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ESCOLA SUPERIOR DE EMPREENDEDORISMO  
SEBRAE-SP (FACULDADE SEBRAE)  

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2020/1 
 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões; 

- contém 1 (uma) prova de redação; 

- refere-se ao curso para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova de redação.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

 

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 podem referir-se ao texto abaixo; consulte-o, 

quando necessário. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões. 

 

Empreendedores e suas bolinhas de gude 

 
Por Romero Rodrigues 
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Outro dia me perguntaram se as startups iriam matar as grandes corporações, os 

incumbentes. Não sou grande fã de profecias radicais e apocalípticas. A provocação ia ainda mais 

longe: será que as corporações, ao se tornarem cada vez mais ágeis, vão competir de igual para 

igual com as startups? 

O que vai, de fato, acontecer? Como será o futuro? Quem morre e quem predomina? 

Quando olho para trás e faço uma retrospectiva, racionalizando sobre o que aconteceu até 

hoje, fica claro para mim que a dinâmica não vai mudar. A grande vantagem competitiva da 

startup em relação __ grande corporação é como numa referência à Teoria da Evolução das 

Espécies de Charles Darwin: a sua adaptabilidade. A corporação é mais forte (do ponto de vista 

econômico) e mais inteligente (quando consideramos todo o seu capital humano); portanto, a 

startup deve se adaptar mais rápido. Não importa quão rápida e grande a corporação se torne, 

sempre existirá espaço para a inovação se manifestar no ecossistema de startups. 

Como não nego meu passado de engenheiro, vou me permitir fazer uma analogia para 

descrever essa dinâmica entre startups e corporações: visualize uma sala quadrada e com pé 

direito alto. Imagine quatro esferas grandes ______ ocupam toda sala, sendo que cada uma delas 

encosta na outra e todas encostam no chão, no teto e nas paredes, ocupando todo espaço. Repare 

que as esferas se encostam umas nas outras, num único ponto. É também num único ponto que 

as esferas tocam as paredes, o teto e o chão. 

Digamos que essa sala seja um grande mercado, um mercado qualquer que você queira 

escolher, o mercado financeiro ou de comércio eletrônico, por exemplo. As esferas são as grandes 

empresas desse mercado, as corporações, os incumbentes, os big players. 

Você diria que nesse mercado existe espaço para crescer? Sob o olhar dos céticos, com 

certeza não. Os céticos têm seus olhos exatamente na metade da altura da sala. A única coisa 

que eles enxergam é uma esfera tocando a outra e não há um vão sequer entre elas. O mercado 

está quase todo tomado. 

Já os empreendedores estão deitados no chão da sala, brincando com suas bolinhas de 

gude. Da perspectiva deles, é possível visualizar as quatro esferas, ______ só tocam o chão em 

quatro pequeninos pontos. Para eles, o mercado é completamente inexplorado, virgem, um 

oceano azul. 

As empresas que estão montando são, por enquanto, pequenas bolas de gude, soltas no 

chão dessa sala. Elas têm muito espaço para rolar, experimentar e descobrir. A corporação, já 

grande e disputando market share com outras corporações, dispõe de muito menos liberdade. 

Além de mais liberdade para experimentar, a startup também tem muita oportunidade gerada 

pela sombra das quatro grandes esferas que estão lá no alto. 

A startup ainda vai ter muito espaço para crescer antes de começar a incomodar as esferas 

que estão acima dela. Num determinado momento, já grande o suficiente, a esfera da startup 

finalmente toca a esfera da corporação. A startup começa, então, a empurrar as demais esferas. 

Nesse momento, há alguns caminhos alternativos: a sala (mercado) cresce para acomodar o 

crescimento da nova esfera; alguma das outras esferas diminui de tamanho, perdendo espaço, 

ou uma das esferas grandes adquire a esfera que a está incomodando. 

A verdade é que não importa quão grande seja o mercado ou quão grande sejam as grandes 

empresas. As startups sempre estarão mais próximas do problema, em contato mais próximo 

com o cliente e com maior velocidade para se adaptar. A startup é desenhada para continuar 

experimentando, para ter uma estrutura organizacional rasa, para testar hipóteses de forma 

despretensiosa e repetitiva. 
 

(Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br – 25/09/19 – texto adaptado) 
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QUESTÃO 01 – O objetivo principal do texto é: 

 

A) Demonstrar que é necessário reduzir as ações de empreendedorismo nas empresas recentemente 

criadas. 

B) Comparar as grandes corporações com as startups, mostrando como estas empresas agem em 

relação ao mercado, sua forma de ação e, principalmente, o caráter experimental de que se 

revestem. 

C) Demonstrar apoio a todos os grandes conglomerados, levando em conta, em especial, a Teoria da 

Evolução. 

D) Apresentar as ações que as startups devem ter frente ao movimento do mercado que, atualmente, 

é irrequieto. 

E) Mitigar as ações que visem à apresentação de novos produtos, visto que o mercado está 

completamente tomado. 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 

08, 15 e 27. 

 

A) à – as quais – as quais 

B) a – as quais – nas quais 

C) à – os quais – das quais 

D) a – os quais – as quais 

E) à – as quais – nas quais 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa cujo fragmento retirado do texto funciona como complemento 

verbal. 

 

A) de profecias radicais e apocalípticas (l. 02). 

B) da startup (l. 07-08). 

C) dos céticos (l. 22). 

D) de muito menos liberdade (l. 32). 

E) das quatro grandes esferas (l. 34). 

 

 

QUESTÃO 04 – Caso na frase “Os céticos têm seus olhos exatamente na metade da altura da sala.” 

(l. 23) o termo destacado fosse passado para o singular, quantas outras palavras deveriam sofrer 

alteração, a fim de manter a concordância no período? 

 

A) Uma. 

B) Duas. 

C) Três. 

D) Quatro.  

E) Cinco. 

 

 

QUESTÃO 05 – Em relação à frase: “As empresas que estão montando são, por enquanto, pequenas 

bolas de gude, soltas no chão dessa sala.” (l. 30-31), avalie as afirmações que seguem: 

 

I. O sujeito da primeira oração classifica-se como simples. 

II. Há duas orações no período. 

III. A locução verbal destacada está na voz reflexiva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 06 – Sobre a ocorrência da forma verbal há (l. 38) exclusivamente no fragmento “Nesse 

momento há alguns caminhos alternativos”, avalie as afirmações que seguem, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O sujeito da forma verbal é “alguns caminhos alternativos”. 

(  ) A substituição de Há por Existe não implicaria erro à frase. 

(  ) A passagem de “alguns caminhos alternativos” para o singular não provocaria alteração na 

estrutura do período. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) F – V – F. 

E) F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 07 – Analise as ocorrências de pronomes no texto e as afirmações que são feitas a respeito 

deles: 

 

I. Na linha 36, o referente do pronome “que” é “A startup” (l. 35). 

II. Na linha 27, o pronome “deles” faz referência a “céticos” (parágrafo anterior). 

III. “sua” (l. 09) e “essa” (l. 19) são classificados como pronomes adjetivos. 

IV. Na linha 26, o pronome “suas” indica que “bolinhas de gude” pertencem aos empreendedores. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 08 – “Quando” (l. 06) e “portanto” (l. 10) estabelecem, nos respectivos contextos de 

ocorrência, ideia de: 

 

A) Tempo – conclusão.  

B) Proporção – adição.  

C) Consequência – adição.  

D) Tempo – explicação.  

E) Possibilidade – oposição.  
 

 

QUESTÃO 09 – Em relação à frase: “A única coisa que eles enxergam é uma esfera tocando a outra 

e não há um vão sequer entre elas.” (l. 23-24), é possível afirmar que: 

 

I. O uso do vocábulo “única” permite afirmar que não há mais nada que eles enxerguem a não ser 

a esfera tocando a outra. 

II. O advérbio “sequer” acrescenta à frase a ideia de uniformidade. 

III. Observa-se que a conjunção “e” conecta duas ações subordinadas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apernas II e III. 
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QUESTÃO 10 – Em relação aos processos de formação de palavras, analise as assertivas abaixo em 

relação ao vocábulo, retirado do texto, e seu respectivo processo de formação: 

 

I. O advérbio ‘completamente’ (l. 28) é formado por sufixação. 

II. O vocábulo ‘corporação’ (l. 08) é formado por aglutinação. 

III. ‘incomodar’ (l. 34) é formado por justaposição. 

IV. ‘engenheiro’ (l. 13) é formado por sufixação. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas II e IV. 

E) Apenas I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 11 – Em relação ao período: “Digamos que essa sala seja um grande mercado.” (l. 19), é 

correto afirmar que: 

 

A) É simples. 

B) É composto por coordenação. 

C) É composto por subordinação. 

D) É composto por subordinação e coordenação. 

E) Não se constitui em período, tratando-se apenas de uma oração. 

 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa em que ocorre a correta conversão para a voz passiva analítica 

da frase “Num determinado momento, já grande o suficiente, a esfera da startup finalmente toca a 

esfera da corporação.” (l. 36-37). 

 

A) Num determinado momento, já grande o suficiente, a esfera da startup finalmente é tocada pela 

esfera da corporação. 

B) Finalmente, em um determinado, grande e suficiente momento, a esfera da startup toca a esfera 

da corporação. 

C) Num determinado momento, já grande o suficiente, a esfera da startup finalmente toca a esfera 

da corporação.  

D) Num determinado momento, a esfera da startup, que já é grande o suficiente, é finalmente tocada 

pela esfera da corporação.  

E) Num determinado momento, já grande o suficiente, a esfera da corporação é tocada finalmente 

pela esfera da startup. 

 

 

QUESTÃO 13 – Em relação à linguagem do texto, é correto afirmar que: 

 

I. A linguagem é predominantemente denotativa, visto que os vocábulos são utilizados em seus 

significados básico e literal. 

II. A linguagem é predominantemente conotativa, em que as palavras, em sua maioria, ganham um 

novo significado no contexto de ocorrência. 

III. A informalidade da linguagem é precária, haja vista que os vocábulos contidos no texto são 

concentrados na sabedoria popular. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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QUESTÃO 14 – Caso as formas verbais “será” (l. 05) e “queira” (l. 19) fossem passadas para o 

pretérito imperfeito do modo indicativo, elas assumiriam, respectivamente, as formas: 

 

A) seria – quisesse.  

B) foi – quereria. 

C) fora – quisera.  

D) era – queria.  

E) será – quererá. 

 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa em que a palavra “a”, devidamente salientada no texto, está 

empregada com classe gramatical diferente das demais. 

 

A) A provocação (l. 02). 

B) a sua adaptabilidade (l. 09). 

C) a outra (l. 24). 

D) a incomodar (l. 35). 

E) a esfera (l. 40). 

 

LÍNGUA INGLESA 

 

Para responder às questões de 16 a 25, considere o texto abaixo: 

 

Do you have Fobo? 
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Every day we make thousands of decisions. From the more trivial – The Crown or 

Succession? – to the more pivotal, like whether you should take that job or stay in 

that relationship. It doesn’t help that, these days, we have thousands of options – literally – 

at our fingertips. For instance, there are 5863 movies and TV shows on Netflix to choose from 

and more than 80,000 different drink options at Starbucks. 

Given we are so spoiled for choice, some degree of fence-sitting is understanding. However, 

if you find yourself crippled with indecision, even when, say, all the available options are 

acceptable, you might be suffering from Fobo. Like Fomo, Fobo’s anxious sibling, which 

describes that icky feeling we get when we feel like we are missing out on something, Fobo, 

aka “fear of better options”, is used to describe the anxiety that accompanies choice overload. 

The term has been coined by US venture capitalist Patrick McGinnis, who also created Fomo. 

Those afflicted by Fobo, he says, will typically find themselves overwhelmed by the possibilities 

of what could be, even when no outcome is guaranteed, and therefore are likely to hold back 

on commitment or will decide to commit but then cancel. 

McGinnis, who has been researching Fomo and Fobo for his forthcoming book, says this is 

not a new behaviour but reflective of our “biology of wanting the best”. “Our ancestors a million 

years ago were programmed to wait for the best because it meant they were more likely to 

succeed,” he says, as per The Guardian. However, our ability to compare both options and 

ourselves via technology and social media has accelerated this tendency, sometimes escalating 

to crippling levels, he explains. 

The rise of Fobo reflects an emerging trend on how choice overload can, despite 

appearances, make us miserable. In an episode on her podcast, The Happiness Lab, Dr Laurie 

Santos points out we are more spoiled for choice than ever. However, research shows we 

usually end up less satisfied with our decision because of it. What’s more, filtering out all these 

options is proven to be mentally draining, which can lead to worse decision making or “decision 

fatigue”.  

________, those who are presented with fewer options are more likely to end up satisfied. 

For example, a study offered customers samples of either six or 24 different jams on alternate 

days. Researchers found 30% of people in the first group purchased at least one of the six 

jams they tried, while only 3% of the other group made a purchase. In other words, when we 

are overwhelmed with choice, we are less likely to make a decision at all.  

So how do we beat Fobo? It all comes down to being decisive. “I have two helpful tips I use 

almost every day,” McGinnis tells the New York Times. “For everyday things, I do what I call 

‘Ask the Watch’. I whittle something down to two options and then assign each item to a side 

of my watch. Then I look down and see where the second hand is at that moments. Decision 

made. It sounds silly, but if you try it you will thank me,” he says. “For the big things, I try to 
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37 

38 

39 

40 

 

think like a venture capitalist. I write everything down on the topic - pros, cons, etc – and I 

read it out loud.” 

So next time you find yourself distressed by what to watch on Netflix, why not try something 

different? Look at your watch. 

 
 (Source: https://www.stylist.co.uk/life/do-you-have-fobo-why-fear-of-better-options-is-making-us-miserable-

and-how-to-get-around-it/330254– Adapted) 
 

QUESTÃO 16 – Assinale a opção que NÃO pode ser compreendida como um sintoma de Fobo, 

conforme descrito no texto: 

 

A) Ficar aguardando até que se tenha tantas opções quanto possível antes de seguir em frente. 

B) Não conseguir decidir ao que assistir na televisão. 

C) Ficar aliviado por não precisar postar todas as atividades nas redes sociais. 

D) Cancelar um compromisso no último minuto por preferir outra opção melhor. 

E) Pesquisar diferentes modelos de um mesmo produto e desistir de comprar por serem muitas 

opções. 

 

 

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa que apresenta a tradução mais adequada para a frase “some 

degree of fence-seating is understanding” (l. 06). 

 

A) É normal ficar sentado na cerca por um tempo. 

B) Os níveis da cerca são compreensíveis. 

C) Ficar sentado em cima da cerca é normal. 

D) Ficar um pouco em cima do muro é compreensível. 

E) Sentar na cerca é um processo entendível. 

 

 

QUESTÃO 18 – Qual o significado de “crippled” (l. 07)? 

 

A) Deformado. 

B) Paralisado. 

C) Louco. 

D) Claudicante. 

E) Entusiasta. 

 

 

QUESTÃO 19 – A palavra “that” (l. 10) refere-se a: 

 

A) choice (l.10). 

B) anxiety (l.10). 

C) options (l.10). 

D) Fobo (l.09). 

E) feeling (l.09). 

 

 

QUESTÃO 20 – Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. A lacuna da linha 27 deveria ser preenchida por On the other hand. 

 

PORQUE 

 

II. Introduz o segundo de dois pontos de vista que se contrastam.  

 

A) As assertivas I e II são verdadeiras. 

B) As assertivas I e II são falsas. 

C) A assertiva I é falsa e a II é verdadeira. 

D) A assertiva I é verdadeira e a II é falsa. 

E) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não justifica a outra. 
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QUESTÃO 21 – Na linha 08, o modal verb “might”: 
 

A) Expressa uma crítica. 

B) Indica uma sugestão. 

C) Indica uma regra.   

D) Refere-se a uma possibilidade fraca. 

E) Refere-se a uma certeza. 
 

 

QUESTÃO 22 – Em qual parágrafo do texto há um argumento baseado em dados e pesquisas 

científicas? 
 

A) Segundo. 

B) Terceiro. 

C) Quinto. 

D) Sexto. 

E) Sétimo. 
 

Para responder às questões 23, 24 e 25 considere, além do texto anterior, as figuras abaixo: 

 
                                                 Figura 1                                                Figura 2 
 

QUESTÃO 23 – Na Figura 1, qual palavra abaixo seria uma substituição adequada para “dope”? 
 

A) Respectable. 

B) Stupid. 

C) Very good. 

D) Selfish. 

E) Illegal. 
 

 

QUESTÃO 24 – Analise as afirmações que são feitas sobre as Figuras 1 e 2 e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Na Figura 1, o pássaro usa a palavra “fear” para se referir, especificamente, ao medo de se fazer 

uma escolha errada. 

(  ) Na Figura 2, acredita-se que a escolha entre qual elevador utilizar é difícil, pois ambos possuem 

características completamente diferentes. Refere-se ao medo de fazer uma escolha errada, que o 

texto chama de Fobo. 

(  ) Ambas as figuras tratam de medos que são típicos da sociedade hiperconectada: a primeira é um 

exemplo de Fomo e a segunda de Fobo. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – V. 

B) V – V – F. 

C) F – F – F. 

D) F – V – F. 

E) V – F – V. 
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QUESTÃO 25 – Considere as seguintes assertivas sobre o texto “Do you have Fobo?” e as Figuras 1 

e 2: 
 

I. O primeiro texto apresenta argumentos de diferentes fontes, tendo um caráter dissertativo-

expositivo. 

II. As Figuras 1 e 2 têm como objetivo realizar uma crítica geral à sociedade cada vez mais 

dependente de tecnologias. 

III. Todos os textos tratam de um tema afim, mas usam recursos comunicativos diferentes. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

HISTÓRIA 
 

QUESTÃO 26 – Na Baixa Idade Média, na região da Europa ocidental, a produção agrícola era a 

principal fonte de riqueza. Os domínios rurais foram chamados de senhorios, em que se produzia 

aquilo que era necessário para os habitantes. Em relação ao exposto, relacione os conceitos da       

Coluna 1 aos respectivos significados da Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Terras de uso comum. 

2. Reserva senhorial. 

3. Talha. 

4. Corveia. 
 

Coluna 2 

(  ) Tributo que obrigava o servo a entregar ao senhor parte dos produtos cultivados. 

(  ) Parte do senhorio em que estavam localizadas a habitação do senhor e os campos de cultivo. 

(  ) Parte do senhorio que era utilizada para a pastagem dos animais, extração de madeira, coleta de 

frutos e caça, além de conter as construções importantes para a vida diária.  

(  ) Tributo que obrigava o servo a trabalhar três dias na semana nos campos de cultivo do senhor e 

realizar serviços que beneficiavam o senhor.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 4 – 2 – 1 – 3. 

B) 3 – 2 – 1 – 4. 

C) 3 – 1 – 2 – 4. 

D) 4 – 1 – 2 – 3. 

E) 2 – 3 – 4 – 1. 
 

  

QUESTÃO 27 – O século XIV foi marcado pela crise na Europa do Ocidente. Entre as alternativas 

abaixo, assinale aquela que NÃO explica a crise mencionada. 
 

A) Os grandes proprietários desmataram bosques e florestas para aumentar as áreas de cultivo, o que 

modificou o clima e o volume de chuvas na Europa, entre 1314 e 1317; as tempestades acabaram 

com as colheitas, diminuindo a quantidade de alimentos. 

B) A diminuição da população agrícola levou à exploração dos servos, e o excesso de trabalho e os 

altos impostos fizeram com que eles se rebelassem e destruíssem propriedades, invadissem 

castelos e lutassem contra os exércitos dos senhores feudais.  

C) A população europeia teve que enfrentar a epidemia de peste bubônica, doença extremamente 

contagiosa e fatal que rapidamente se espalhou em função da desnutrição da população e das 

péssimas condições de higiene das cidades. 

D) Com o crescimento do comércio, a circulação de moedas aumentou bastante e seu uso voltou a se 

disseminar não apenas entre comerciantes, mas também entre servos e senhores. 

E) As nobrezas francesa e inglesa entraram em um grande conflito, chamado de Guerra dos Cem 

Anos, motivado pela disputa pela sucessão do trono francês. 
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QUESTÃO 28 – Leia o trecho de uma carta de Galileu Galilei a Pietro Dini: 
 

“[...] Na natureza se encontra uma substância de natureza espiritual, constante e dotada de grande 

velocidade, que, difundindo-se pelo Universo, penetra todos os lugares sem encontrar resistência, 

aquece, vivifica e torna fecunda todas as pessoas vivas... O corpo do Sol é o seu principal repositório, 

donde se expande uma imensa luz pelo Universo... Pode-se afirmar que esse espírito fundador e esta 

luz difusa por todo o mundo confluem para o corpo solar, onde se unem e se fortificam, e por isso 

está ele colocado no centro do Universo.” (CARTA de Galileu a Pietro Dini, 1614. In: GARIN, Eugene. 

Ciência e vida civil no Renascimento Italiano. São Paulo: Unesp, 1994. Páginas 176-177). 
 

O trecho é uma referência ao: 
 

A) Humanismo. 

B) Teocentrismo. 

C) Antropocentrismo. 

D) Geocentrismo. 

E) Heliocentrismo. 
 

 

QUESTÃO 29 – A respeito do pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial, analise as assertivas 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A Inglaterra tinha minas de carvão, principal matéria-prima para a produção de energia. 

(  ) Contava com mão de obra disponível para trabalhar nas minas (homens) e nas fábricas (mulheres 

e crianças). 

(  ) O carvão necessário para alimentar as indústrias e os tecidos produzidos pelas fábricas têxteis 

podiam ser transportados a baixo custo até os portos marítimos em virtude das melhorias das 

vias de circulação, como a retificação dos rios e construção de canais para interligá-los. 

(  ) Os ingleses tinham à sua disposição ovelhas para fornecer lã e algodão importado dos Estados 

Unidos e da Índia. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – F – V. 

B) F – F – F – F.  

C) V – V – V – V.  

D) V – F – V – V. 

E) F – V – F – F. 
 

 

QUESTÃO 30 – O contexto da Conjuração Mineira envolvia uma questão fiscal: a ameaça da 

“derrama”, que se tratava da: 
 

A) Cobrança tributária obrigatória sobre a população para cobrir a diferença entre a arrecadação 

mínima de 100 arrobas anuais de ouro e o que foi efetivamente arrecadado. 

B) Determinação de que o ouro poderia ser transportado apenas no formato de barra e com o selo da 

Coroa Real, indicativo de que o quinto havia sido recolhido nas Casas de Fundição. 

C) Exigência dos colonos de uma diminuição da cobrança de impostos, visto que o ouro já escasseava. 

D) Conspiração que teve como líder o personagem Tiradentes, que foi punido com o esquartejamento 

por crime de lesa-majestade.  

E) Cobrança tributária de um quinto de todo o ouro encontrado. 
 

 

QUESTÃO 31 – Nas primeiras décadas do século XX, ocorriam mudanças em vários países do mundo. 

O Governo Provisório de Vargas seguiu a tendência mundial de valorizar o trabalhador com leis sociais 

e políticas públicas de saúde e educação. Assinale a alternativa que representou um retrocesso para 

os trabalhadores, apesar dos ganhos alcançados com as modificações.  
 

A) O direito a férias remuneradas. 

B) O pagamento de horas extras. 

C) A limitação da jornada de trabalho do homem, da mulher e da criança. 

D) A obrigação de os sindicatos serem reconhecidos oficialmente pelo Ministério do Trabalho. 

E) A construção de hospitais públicos e a atuação de médicos e funcionários do Ministério da Saúde 

no interior do Brasil. 
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QUESTÃO 32 – Em meados do século XIX, a política expansionista da Inglaterra foi modificada por 

uma lei que estabelecia que todo Estado indiano cujo soberano morresse sem sucessor se tornaria 

território inglês. Foi nesse contexto que ocorreu a Revolta dos Cipaios, que foi iniciada por qual fato? 

 

A) A criação da Companhia das Índias Orientais, que prejudicou o comércio de ópio, explorado para 

ser enviado à China em troca de chá. 

B) Soldados indianos se recusaram a usar armas com cartuchos que continham gordura de carne de 

vaca ou de porco, visto que tinham que rasgar os invólucros com a boca e isso representava um 

choque cultural. 

C) A tentativa dos indianos de expulsar os ingleses de seu território e iniciar o processo de 

independência. 

D) A descoberta de diamante na região, que provocou a chegada de grande quantidade de europeus 

na região com o objetivo de enriquecer. 

E) O imperador chinês proibiu a comercialização de ópio na região como uma maneira de controlar os 

problemas provocados pelo consumo da droga. 

 

 

QUESTÃO 33 – Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta.  

 

I. O Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, permitiu que bancos emitissem dinheiro e o emprestassem 

a pessoas que se comprometessem a abrir uma empresa. Se o empréstimo não fosse pago, o 

governo assumiria a dívida. Essa foi a política do Encilhamento. 

II. O presidente Campos Salles, eleito no Brasil em 1898, propôs um acordo com as oligarquias 

estaduais: por um lado, o presidente não iria interferir na política dos estados; por outro, os 

presidentes dos estados, por meio de suas bancadas de deputados federais e senadores, deveriam 

apoiar politicamente o presidente da época. 

 

A) A assertiva I refere-se a um fato ocorrido durante o governo de Marechal Deodoro, que teve como 

consequência o surgimento de muitas indústrias no Brasil. 

B) A assertiva II refere-se à política dos governadores, organizada pelos dois militares que governaram 

o Brasil no início da República. 

C) A assertiva II refere-se à política dos governadores, que permitiu que as oligarquias estabelecessem 

acordos mútuos e favoreceu o desenvolvimento da política do café com leite. 

D) As duas assertivas são uma referência a fatos que marcaram o fim do governo de D. Pedro II. 

E) As duas assertivas são referência ao período em que o Partido Republicano Paulista (PRP) e o 

Partido Republicano Mineiro (PRM) determinavam quem ocuparia o cargo de presidente.  

 

 

QUESTÃO 34 – Para Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, o mundo estava dividido em dois 

sistemas políticos. Observe como o presidente estadunidense se posicionou diante do Congresso dos 

Estados Unidos, em um discurso proferido em 12 de março de 1947: 

 

“No presente momento da história mundial, é provável que cada nação tenha de escolher entre 

modos alternativos de vida. E tal escolha tem sido bem frequente. 

Um modo de vida é baseado na vontade da maioria e é caracterizado por instituições livres, governo 

representativo, eleições livres, garantias de liberdade para os indivíduos, liberdade de expressão e de 

religião e liberdade para evitar a opressão política. 

O segundo sistema de vida se baseia na vontade de uma minoria que se opõe à maioria pela força. 

Ela implica em terror e opressão, controle da imprensa e do rádio, eleições fabricadas e supressão de 

liberdade pessoal.” (MARQUES, Ademar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História do tempo presente. 

2. Ed. São Paulo: Contexto, 2007. P. 19. (Col. Textos e Documentos, 7). 

 

O discurso qualifica dois modos de vida, que são uma referência, respectivamente, ao: 

 

A) Nazismo e Fascismo. 

B) Nazismo e Stalinismo. 

C) Capitalismo e Socialismo. 

D) Socialismo e Capitalismo. 

E) Salazarismo e Cartismo. 
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QUESTÃO 35 – Com o falecimento do marechal-presidente Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici 

foi indicado, em 1969, para assumir a presidência do país. Nessa época, havia muito dinheiro 

disponível nos mercados financeiros internacionais para empréstimos a juros baixos. Desde 1968, os 

economistas do governo militar usavam esse dinheiro para realizar grandes investimentos no país. 

Assinale a alternativa que NÃO está relacionado ao contexto do chamado Milagre Econômico. 
 

A) O governo criou o Serviço Nacional de Informações (SNI), cujos agentes disfarçados se infiltravam 

nas universidades e repartições públicas, delatando quem fosse contra o governo. 

B) Na área de energia, foram construídas diversas hidrelétricas e a usina nuclear de Angra dos Reis, 

além da ponte Rio-Niterói e de estradas como a Transamazônica. 

C) Grandes proprietários de terra receberam financiamentos para plantar e exportar soja, laranja, 

milho e outros produtos consumidos nos Estados Unidos e na Europa. 

D) Foi um período em que milhões de pessoas empobreceram e, nas periferias das grandes cidades, 

começaram a surgir favelas e loteamentos clandestinos onde viviam trabalhadores em situação de 

grande miséria. 

E) O governo militar criou várias empresas estatais e apoiou empresários brasileiros, além de ter 

facilitado a entrada no país de empresas estrangeiras, principalmente as que produziam bens de 

consumo. 
 

GEOGRAFIA 
 

QUESTÃO 36 – São características do Domínio Morfoclimático Amazônico: 
 

I. Clima equatorial. 

II. Baixa pluviosidade. 

III. Floresta densa. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

   

QUESTÃO 37 – O primeiro grande evento internacional organizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) voltado para a discussão ambiental ocorreu: 
 

A) Na Suécia, em Estocolmo. 

B) No Brasil, no Rio de Janeiro. 

C) No Japão, em Kioto. 

D) Na Alemanha, em Berlim. 

E) Na França, em Paris. 
 

 

QUESTÃO 38 – O Índice de Gini é utilizado para demonstrar a: 
 

A) Distribuição de população por região nos países. 

B) Desigualdade social por meio da concentração de renda. 

C) Escolarização da população de acordo com o gênero. 

D) Estrutura racial da população. 

E) Faixa etária da população economicamente inativa. 
 

 

QUESTÃO 39 – O MERCOSUL foi criado em 1991 através do Tratado de Assunção. São países que, 

na origem, assinaram esse tratado, EXCETO: 
 

A) Paraguai. 

B) Argentina. 

C) Brasil. 

D) Equador. 

E) Uruguai. 
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QUESTÃO 40 – O fenômeno El Niño pode ser definido como o ________________ anormal das águas 

superficiais do Oceano _______________. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) aquecimento – Pacífico 

B) aquecimento – Atlântico 

C) aquecimento – Índico 

D) resfriamento – Pacífico 

E) resfriamento – Atlântico 
 

 

QUESTÃO 41 – A emissão de poluentes no ar causa uma série de efeitos nocivos ao homem e à 

natureza, dentre eles a chuva ácida, que, no Brasil, tem como principal área de ocorrência a(o): 
 

A) Floresta Amazônica. 

B) Caatinga. 

C) Eixo Rio-São Paulo. 

D) Pantanal. 

E) Pampa gaúcho. 

 

 

QUESTÃO 42 – São exemplos de fontes de energias limpas e renováveis: 

 

I. Energia solar. 

II. Energia eólica. 

III. Energia geotérmica. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 43 – No contexto da hierarquia urbana brasileira, Belo Horizonte e Salvador podem ser 

classificadas como: 

 

A) Grandes metrópoles nacionais. 

B) Metrópoles. 

C) Metrópoles nacionais. 

D) Capitais regionais. 

E) Centros locais. 

 

 

QUESTÃO 44 – A etapa do capitalismo denominada informacional apresenta como características: 

 

I. Globalização. 

II. Neoliberalismo. 

III. Revolução técnico-científica. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 45 – O processo de descolonização da África e da Ásia ganhou grande impulso em qual 

dos contextos abaixo?  
 

A) Período entre as duas grandes guerras mundiais e contestação do poderio alemão. 

B) Perda da hegemonia Soviética no leste europeu e o colapso do socialismo mundial. 

C) Fim do século XIX, com o esfacelamento do Império Britânico no Oriente. 

D) Fim da Segunda Guerra Mundial e o consequente enfraquecimento das potências europeias. 

E) Primeira Guerra Mundial, com o fim do Império Austro-Húngaro. 
   

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 46 – Analise as seguintes afirmações acerca dos conjuntos numéricos:  
 

I. ℤ ∩ ℕ = ℕ 

II. ℝ ∪ ℚ =  ℚ  

III. ℚ ∪ ℕ =  ℝ+  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II.  

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

  

QUESTÃO 47 – O número 1,2121212121 … é equivalente a: 
 

A) 21/99. 
B) 121/99. 
C) 120/99. 
D) 99/21. 
E) 1/121. 
 

 

QUESTÃO 48 – Nos dias atuais, um dos temas mais falados diz respeito à “imensidão” de dados que 

são gerados todos os dias, comumente chamado de “Big Data”. No início da era digital, utilizamos o 

termo ”byte” para designar uma medida de informação computadorizada, e hoje suas variações 

tendem a valores muito maiores e diferentes nomenclaturas. A relação abaixo exemplifica um pouco 

dessa situação:  
 

1 Kilobyte = 1.000 bytes. 

1 Megabyte = 1.000 kilobytes.  

1 Gigabyte = 1.000 megabytes.  

1 Terabyte = 1.000 gigabytes.  

1 Petabyte = 1.000 terabytes.  
 

De acordo com a relação acima, é correto afirmar que: 
 

A) Um Gigabyte representa 1010 bytes. 

B) Um Terabyte representa 1015 bytes. 

C) Um Terabyte representa 109 bytes. 

D) Um Petabyte representa 109 Megabytes.  

E) Um Megabyte representa 10−9 bytes. 
 

 

QUESTÃO 49 – Dado o polinômio de grau 2 descrito por 𝑝(𝑥)  =  𝑎𝑥2 − 4𝑥 + 𝑏 − 3, em que 𝑎 e 𝑏 são 

números reais, se 𝑝(2)  =  4 e 1 é raiz desse polinômio, então os valores de 𝑎 e 𝑏 são: 
 

A) 𝑎 =  8/3 e 𝑏 =  29/3. 

B) 𝑎 =  8/3 e 𝑏 =  53/8.   

C) 𝑎 =  −8/3 e 𝑏 =  29/3.  

D) 𝑎 =  22/5 e 𝑏 =  13/5.  

E) 𝑎 =  −22/5 e 𝑏 =  57/5.  
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QUESTÃO 50 – Sejam 𝑎, 𝑏 e 𝑐 números reais positivos e diferentes, analise as seguintes afirmações 

acerca dos logaritmos: 
 

I. 𝑙𝑜𝑔(𝑎2)  =  2𝑙𝑜𝑔(𝑎). 
II. log𝑏(𝑎)  = log𝑐(𝑎)  + log𝑐(𝑏) . 

III. log𝑎(1/𝑎)   =  1. 

IV. 𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑏)  =  𝑙𝑜𝑔(𝑎). 𝑙𝑜𝑔(𝑏). 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 51 – Analise o gráfico a seguir acerca de uma função do primeiro e do segundo grau: 
 

 
É correto afirmar que a região hachurada é descrita por:  
 

A) 𝑥2  − 6𝑥 +  8 ≤  𝑦 ≤  𝑥 − 2 para 2 ≤  𝑥 ≤  5.  

B) 𝑥2  − 6𝑥 +  8 ≤  𝑦 ≤  𝑥 − 2 para 2 ≤  𝑥 ≤  4. 

C) 𝑥2  +  2𝑥 +  4 ≤  𝑦 ≤  𝑥 − 1 para 2 ≤  𝑥 ≤  4.  

D) 𝑥2  − 6𝑥 − 8 ≤  𝑦 ≤  𝑥 − 2 para 2 ≤  𝑥 ≤  5.  

E) 𝑥2  − 6𝑥 +  4 ≤  𝑦 ≤  𝑥 − 2 para 0 ≤  𝑥 ≤  4.  
 

 

QUESTÃO 52 – Considere o gráfico a seguir acerca de uma função polinomial do segundo grau dada 
por 𝑓(𝑥)  =  𝑎𝑥2  +  𝑏𝑥 +  𝑐: 

 
É correto afirmar que: 
 

A) 𝑎 <  0, 𝑏 >  0, 𝑐 >  0 e a soma das raízes é negativa. 

B) 𝑎 >  0, 𝑏 >  0, 𝑐 >  0 e a soma das raízes é positiva. 

C) 𝑎 <  0, 𝑏 <  0, 𝑐 >  0 e a soma das raízes é negativa. 

D) 𝑎 <  0, 𝑏 >  0, 𝑐 >  0 e a soma das raízes é positiva. 

E) 𝑎 >  0, 𝑏 >  0, 𝑐 >  0 e a soma das raízes é negativa. 
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QUESTÃO 53 – As funções exponenciais 𝑓(𝑥)  =  2−𝑥 e 𝑔(𝑥)  =  8𝑥−4 se cruzam em um único ponto no 

plano cartesiano. Assim, é correto afirmar que esse ponto é o de: 
 

A) Abcissa 1/4 e ordenada 1/8. 

B) Abcissa 1/8 e ordenada 3. 

C) Abcissa 3 e ordenada 1/4. 

D) Abcissa 3 e ordenada 1/8.  

E) Abcissa 3 e ordenada 1/2. 
 

 

QUESTÃO 54 – Analise a seguinte equação modular: 
 

|4𝑥 − 3|  =  𝑥 
 

A soma de suas soluções é: 
 

A) 1. 

B) 0. 

C) 3/5. 

D) –3/5. 

E) 8/5.  
 

 

QUESTÃO 55 – A ponte Octavio Frias de Oliveria, em São Paulo, mais conhecida como ponte Estaiada, 

tem algumas características interessantes, dentre elas o fato de que seus cabos de sustentação 

totalizam um número de 144, sendo 72 para cada um dos dois pilares que formam um ”X”. O cabo 

mais comprido de cada pilar mede exatos 251 metros e os demais, para o mesmo pilar, diminuem        

2 metros um por um. Sendo assim, podemos dizer que a soma, em metros, dos comprimentos de 

todos os cabos é de: 
 

 

 

QUESTÃO 56 – Atualmente, os esportes radicais estão em alta. Um dos preferidos dos adolescentes 

é o salto de Bungee Jump. A atração consiste em se jogar de uma certa altura preso a uma corda 

elástica de tamanho menor que a distância até o chão. Um indivíduo decide participar da brincadeira 

e, ao se jogar de um equipamento com uma corda de 100 metros, ele volta, devido à elasticidade 

dessa corda, até 3/4 da altura inicial, e assim sucessivamente ao descer de novo. Supondo que esse 

fosse um processo infinito, a distância percorrida entre subidas e descidas verticais desse indivíduo, 

em metros, seria de: 
 

A) 350. 

B) 275.  

C) 600.  

D) 200. 

E) 300. 
 

 

QUESTÃO 57 – No grande prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, realizado no Autódromo de Interlagos, 

a formação do pódio é sempre muito aguardada. Levando em conta que temos um número restrito 

de pilotos que podem participar da corrida, que totalizam 24, e apenas as 3 primeiras posições sobem 

ao pódio, o número de possibilidades de formá-lo é de: 
 

A) 506. 

B) 552. 

C) 2.024. 

D) 4.048. 

E) 12.144. 

 

A) 360. 

B) 12.960. 

C) 13.464. 

D) 15.696. 

E) 25.920. 
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QUESTÃO 58 – A Federação Paulista de Futebol planeja alterar o regulamento do campeonato 

estadual feminino, que possui apenas 10 times. Para tal, foram feitas 5 propostas de regulamento:  
 

1. Dois grupos de 5 times cada, cada time de um grupo joga com os times do mesmo grupo uma 

única vez e os dois melhores de cada grupo se classificam para uma fase mata-mata, composta 

por jogos únicos de semifinal e final.  

2. Dois grupos de 5 times cada, cada time de um grupo joga com os times do mesmo grupo duas 

vezes e os dois melhores de cada grupo se classificam para uma fase mata-mata, composta por 

jogos únicos de semifinal e final.  

3. Um único grupo com todos os 10 times que jogam uma única vez entre si e o campeão será o time 

com maior pontuação.  

4. Dois grupos de 5 times cada, cada time de um grupo joga com os times do mesmo grupo uma 

única vez, apenas o pior de cada grupo fica de fora e os demais se classificam para uma fase mata-

mata, composta por jogo de ida e volta de quartas de final, semifinal e final.  

5. Dois grupos de 5 times cada, cada time de um grupo joga com os times do mesmo grupo duas 

vezes e os dois melhores de cada grupo se classificam para uma fase mata-mata, composta por 

jogos de ida e volta de semifinal e final.  
 

Visando à promoção do futebol feminino no estado, a Federação quer optar pelo regulamento com o 

maior número de jogos possíveis. Essa opção é a: 
 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

QUESTÃO 59 – O modelo econômico de John Keynes foi criado no início do século XX. Tal modelo 
previa que a renda nacional (𝑌) e as despesas de consumo (𝐶 ) de um governo poderiam ser 

relacionadas da seguinte forma: 
 

𝑌 =  𝐶 + 𝐼0  +  𝐺0 
 

Em que 𝐼0 seriam os investimentos do governo em bilhões e 𝐺0 os gastos do governo, também em 

bilhões, sempre maiores do que zero. Tal modelo foi usado por muitos anos e assumido como real, 

usando a relação linear de consumo dada por: 
 

𝐶 =  𝑎 +  𝑏𝑌 
 

Em que 𝑎 e 𝑏 são coeficientes dados, números reais e positivos. Supondo que o modelo foi utilizado 

com o intuito de descobrir 𝑌 e 𝐶, considere as seguintes afirmações: 
 

I. Se 𝑏 =  1, o modelo possui infinitas ou nenhuma solução. 

II. Se 𝑏 =  1/2, o modelo tem solução única. 

III. Não existem valores de 𝑎, 𝑏, 𝐼0 e 𝐺0, tais que o modelo não possua solução. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III.  

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III.  
 

 

QUESTÃO 60 – A taxa de desemprego na grande São Paulo nos últimos 10 anos, em percentual da 

população, é dada pela tabela abaixo:  
 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxa 13,8 11,9 10,5 10,9 10,4 10,8 13,2 16,8 18,0 17,3 
 

Nesse caso, podemos dizer que a mediana é: 
 

A) 10,60. 

B) 11,09. 

C) 10,40. 

D) 12,55.  

E) 13,36. 
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REDAÇÃO 

 

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 15 linhas e 

máxima de 30, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título. 

 

Importante: 

1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. Qualquer 

divergência, chame o fiscal da sala. 

2. Faça o rascunho de seu texto, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha definitiva que está 

devidamente identificada. 

3. Não serão corrigidos textos a lápis.  

4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 

passagem. 

5. Textos que não abordarem o tema proposto, que não tiverem o número mínimo de linhas 

delimitadas e ultrapassarem o número máximo de linhas previstas NÃO serão considerados. 

6. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 

7. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento dos textos que orientam a 

prova de Língua Portuguesa. 

 

 

TEMA – Ser empreendedor não é mais uma característica; é, sim, um diferencial. 

 

 Um dos objetivos da educação voltada para o empreendedorismo é desenvolver 

atitude e mentalidade empreendedora, que visam estimular o raciocínio lógico e a busca 

por aprender conceitos e conhecimentos que contribuam para resolver problemas. 

 

A partir dessa afirmação, elabore um texto dissertativo, com ideias organizadas e de acordo 

com a norma culta da língua escrita, apresentando suas ideias sobre o fato de que, atualmente, 

ser empreendedor é fundamental para a construção de um futuro promissor.  
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