o sistema de controle e proteção,
principalmenteocircuitodedisparododisjuntor,éuma
dastarefasrelacionadasàsrevisõesprogramadas;
verificar se as tensões de alimentação estão
equilibradas nas três fases é uma das tarefas
relacionadasàsrevisõesprogramadas;
observar a existência de ruídos provenientes de
parafusos folgadosoudepeçaspartidasfazemparte
dastarefasdeinspeçãodiária;
verificar se existe ovalização no alojamento dos
mancaiséumadastarefasderevisãodiária.

ostrabalhadoresse movemdeumnívelderadiação
paraoutro,duranteocursodeseutrabalho;
astaxasdedosesnãovariamcomotempo;
osequipamentosdemonitoraçãopessoalnãomedem
asdosesacumuladas;
os dosímetros interferem no desempenho das
atividades dos trabalhadores,fazendo com que os
mesmosnãoosutilizem;
osdosímetros,emgeral,nãoregistramcorretamente
asdosesabsorvidas.
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12) O elemento que tem a amplificação de tensão,
comofatordiferencial:
A)
B)
C)
D)
E)

13)Determinar a seqüênciaordenadanoprocessode
ligar e desligar retificadores de uma fonte de C.C.,
durante a variação de carga do consumidor, é das
aplicaçõesdos:
A)
B)
C)
D)
E)

14)Entende-seporefeitoHall,umfenômenode:
A)

B)
C)
D)
E)

15)SobreaGamagrafia,pode-seafirmarque:
A)
B)

C)

D)
E)

16)Dadaainterligaçãoabaixo:

Aequaçãoquerepresentaocircuitoé:

éotransistordeunijunção;
éotransistordeefeitodecampo;
éoretificadorcontroladodesilício;
sãooscircuitosdiferenciados;
sãooscircuitosintegrados.

amplificadoresoperacionais;
multiplicadoresmonoestáveis;
multivibradoresbiestáveis;
contadores;
temporizadores.

confirmação do comportamento das lacunas como
cargas positivas, na banda de condução de um
semicondutor;
recombinaçãonumsemicondutor;
dopagemtipoNnumsemicondutor;
dopagemtipoPnumsemicondutor;
impurezanumsemicondutor.

afontetípicautilizadaéofósforo-32;
nãoéutilizadaparasubstituiçãodosraiosx,nocampo
daradiografia;
érecomendadaparainspeçãoemmateriaisdepouca
espessura;
afonteCobalto-60nãoéutilizadanesteprocesso;
é recomendada em todos oscasosemquenãohaja
disponibilidadedeequipamentoderaiosx.

A) x=(A.B)+C
B) x=(A.B)+C
C) x=(A.B)+C
D) x=(A.B)+C
E) x=(A+B)+C

17) Dadoocircuitoabaixo:

(Considereosdados:AV =-10ef =2KHz)
OvalordeRé,emK :
A)
B)
C)
D)
E)

18) O termo radiação externa é empregado para
qualquer fonte de radiação que esteja fora do corpo
humano. Desta forma, a radiação que não é
normalmente encarada como fonte de perigo é a
radiação:
A)
B)
C)
D)
E)

19) Uma instalação industrial com baixo fator de
potênciaapresentatambém:
A)
B)
C)
D)

E)

20) Sobre os efeitos biológicos da radiação a longo
prazo, aqueles que afetam diretamente o indivíduo
exposto à radiação, mas não são transmitidos a
geraçõesfuturas,sãoconhecidoscomo:
A)
B)
C)
D)
E)

f c

0,1;
1,0;
10;
20;
100.

beta;
gama;
x;
nêutrons;
alfa.

excessodecargasresistivas;
sobretensão;
reduçãodeperdasporefeitoJoule;
bancodecapacitoresadequadosjuntoaosmotoresde
grandeporte;
excessodeconsumodeenergiareativa.

gastrintestinais;
somáticos;
anomalias;
genéticos;
hematopoéticos.
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Leiaotextoabaixoerespondaàsperguntasqueseguem

Alemanha limpa
Umpaísrenovado

Um país de 82 milhõesdepessoas,entre as
quais, 7,3 milhões (8,9% da população) não são de
origem alemã. São turcos, asiáticos e sul-africanos,
emsuamaioria.Maisde160nacionalidadesjuntas,em
um territóriode357milkm,equivalenteaoestadode
Mato Grosso do Sul que tem dois milhões de
habitantes.

Foi essepaísqueguardaemsuasentranhase
no inconsciente coletivo as marcas da guerra, da
destruição, donazismoedoshorroresdoholocausto
e, ao mesmo tempo, se sustenta como uma das
economiasmaisricasdomundo,queeufuiconhecer.
Aconvitedogovernoalemão,mejunteiaumgrupode
jornalistaslatinos,paraumaturnêde14diasporBonn,
Berlim,HamburgoeFrankfurt.Fomosverdepertoas
iniciativas sustentáveis de um país que aposta nas
energiasrenováveiscomoumaalternativaeconômica
esustentávelparaofuturodasnações.

Um país que, no ranking mundial, ocupa o
primeirolugaremenergiaeólica;eosegundoemsolar,
atrás apenas do Japão. Uma posição de vanguarda,
quandotodasasprojeçõesmundiaissinalizamqueaté
2050, as energiasrenováveisdeverão abastecer pelo
menos 50% do consumo mundial de eletricidade. A
questão energética na Alemanha tem um viés
econômico e outro político. As renováveis
movimentamvendasanuaisde10bilhõesdeeuros(R$
38 bilhões), sustentam uma exportação crescente e
geram135milempregos.

AparticipaçãodoDieGruenen,oPartidoVerde
(que conseguiu quase 12% dos votos nas eleições
para o ParlamentoEuropeu),no governodeu grande
impulsoaosetor.Osprogramasestataisdeincentivo,
lançados a partirde1998,provocaramumverdadeiro
“boom”dasenergiaseólicaesolar.

O ministro do Meio Ambiente, Jürgen Trittin,
nãotemeconomizado ações para fomentar as fontes
renováveis que representam 4,5% de toda a energia
geradanopaís,contraos30%danuclear.Elepretende
elevaropercentualpara12,5%em2010e20%até2020.
Essaestratégiaenergéticacapitalizareconhecimento
mundialfavorável.Sóem2003,asrenováveisevitaram
naAlemanhaaemissãode53milhõesdetoneladasde
CO2.

Em 2003, a participação das energias
renováveis na produção de eletricidade subiu para
quase 8%,alcançando,pelaprimeira vez,maisde3%
do consumo total de energia. A meta de Trittin é
aumentar essa cota para mais de 20% e reduzir a
emissãodedióxidodecarbonopara40%atéoanode
2020. Até 2050, as renováveis deverãosuprir metade
do consumo das energias primárias, uma meta
ambiciosa.
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(DINIZ,Ana.JBEcológico,Ano3,n.31,agostode2004.)

21) O texto é parte de um relato de viagem feitapela
autora à Alemanha, no qual vão sendo destacados
aspectos positivos das políticas adotadas pelo
governo alemão relativamente ao uso de energia
renovável.Noprimeiroparágrafo,buscou-sedestacar,
essencialmente:

22) No primeiro período do segundo parágrafo,
querendo despertar a atenção do leitor para o
contrasteentre a Alemanha de ontem e a dehoje, a
autoratrabalhaaoposiçãoentre:

23) No segundo períododo segundo parágrafo, após
referir-se às cidades visitadas pelo grupo de
jornalistas, a autorafocalizaoobjetivo daviagem,ou
seja,conhecer:

24) “Um país que, no ranking mundial, ocupa o
primeirolugaremenergiaeólica”(linhas 19-20), quer
dizer,emenergiaproduzida:

A)
B)
C)
D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

apresençadeturcoseasiáticosnapopulação;
ocontrasteentreapopulaçãonativaeaestrangeira;
opercentualmajoritáriodeestrangeirosnapopulação;
opercentualdediferençaentreapopulaçãoalemãea
doMatoGrossodoSul;
a enorme densidade demográfica de um país
multirracial.

um passadomarcadopelocaosdecorrentedaguerra
eumpresentedeprosperidade;
as dificuldades econômicas vividas pela geração
passada e as mordomias alcançadas pela geração
atual;
a repressão política da época do nazismo e as
liberdadesconquistadascom o sistema democrático
degoverno;
a pobreza das vítimasdoholocaustoe a riquezada
elitenazistaquedominouopaís;
oespírito belicoso dosnazistaseavocaçãopacifista
dasgeraçõesdopós-guerra.

os novos processosdeproduçãode energianuclear,
de acordo com as normas determinadas pelas
entidades que lutam pela preservação do meio
ambiente;
as atividades que sustentam o país como o maior
produtor de energia a custo reduzido, dentro dos
padrõesrecomendadospelosdefensoresdaecologia;
as ações voltadas para a produção de energia
ecologicamente recomendada e economicamente
viável;
a realidadeenergéticadeumpaísque,reconstruído
dadestruição,passouaadotaravalorizaçãodomeio
ambientecomofundamentodesuapolítica;
otrabalhorealizadopeloPartidoVerde,voltadoparaa
construçãodeusinashidrelétricas,visandoàgeração
deenergialimpaebarata.

pelosóleosextraídosdevegetais;
pelomovimentodasmarés;
pelaságuasdosrios;
pelovento;
pelaclaridadedalua.

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)
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25) O “viéseconômico” a queserefereàautorano
trecho“aquestãoenergéticanaAlemanhatemumviés
econômico e outro político” (linhas 24-26), está
indicadonotexto:

26)Deacordocomotexto,“Essaestratégiaenergética
capitaliza reconhecimento mundialfavorável”(linhas
41-42)porque:

27) De acordo com o último parágrafo, a “meta
ambiciosa”dogovernoconsistiráem:

28) A leitura integral do texto permite ao leitor
interpretar que os adjetivos constantes do título do
texto “Alemanha limpa - um país renovado” estão
numarelaçãodesentidoqueosdefinecomo:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)
C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

pela posição de vanguarda que o país ocupa na
geração de energia renovável, dentro do contexto
internacional;
pelos númerosapresentados em valores monetários
relativos à venda de energia, pelo crescimento da
exportaçãoepelageraçãodeempregos;
pela expectativadequeopaísvenhaaproduz i ra té
2050 quantidade de energia sustentável capaz de
abastecerpelomenos50%doconsumomundial;
pelos programas estatais de incentivos, lançados a
partirde1998peloPartidoVerde,quandoestepassou
afazerpartedogoverno;
pelas açõesdo ministrodomeio ambientenosentido
de fomentar as fontes renováveis de energia em
contraposiçãoàsfontesdeenergianuclear.

vaiproduzirenergiademelhorqualidadeacustobem
inferior;
gerará o equilíbrio entre a produção de energia
renováveleenergianuclear;
irá diminuir sensivelmente a emissão de CO na
atmosfera;
tenderá a criar uma mentalidade ecológica mais
saudável;
haverá uma preocupação permanente com a
qualidadedoar.

suprirmetadedoconsumodasenergiasprimáriascom
energiarenovável,até2050;
reduziraemissãodeCOem40%,até2020;
passar a produção de energia renovável dos 8%,
obtidosem2003,para50%,até2050;
elevaroconsumo de energia renovável de3%para
maisde20%,até2020;
contrabalançaroconsumodeenergiarenovávelcomo
deenergianuclear.

hiperônimos;
parônimos;
homônimos;
antônimos;
sinônimos.
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29) Considerando-se a acentuação gráfica dos
vocábulos , e ,pode-seafirmarque
seacentuampelasmesmasnormas,respectivamente,
osvocábulos:

30) Das substituições feitas nos termos sublinhados
a b a i x o p o r p r o n o m e s s i n t a t i c a m e n t e
correspondentes,háerro,emrelaçãoànormacultada
língua,em:

31) Osverbossublinhados nos trechos transcritos a
seguir do último parágrafo “ para quase 8%”
(linhas46-47),“AmetadeTrittin aumentaressacota”
(linhas 48-49) e “Até 2050, as renováveis
suprir metade do consumo das energias”(linhas51-
52)estãoexpressos,respectivamente,nostempos:

32)Osprefixosdaspalavras e estão
numarelaçãodesentidoidênticaàqueseobservano
par:

33) Das palavras relacionadas nas opções abaixo,
aquelaemqueosufixo foiusadocomomesmo
sentidoquetemnapalavra é:

país asiáticos turnê

subiu
é

deverão

exportar importar

-ismo
nazismo

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

saída/paranóia/Grajaú;
baú/trânsito/avô;
atrás/político/eólica;
só/dióxido/primárias;
renovável/ruínas/estratégia.

“queguarda(...) ”(linhas8-9)/que
asguarda;
“mejuntei ”(linhas13-
14)/mejunteiaeles;
“Fomosverdeperto ”(linhas
15-16)/fomosvê-lasdeperto;
“sustentam ” (linha 28) /
sustentam-a;
“para fomentar ”( l inhas37-38)/
parafomentá-las.

pretéritoperfeito/presente/futurodopresente;
pretéritoimperfeito/futurodopretérito/presente;
presente/pretéritoperfeito/futurodopresente;
pretéritoperfeito/presente/futurodopretérito;
futuro do presente / pretérito perfeito / futuro do
pretérito.

interpor/antepor;
percorrer/transcorrer;
sobrepor/extraordinário;
progredir/regredir;
anormal/antialérgico.

alcoolismo;
socialismo;
heroísmo;
batismo;
terrorismo.

asmarcasdaguerra

aumgrupodejornalistaslatinos

asiniciativassustentáveis

uma exportação crescente

asfontesrenováveis
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38)Noperíodo“AmetadeTrittinéaumentaressacota
para mais de20%ereduziraemissãodedióxidode
carbonopara40%atéoanode2020”(linhas48-51),os
verbos expressos na forma do infinitivo, quanto ao
sentido,estãoempregadosem:

39)Dasalteraçõesprocessadasnaredaçãodotrecho
sublinhadoem“Maisde160nacionalidadesjuntas,em
umterritóriode357milkm2,

que tem dois milhões de
habitantes” (linhas 4-7), aquela em que há erro no
empregodoacentoindicativodacraseé:

40)Notrecho“ essepaís(...) eufuiconhecer”
(linhas 8-12), é possível suprimir os termos
sublinhados, sem se alterar substancialmente o
sentido original dotexto.Talfatoseexplicaporquea
expressão“foique”:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

complementação;
reiteração;
oposição;
semelhança;
aproximação.

equivalenteàMinasGerais;
equivalenteàAmazônia;
equivalenteàFrança;
equivalenteàGrécia;
equivalenteàBahia.

constituiumerrogramatical,devendoserevitadooseu
emprego;
se apresenta como mero conectivo, sem nenhum
significado;
está, no texto, com o primeiro elemento “foi” muito
distantedosegundo“que”;
éusadaapenasparadarênfaseaoobjetodireto“esse
país”;
temsomenteafunçãodeindicarum fato ocorridono
passado.

equivalenteaoestadode
Mato Grosso do Sul

Foi que

A)

B)

C)

D)

E)

34) Das alterações feitasabaixo,napartesublinhada
doperíodo“Umpaísde82milhõesdepessoas,

” (linhas1-3),aquela em queopronome
relativo está em desacordo com as normas da língua
cultaé:

35)Seforemreunidos,eresumidos,osdoisperíodos
queconstituemoquartoparágrafonumúnicoperíodo,
aredaçãoquemantémosentidooriginalé:

36) A preposição sublinhada em “não tem
economizado ações fomentar as fontes
renováveis que representam 4,5% de toda a energia
gerada no país”(linhas 37-39)exprime no período o
sentidode:

37)Dasfrasesabaixo,aquelaemqueaconcordância
verbal está em desacordo com as normas da língua
cultaé:

entre
as quais, 7,3milhões(8,9%dapopulação)nãosãode
origemalemã

para

A)

B)

C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)

C)

D)

E)

com as quais o governo conta para alcançar o
progresso;
sobre as quais o governo procura ter informações
atualizadas;
umapartedasquaisédeprocedênciaestrangeira;
àsquaisogovernosemprefazreferênciaspositivas;
dasquaisogovernoconfiaparaodesenvolvimentoda
economia.

A participação do Partido Verde no governo dará
grande impulso ao setor, casoosprogramasestatais
de incentivo provoquem um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,mesmoqueosprogramasestataisde
incentivo tenham deixado de provocar o esperado
“boom”dasenergiaseólicaesolar.
AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,depoisqueosprogramasestataisde
incentivo provocaram um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,apontodeosprogramasestataisde
incentivo provocarem um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,àmedidaqueosprogramasestatais
de incentivo iam provocando um verdadeiro “boom”
dasenergiaseólicaesolar.

meio;
comparação;
adição;
condição;
finalidade.

7milhõesdehabitantessãodeorigemestrangeira.
Ocorreu no país, após a unificação, grandes
transformaçõeseconômicas.
Mais da metade da população está preparada para
utilizarenergiarenovável.
AAlemanhaéumdospaísesqueassinaramoacordo
deutilizaçãodeenergiarenovável.
Havia ainda nas cidades marcas da destruição
provocadapelosbombardeios.
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41) Umsupermercado vende laranjas em sacos com
6,0kg,porR$4,70,eemsacoscom1,5kg,porR$1,20.
Nestecaso,dentreasafirmaçõesabaixo,amaisexata
possível é que o preçoporquilo do saco de 6,0 kg é
cercade:

42) Ao contratar um ladrilheiro para azulejar um
banheiro,odonodacasa,quedesejavaosazulejosde
uma das paredes centralizados, pediu que os filetes
(pedaçosdeazulejosquesãocortadosparacompletar
uma parede) fossem colocados em tamanhos iguais,
dos dois lados. Como a parede tinha 1,10m e os
azulejos 15cm, o ladrilheiro disse que não podia
atender o pedido, pois além dos azulejos inteiros,
sobravam 5 cm para filetes. Assim, se eles fossem
colocados em tamanhos iguais dos dois lados,
ficariam com 2,5 cm. “Desta maneira” - disse o
ladrilheiro-“osfiletesficammuitoestreitosenãodão
bomacabamento.Émelhornãocentralizarosazulejos
ecolocarfiletes,com5cm,deumladosó”.Nestecaso,
pode-seconcluirque:

43) Maria comprou tainhas a R$ 4,00 o quilo, e os
peixespesavam1kgou1,5kg.Comoeladispunhade
R$23,00,comprouopesomáximoquepodiapagare,
dentrodesta opção, levou o menornúmerodepeixes
possível.Pode-seconcluirqueMariacomprou:

44) Ao ouvir um viajante falando, um fiscal da
alfândegadecertopaísdisse:“oviajanteébrasileiro
ou português”. O fiscal teria falado de forma
equivalente,sedissesseque:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

15%maiorqueodosacode1,5kg;
10%maiorqueodosacode1,5kg;
2%maiorqueodosacode1,5kg;
10%menorqueodosacode1,5kg;
2%menorqueodosacode1,5kg.

realmente,aúnicaopçãoparacentralizarosazulejos,
éusarfiletesde2,5cm;
pode-seusarfiletesde7,5cmdecadalado,mantendo
osdemaisazulejosinteiros;
pode-se usar filetes de 10,0 cm de cada lado,
mantendoosdemaisazulejosinteiros;
pode-se usar fi letesde8cmdecadalado,mantendo
osdemaisazulejosinteiros;
pode-se usar filetes de 17,5 cm de cada lado,
mantendoosdemaisazulejosinteiros.

4tainhas;
3tainhas;
5tainhas;
7 tainhas;
6tainhas.

oviajantenãoébrasileironemportuguês;
seoviajantenãoforbrasileiro,entãoeleéportuguês;
oviajanteéestrangeiro;
oviajantefalaportuguês;
oviajantenãoéitalianonemnorueguês.

45)Emumacertacidade,quandoocéuficaencoberto
por pequenas nuvens-céupedrento- ,háumditado
popular que assegura que “se o céu está pedrento,
então chove ou venta”. Como nesta cidade venta
permanentemente,pode-seconcluirqueoditado:

46)Aonoticiarmudançasnasnormasparaviagensde
adolescentes em certo país, o noticiário de TV
informou:“apartirdeagora,maioresde15anosficam
proibidos de viajar sozinhos”. Tomando por base
unicamenteestainformação,pode-seconcluirque:

47)Sedentreosnúmeros{1,2,5,7,8,10,11,13,14,16,
18, 20} forem tomados os números ímpares ou
menoresque10,obtêm-seosnúmeros:

48) Considerando-se como verdadeira a afirmação
“todomorcegodormedecabeçaparabaixo”,pode-se
concluirque:

49) Um candidato fez uma prova e, depois da
divulgação do gabarito, calculou sua nota em 72,5,
com uma margem de erro. Como a nota mínima de
aprovaçãoera 70,ocandidatoficouincerto quanto à
aprovação.Pode-seconcluirqueamargemdeerroera
de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

acertasempre;
sóacertaquandoventaechoveaomesmotempo;
erraquandochove;
errasempre;
erraquandonãochove.

ainformaçãonãodiznadaarespeitodepessoascom
33anos;
pessoascom13anosnãopodemviajarsozinhas;
pessoascom13anospodemviajarsozinhas;
pessoascom26anosnãopodemviajarsozinhas;
pessoascom22anospodemviajarsozinhas.

{1,2,5,7};
{2,8,11,13};
{1,2,5,7,8,11,13};
{1,5,7,11,13};
{1,2,5,7,8}.

passarinhosnãodormemdecabeçaparabaixo;
ratosvelhosdormemdecabeçaparabaixo;
umbichoquedormedecabeçaparabaixoémorcego;
ratosvelhosnãodormemdecabeçaparabaixo;
um bicho que não dormedecabeça parabaixo nãoé
morcego.

1,5ponto;
3,5pontos;
2,5pontos;
0,5ponto;
2,0pontos.
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50) Em um ônibus com 33 passageiros, 20 são
torcedoresdoFlamengoe16estãovoltandoparacasa.
Pode-se concluir com toda certezaqueonúmerode
passageirosquesãotorcedoresdoFlamengoeestão
voltandoparacasaé:
A)
B)
C)
D)
E)

exatamente12;
nomáximo12;
exatamente33;
nomínimo3;
nomínimo1.
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