
Reocupação de Vagas Residuais Seleção 2018.2 
Temos nosso próprio tempo. 

(Renato Russo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e 30 questões 

de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 15 de Língua Portuguesa; 16 a 30 de 

Matemática. 

3 
Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
A Redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço 

reservado para o texto definitivo na Folha de Redação fornecida pela Comperve. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará 

redução de pontos. 

6 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das 

quais apenas uma é correta. 

7 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça esclarecimentos aos 

fiscais. 

8 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta na cor preta. 

9 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

10 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

11 
Você dispõe de, no máximo, quatro horas para redigir o texto definitivo na Folha 

de Redação, responder às questões e preencher a Folha de Respostas. 

12 
O preenchimento da Folha de Respostas e da Folha de Redação é de sua inteira 

responsabilidade. 

13 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno, a 

Folha de Respostas e a Folha de Redação. 

________________________________________________________________________________  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Assinatura do Candidato: _____________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reocupação de Vagas Residuais Seleção 2018.2 Temos nosso próprio tempo.       1 

 

Prova de Redação 
 

 

Incentivar e promover a cultura de paz significa e pressupõe trabalhar de forma integrada a fim 

de garantir algumas mudanças, tais como: justiça social, igualdade entre os sexos, eliminação do 

racismo, tolerância religiosa, respeito aos direitos humanos, equilíbrio ecológico, participação 

democrática e liberdade política. Tais mudanças precisam ser incorporadas e experienciadas por 

pessoas, famílias, escolas, mídia, comunidades, organismos sociais, religiões e governos.  

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

Com base nessa reflexão, escreva um artigo de opinião, a ser publicado em uma rede social, 

no qual você se posicione sobre a seguinte questão:  
 

Há incentivo à cultura de paz na sociedade brasileira? 

 
 

INSTRUÇÕES 
 

 

 Seu artigo deverá atender às seguintes normas:  

 ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na Folha de Redação;  

 apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no mínimo, dois 
argumentos; 

 ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;  

 ser redigido em prosa (e não em verso);  

 respeitar as normas de citação de textos;  

 conter, no máximo, 40 linhas; e 

 não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).  
 

ATENÇÃO 

 Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

 texto com até 14 linhas;  

 fuga ao tema ou à proposta; 

 letra ilegível; 

 identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);  

 texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo; e  

 artigo escrito em versos. 

 

 

Observação:  

Embora se trate de um artigo de opinião, NÃO ASSINE O TEXTO (nem mesmo com pseudônimo).  
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Língua Portuguesa                  01 a 15 
 

 

As questões de 01 a 15 desta prova terão como base o texto a seguir.  
 

O Brasil e a corrida robótica 
 

Patrícia Peck Pinheiro* 

Há uma nova agenda em discussão: os profundos impactos da aplicação da inteligência artificial 

e do uso dos métodos de aprendizado de máquina (machine learning) na sociedade atual. Talvez 

muitos ainda não tenham percebido, mas os algoritmos controlam nossas vidas.  

Centros de direitos civis já questionam se o imenso volume de dados produzido pelas novas 

tecnologias pode retirar o livre arbítrio dos indivíduos. Esse questionamento não se limita à 

liberdade de escolha e à privacidade mas também alcança o trabalho e as re lações de consumo 

e de convivência. Ou seja: o modelo social e econômico. O mundo dos negócios passa por um 

processo de transformação acelerado e de dimensões ainda pouco conhecidas  – a Quarta 

Revolução Industrial, que, segundo o economista alemão Klaus Schwab, consiste na transição 

para novos sistemas construídos sobre a infraestrutura da revolução digital.  

A Nesta, uma fundação de inovação inglesa, prevê que, nas próximas décadas, 70% das 

profissões serão desempenhadas por robôs. A consultoria indiana ReportsnReports aponta que o 

mercado de robôs com inteligência artificial deve saltar dos atuais US$ 3,49 bilhões em 2018 

para US$ 12,36 bilhões até 2023. Esse mercado será liderado por empresas asiáticas, 

americanas e europeias.  

O Brasil deve se preparar para essa nova corrida da indústria robótica, que impactará os modos 

de produção e a oferta de emprego. É crítica a necessidade de uma parceria entre as lideranças 

empresariais, a academia, a sociedade civil e o Estado para formar uma mão de obra que possa 

atuar nessa nova realidade socioeconômica.  

No entanto, há relutância em adotar novas tecnologias de inteligência artificial de forma maciça 

devido à ausência de regras e regulamentação padronizadas que previnam riscos associados a 

robôs em rede e autônomos. Segundo a Federação Internacional de Robótica, serão 31 milhões 

de robôs domésticos no mundo até 2019. Há uma população de robôs entre nós – muitos 

envolvidos no tratamento de pessoas com deficiência, idosos e crianças. No entanto, ainda não 

há regras que estabeleçam limites de comportamento nem de responsabilidade.  

O Parlamento europeu discute a possibilidade de atribuir uma personalidade jurídica aos robôs. 

Ou seja: deveria ser criado um novo tipo de pessoa, a "pessoa eletrônica", à qual seria possível 

imputar responsabilidade. O objetivo é que tanto robôs quanto seus donos sejam 

responsabilizados. Há iniciativas que tramitam em regime de urgência para criar um quad ro 

jurídico mais robusto para robôs de assistência médica e de sistemas de vigilância – tema já 

aprovado pela Comissão de Assuntos Jurídicos (Iuri) do Parlamento europeu em 2017.  

As discussões sobre digitalização humanizada e ética na inteligência artific ial apontam para a 

importância de uma regulamentação uniforme, a fim de evitar que cada país crie seus próprios 

marcos regulatórios, o que seria prejudicial para o mercado. Num mundo conectado e 

globalizado, a capacidade de criar regulamentações internacio nais é importante para garantir 

segurança jurídica para indivíduos e instituições.  

Um estatuto legal único, com direitos, obrigações e responsabilidades, permitiria lidar mais 

facilmente com possíveis incidentes ou dúvidas. Ele definiria com clareza quais  são as 

responsabilidades do dono do robô, de quem o programou, do fabricante e de terceiros.  

O Brasil costuma acompanhar esses debates a distância. Corre o risco de ficar a reboque das 

mudanças, e não influenciá-Ias segundo seu próprio interesse. Por ser uma das maiores 

economias mundiais, o país deveria se engajar na discussão da regulamentação da inteligência 

artificial de modo a influenciar a plataforma internacional. O Brasil precisa se colocar como porta -
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voz regional, fortalecendo as possibilidades de diálogo e a representatividade dos países da 

América Latina. A sede desse debate deve ser a Organização Mundial do Comércio (OMC), cujo 

diretor-geral é o brasileiro Roberto Azevêdo, uma vez que o fluxo livre de dados influencia 

diretamente o livre-comércio internacional.  

Quando a União Europeia liderou as discussões sobre proteção de dados pessoais, conseguiu 

impor seu modelo de Regulação Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês). Na 

nova corrida da inteligência artificial, o primeiro a sair com uma proposta de regulamentação a 

nível regional ou global dará as cartas do jogo.  

*Advogada especialista em Direito Digital  
 

PINHEIRO, Patrícia Peck. O Brasil e a corrida robótica. Época. São Paulo, Editora Globo, Nº 1026, Fevereiro, 2018. 

[Adaptado para uso nesta prova] 

 

01. O propósito comunicativo dominante do texto é  

A) explicar o processo de regulamentação jurídica da corrida robótica no Brasil.  

B) relatar as dificuldades do Brasil na área da construção de robôs autônomos.  

C) descrever como se dá a corrida na área da construção de robôs em países asiáticos.  

D) posicionar-se sobre a participação ativa do Brasil na discussão sobre inteligência artificial.  
 

02. Da leitura do título,  

A) verifica-se que a inexistência de conotação atribui ao texto a objetividade do enfoque da 

matéria. 

B) conclui-se que a segunda parte tem a função de fornecer informações relevantes sobre o 

conteúdo do texto. 

C) conclui-se que a sua divisão em duas partes é um recurso redundante que antecipa 

informações para o leitor. 

D) verifica-se que ele cumpre com uma função resumidora da narrativa dos fatos para o 

leitor.  
 

03. No primeiro período do texto, o termo “nova” marca uma informação implícita sob a forma de 

A) pressuposto.    C) vagueza. 

B) subentendido.    D) generalização. 
 

Para responder às questões de 04 a 07, considere o trecho reproduzido a seguir.  
 

 

O Brasil costuma acompanhar esses debates a distância. Corre o risco de ficar a 

reboque das mudanças, e não influenciá-las segundo seu próprio interesse. Por ser 

uma das maiores economias mundiais, o país deveria se engajar na discussão da 

regulamentação da inteligência artificial de modo a influenciar a plataforma 

internacional. O Brasil precisa se colocar como porta-voz regional, fortalecendo as 

possibilidades de diálogo e a representatividade dos países da América Latina. A sede 

desse debate deve ser a Organização Mundial do Comércio (OMC), cujo diretor -geral 

é o brasileiro Roberto Azevêdo, uma vez que o fluxo livre de dados influencia 

diretamente o livre-comércio internacional. 
 

 

04. No que concerne à pontuação,  

A) a presença de um vocativo exige o uso de vírgulas para marcar intercalação no quinto período.  

B) somente do ponto de vista estilístico se justifica o uso da vírgula no segundo período.  

C) a presença da vírgula marca a inversão da ordem das orações no quarto período.  

D) somente do ponto de vista semântico se justifica a ausência de vírgula no primeiro período.  
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05. Os elementos linguísticos destacados no trecho têm função de  

A) expressar incerteza quanto ao que foi enunciado pelo autor.  

B) expressar oposição quanto ao que foi expresso no enunciado.  

C) modalizar o enunciado de forma a evidenciar que o autor sugere algo a ser feito.  

D) modalizar o enunciado de forma a evidenciar a obrigatoriedade do que é dito. 

 

06. A sequência linguística “uma vez que” pode ser substituída, sem comprometimento 

semântico, por 

A) dado que.    C) no entanto. 

B) assim que.    D) destarte. 

 

07. No enunciado “deveria se engajar [...]”, a forma verbal expressa  

A) a imposição quanto ao que foi enunciado.  

B) a certeza quanto ao que foi enunciado.  

C) a obrigatoriedade quanto ao que foi enunciado.  

D) a incerteza quanto ao que foi enunciado.  

 

08. A expressão “Ou seja”, nas duas ocorrências no texto, introduz uma  

A) retificação ao que foi enunciado anteriormente.  

B) explicação sobre o que foi enunciado anteriormente.  

C) confirmação sobre o que será explicado posteriormente.  

D) ratificação ao que será explicado posteriormente.  

 

09. No trecho “O objetivo é que tanto robôs quanto seus donos sejam responsabilizados.”, 

ocorre 

A) uma assimetria entre os termos e enunciados.  

B) um paralelismo semântico que assegura a simetria entre os substantivos.  

C) um paralelismo sintático que assegura a simetria entre os enunciados.  

D) uma assimetria entre termos correlatos.  
 

As questões 10 e 11 referem-se ao trecho a seguir.  

Segundo a Federação Internacional de Robótica, serão 31 milhões de robôs 
domésticos no mundo até 2019. Há uma população de robôs entre nós – muitos 

envolvidos no tratamento de pessoas com deficiência, idosos e crianças. No entanto, 
ainda não há regras que estabeleçam limites de comportamento nem de 
responsabilidade. 

 

10. No trecho, há uma citação do discurso alheio. Com relação a isso, é correto afirmar:  

A) o modo de citar evidencia que o autor não se responsabiliza pelo teor do que é enunciado 

e que está se ancorando no discurso alheio.  

B) o discurso direto garante que o autor se compromete com as informações apresentadas 

anteriormente. 

C) o discurso indireto garante que o autor se responsabilize pelo que está sendo apresentado 

no enunciado. 

D) o modo de citar evidencia que o autor se vale da paráfrase para garantir a veracidade do 

enunciado. 
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11. O elemento linguístico em destaque interliga  

A) períodos e estabelece uma relação de concessão.  

B) orações e estabelece uma relação de conclusão.  

C) períodos e estabelece uma relação de adversidade.  

D) orações e estabelece uma relação de adição.  

 

Considere o trecho a seguir para responder às questões 12 e 13.  

Na nova corrida da inteligência artificial, o primeiro a sair com uma proposta de 

regulamentação a nível regional ou global dará as cartas do jogo.  
 

12. O termo destacado evidencia que 

A) existe outra corrida da inteligência artificial.  

B) o Brasil tem participado de todas as corridas na área da inteligência artificial.  

C) a corrida da inteligência artificial atinge somente o Brasil.  

D) acontecem corridas da inteligência artificial em todas as regiões do mundo.  

 

13. Tendo como referência a norma-padrão e suas convenções, a expressão “a nível” é  

A) inadequada e poderia ser substituída por “no âmbito”.  

B) correta e poderia ser substituída por “em nível”.  

C) inadequada e poderia ser substituída por “ao nível”.  

D) correta e poderia ser substituída por “em termo”.  

 

Considere o trecho a seguir para responder às questões 14 e 15.  

A Nesta, uma fundação de inovação inglesa[1], prevê que[2] nas próximas 

décadas 70% das profissões serão desempenhadas por robôs. A consultoria indiana 

ReportsnReports aponta que[3] o mercado de robôs com inteligência artificial deve 

saltar dos atuais US$ 3,49 bilhões em 2018 para US$ 12,36 bilhões até 2023.  

 

14. A sequência linguística [1] exerce a função de  

A) oração restritiva. 

B) aposto restritivo. 

C) oração explicativa. 

D) aposto explicativo.  

 

15. Os termos [2] e [3] introduzem sequências linguísticas  

A) com funções sintáticas diferentes: a primeira introduz uma oração adverbial temporal; a 

segunda, uma oração substantiva direta.  

B) com a mesma função sintática, visto que introduzem duas orações adverbias temporais.  

C) com a mesma função sintática, visto que introduzem duas orações substantivas objeti vas 

diretas. 

D) com funções sintáticas diferentes: a primeira introduz uma oração substantiva objetiva 

direta; a segunda, uma oração adverbial temporal.  
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Matemática             16 a 30 
 

 

16. Uma construção circular tangencia internamente os muros que delimitam um terreno no formato 
de triângulo retângulo, de lados 8 m, 15 m e 17 m, conforme 
apresentado na figura ao lado.  A área de um triângulo 

qualquer pode ser calculada pela fórmula S = p.r, onde S é a 
área, p é o semiperímetro do triângulo e r é o raio da 
circunferência inscrita no triângulo. Desconsiderando a 
espessura das paredes da construção e do muro, a área 
externa à construção circular e interna ao muro corresponde a  

A) 2(30 − 2π)m².   C) 2(20 − 3𝜋)𝑚². 

B) 3(30 − 2π)m2.   D) 3(20 − 3π)m². 

 
17. Numa competição de dardos, utilizando o alvo representado ao 

lado, um atleta conseguiu um total de 91 pontos.  
Considere a seguinte pontuação para cada região do alvo: 
quadriculada: 4 pontos; branca: 7 pontos e listrada: 10 pontos. 
Considere, ainda, que todos os lançamentos realizados 
atingiram alguma dessas regiões. Sabendo que o atleta acertou 
a região quadriculada a mesma quantidade de vezes que 
acertou a região listrada, conclui-se que ele fez exatamente: 

A) 15 lançamentos.  C) 13 lançamentos. 

B) 14 lançamentos.   D) 12 lançamentos. 

 
18. Para utilizar um site de compras, um usuário deveria cadastrar uma senha composta por duas 

vogais distintas e dois algarismos de 0 a 9. Com o intuito de melhorar a segurança no acesso, 
os desenvolvedores do site alteraram a exigência da senha para três vogais distintas e três 
algarismos. Com esse procedimento, a possibilidade de criação de senhas aumentou em 
relação ao número de senhas permitidas na primeira proposta. No caso, a nova quantidade 
de senhas possíveis corresponde a  

A) 40 vezes a quantidade anterior.  

B) 20 vezes a quantidade anterior.  

C) 30 vezes a quantidade anterior.  

D) 50 vezes a quantidade anterior.  

 
19. Um produtor de madeira sustentável verificou, após um estudo, que uma de suas árvores tinha 

a altura aproximada representada pela função h(t) = 70 + 4. 30,14t. Nessa função, t corresponde 

ao número de meses contados a partir da medição inicial, e h(t) representa a altura, em mm, da 
árvore no dia t. Tomando como referências essas informações, se essa árvore foi derrubada 
quando estava com 8,818 m de altura, da medição inicial até a data da derrubada se passaram  

A) 4 anos e 6 meses.   

B) 4 anos e 2 meses. 

C) 3 anos e 9 meses. 

D) 3 anos e 4 meses. 

 
20. Como ação beneficente para uma instituição de caridade , uma ONG organizou uma loteria em 

que os bilhetes a serem vendidos eram numerados de 000 a 999. Marcos, um empresário 
local, era supersticioso e comprou todos os bilhetes que apresentavam o número 7 apenas 
uma vez. Se todos os bilhetes têm chances iguais de serem sorteados, a probabilidade de 
que um dos bilhetes de Marcos seja o contemplado é de 

A) 27%.   C) 30%. 

B) 24,3%.   D) 21,6%. 
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21. A figura a seguir é a representação gráfica de uma função f, 
de domínio nos números reais.  

Se o ponto de intersecção da função com o eixo das 
abscissas é o ponto (-1, 0) e com o eixo das ordenadas é o 

ponto (0, 1), uma expressão que pode definir a função f é 

A) f(x) =  {
−x + 1 se x < 0
x − 1 se x ≥ 0

 

B) f(x) =  {
−x − 1 se x < 0
x + 1 se x ≥ 0

 

C) f(x) =  {
−x + 1 se x < −1
x − 1 se x ≥ −1

  

D) f(x) =  {
−x − 1 se x < −1
x + 1 se x ≥ −1

 

 
22. Observe o triângulo PQR a seguir, onde o segmento 

QR̅̅ ̅̅  mede quatro unidades de comprimento.  

Dado que sen 30° = 0,5, a expressão que representa 

o comprimento do segmento PQ̅̅ ̅̅ , em função de β, é 

A) 4. cosβ.   C) 8. cosβ. 

B) 4. senβ.   D) 8. senβ. 
 
23. Uma professora aplicou suas economias em numa instituição financeira à taxa de juros 

compostos de 2% ao mês, por um tempo de t meses. O valor do capital aplicado é alterado a 
cada mês com base na taxa prevista para o mês anterior. Nesse caso a sequência de valores 
do capital durante um tempo t > 1, corresponde a uma 

A) progressão geométrica de razão 1,02.     

B) progressão geométrica de razão 1,2.  

C) progressão aritmética de razão 1,02.  

D) progressão aritmética de razão  1,2.  
 
24. A figura a seguir apresenta o edifício do Instituto Metrópole Digital (IMD) da UFRN.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <https://rnvagas.blogspot.com.br/2016/08/cursos-1680-vagas-de-cursos-tecnicos.html>. Acesso em: 
10 abr. 2018.[Adaptado] 

 

Observando as retas r, s, t e u dispostas sobre as arestas definidas pelos planos que formam 
as paredes do edifício, verifica-se que  

A) as retas r e t são concorrentes e coplanares. 

B) as retas s e t são paralelas e não coplanares.  

C) as retas t e u são concorrentes e reversas. 

D) as retas r e u são paralelas e não reversas. 

https://rnvagas.blogspot.com.br/2016/08/cursos-1680-vagas-de-cursos-tecnicos.html
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25. Uma empresa comprou uma placa metálica retangular com dimensões de 6 m por 4 m para a 
construção da superfície lateral de um reservatório cilíndrico. Considerando -se que a 
superfície lateral poderá ser construída tomando como referência qualquer uma das du as 
dimensões da placa e que as extremidades da placa coincidirão perfeitamente sem perda de 
material, a diferença entre os dois volumes possíveis é de  

A) 
12

π
 m3.  C) 

36

π
m3.  

B) 
24

π
m3.  D) 

6

π
m3.  

 
26. Cada um de três estudantes comprou um jogo no qual vinham cartas identificadas 

sequencialmente com números naturais de 1 a 99. Em determinado dia , todos levaram 

algumas cartas para a escola, de modo que o estudante A estava com cartas numeradas de 

13 a 42, o estudante B estava com as cartas numeradas de 17 a 57 e o estudante C estava 
com as cartas numeradas de 11 a 38.  

Sendo assim, considerando o número que identifica cada carta, nesse dia os três estudantes 
trouxeram, em comum, um total de 

A) 20 cartas.  C) 22 cartas. 

B) 21 cartas.  D) 23 cartas.  
 
27. Uma pessoa adquiriu um empréstimo em uma instituição financeira cujo valor a ser pago 

seria corrigido de acordo com a seguinte fórmula:  
 

C(t) =  C0. (1,08)t 
 

onde C(t) é o valor final a ser pago, C0 é o valor inicial do empréstimo e t é o tempo decorrido 

do empréstimo, em meses. Considerando log 2 = 0,30 e log 3 = 0,48, se o valor emprestado foi 

de R$ 2.000,00 e, após t meses, essa pessoa pagou R$ 8.000,00, o tempo t correspondente 
ao empréstimo é de 

A) 17 meses.   C) 12 meses. 

B) 10 meses.    D) 15 meses.  

 
28. Considerando que um poliedro convexo tem 4 faces com 5 lados, 2 faces com 3 lados e 3 

faces com 4 lados, a quantidade de vértices desse poliedro é igual a  

A) 18.   C) 21. 

B) 12.    D) 31. 

 
29. Ao comprar uma área de terra, um fazendeiro encontrou, em sua propriedade, coqueiros 

plantados e alinhados conforme a figura a seguir (fora de escala) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

O fazendeiro deseja plantar outros coqueiros entre os já existentes, de maneira que 
continuem alinhados e que a distância entre eles seja a mesma e a maior possível. Para fazer 
essa plantação, o fazendeiro precisa adquirir 

A) 158 mudas de coqueiro. 

B) 157 mudas de coqueiro. 

C) 153 mudas de coqueiro. 

D) 154 mudas de coqueiro. 
 
 

15m 80m 160m 550m 
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30. A tabela a seguir apresenta a precipitação de chuvas (em mm) nas capitais brasileiras 
durante a primeira quinzena deste ano de 2018.  

 

CAPITAIS BRASILEIRAS 

Chuva na primeira quinzena de fevereiro de 2018 

Região Capital 
Chuva em 

fevereiro/2018 
(mm) 

Média de chuva para 
o mês de fevereiro 

(mm) 
S

u
l 

Porto Alegre 47 99 

Florianópolis 78 197 

Curitiba 89 142 

S
u

d
e

s
te

 São Paulo 15 222 

Rio de janeiro 99 106 

Belo Horizonte 164 206 

Vitória 154 79 

C
e

n
tr

o
-

O
e

s
te

 

Campo Grande 70 174 

Cuiabá 227 209 

Brasília 190 218 

Goiânia 90 215 

N
o

rd
e

s
te

 

Salvador 53 142 

Aracaju 69 85 

Maceió 46 88 

Recife 57 148 

João Pessoa 97 108 

Natal 88 87 

Fortaleza 94 205 

Teresina 149 268 

São Luís 343 373 

N
o

rt
e

 

Palmas 220 217 

Belém 373 413 

Macapá 66 342 

Manaus 221 290 

Boa Vista 1 18 

Porto Velho 278 316 

Rio Branco 304 285 

Disponível em:<https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/chuva-nas-capitais-
brasileiras-na-primeira-quinzena-de-fevereiro,933ae6de2d39f52642071ecdc7a347a9 
kqboo92g.html>. Acesso em: 15 mar. 2018. [Adaptado]  

 
De acordo com os dados apresentados na tabela, considerando as chuvas na primeira 
quinzena de fevereiro de 2018, o número de capitais que já tinham superado a quantidade de 
chuva média para todo o mês corresponde a um percentual de, aproximadamente , 

A) 25,9%. 

B) 22,2%. 

C) 18,5%. 

D) 14,8%. 
 

 



Reocupação de Vagas Residuais Seleção 2018.2 Temos nosso próprio tempo.       13 

 


