
Reocupação de Vagas Residuais Seleção 2020.1 
Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou.  

(Raul Seixas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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: _____________________________________________________________ 
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Prova de Redação 
 

 

A tragédia provocada pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, reacendeu 

debates sobre a responsabilidade pelas centenas de mortes ocorridas. De um lado, há quem 

defenda que apenas a empresa controladora do negócio deva ser responsabilizada. D e outro 

lado, há os defensores de que a responsabilização inclua também os altos funcionários da 

empresa. 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

Considerando essa problemática e seus conhecimentos a respeito do tema, produza um artigo 

de opinião em que se posicione sobre a seguinte questão:  

 

Altos funcionários devem ser responsabilizados por atos danosos à sociedade causados 

pela empresa na qual trabalham? 
 
 
 

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);  

 conter, no máximo, 35 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 12 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 são baseadas no texto abaixo.  
 

Na minha época 

Ana Clara Dantas 

Não sei quando foi o exato momento. Na verdade, nem sei se houve um momento específico ou 

se a coisa foi se arrastando até chegar neste ponto da história em que deixei de ser jovem. 

Larguei a febre juvenil, aquela ânsia de viver tudo em doses abundantes e até mesmo aquele 

medo de ser engolida pelo tempo e nada viver. Agora tenho medo dos preços do mercado, de 

não dormir o suficiente, de pagar a academia e não conseguir ir por falta de, veja só, tempo. Não 

me dei conta de quando ele passou, mas hoje cismo em  tentar segurar o tempo. 

Tolice. As crianças já me chamam de tia, meus dotes para a costura são realmente bons, planejo 

as compras da semana e estou cozinhando cada vez melhor. Além disso, fico cada vez mais 

tempo em casa. Todo fim de mês, motivada principalmente pela baixa financeira, adoto a 

seguinte técnica: só saio se receber convite. Sou especialista em driblar problemas financeiros. 

Aliás, o pobre só é pobre pelas circunstâncias mesmo, porque instinto de sobrevivência sobra por 

aqui. 

Ah, mas eu já sei o que eu não quero. Deus me livre, me guarde e me proteja de ser um adulto 

chato, ceifador de vícios alheios. Sabe aquele papo: “Trabalhe enquanto eles dormem”? Comigo 

não cola. Até porque se você trabalhar enquanto eles dormem, inevitavelmente você vai d ormir 

enquanto eles trabalham. Perdão pela lógica barata. Mas é só pra frisar que o mundo precisa dos 

desajustados, dessa gente que fecha bar num dia e bate ponto de manhã cedo no outro. Perdão 

pela filosofia barata. 

E, por falar em barata, elas têm sido um problema constante na minha vida. Quando chego tarde 

e acendo a luz da sala, ouço logo o arrastado no chão. Duas baratas gordas buscando 

esconderijo embaixo dos móveis ou num canto de parede qualquer. Epa, acho que sou intrusa 

aqui. Estes dias matei uma barata com água fervente. Que fique bem claro, sem querer. E, 

quando se é um adulto confuso, a morte de uma barata é um estalo para crises maiores. Acho 

que não estou sabendo lidar com isso. Estou ficando velha e sentimental.  

Também estou chorando mais. Me io saudosista, é bem verdade. Já falo a icônica frase “Na 

minha época”. Na minha época, a gente matava aula pra ficar paquerando no MSN em alguma 

Lan House perto do Colégio. Um real a hora. Confesso que já nem sei se existe paquera hoje em 

dia. Quanto ao real, esse já se foi há tempos. O jovem é muito rápido. É tudo ali, no celular. 

Criaram essa imensidão de aplicativos de namoro, esse caminhão carregado de rede social, mas 

o jovem investe principalmente nos joguinhos de indiferença. Aí depois vai pro Faceb ook fazer 

textão sobre a frieza dos relacionamentos modernos.  

Valentina, 20 anos, lança indiretas para o Enzo. “Se der ame, se derrame”. Pois o jovem é meio 

bobo. Mas bobos somos todos. Pelo menos em algum momento da vida, ainda que adulta. Talvez 

se tornar adulto seja ter cada vez mais medo de ser bobo. Desviar de tudo que não paga boleto, 

de tudo que deixa a louça suja. Viver nos intervalos entre as compras da semana e a reunião 

com o chefe. Quem dera a vida fosse só a hora do recreio, a hora da aula “mor rida”, quando, 

ironicamente, a vida é mais vivida.  
 

Disponível em: https://www.saibamais.jor.br/na-minha-epoca/. Acesso em: 27 jul. 2019. [Adaptado]  

 

01. O propósito comunicativo dominante do texto é  

A) refletir sobre as mudanças que a passagem do tempo pode provocar nas pessoas. 

B) criticar as mudanças que a passagem do tempo pode provocar nas pessoas.  

C) rememorar episódios marcantes da vida da autora para enaltecer um tempo pretérito.  

D) ressignificar episódios marcantes da vida da autora para enaltece r um tempo pretérito. 

https://www.saibamais.jor.br/author/ana-clara-dantas/
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02. A leitura do texto permite inferir que 

A) não há um momento específico em que as pessoas deixam de se perceber como jovens.  

B) a lógica barata torna o mundo um lugar para desajustados, na visão da autora.  

C) não existem mais pessoas que matam aula para paquerar em lan houses hoje em dia. 

D) a tentativa de impedir a passagem do tempo é ineficaz, na visão da autora . 

 

03. No início do segundo parágrafo, estabelece-se uma relação de 

A) causa e efeito com uma ideia do primeiro parágrafo, por meio de uma conjunção.  

B) contraposição a uma ideia do primeiro parágrafo, por meio de uma conjunção.  

C) causa e efeito com uma ideia do primeiro parágrafo, sem a presença de uma conjunção.  

D) contraposição a uma ideia do primeiro parágrafo,  sem a presença de uma conjunção. 

 

04. A linguagem empregada no texto apresenta traços do registro  

A) formal, em dissonância com o gênero discursivo.  

B) informal, em dissonância com o tipo textual.  

C) informal, em consonância com o gênero discursivo.  

D) formal, em consonância com o tipo textual.  
 

Para responder às questões 05, 06, 07 e 08, considere o parágrafo transcrito abaixo.  
 

Valentina, 20 anos, lança indiretas para o Enzo. “Se der ame, se derrame”. Pois o 

jovem é meio bobo. Mas bobos somos todos. Pelo menos em algum momento da 

vida, ainda que adulta. Talvez se tornar adulto seja ter cada vez mais medo de ser 

bobo. Desviar de tudo que não paga boleto, de tudo que deixa a louça suja. Viver nos 

intervalos entre as compras da semana e a reunião com o chefe. Quem dera a vida 

fosse só a hora do recreio, a hora da aula “morrida”, quando, ironicamente, a vida é 

mais vivida.  

 

05. De um modo geral, o enunciador 

A) mostra-se cético em relação àquilo que enuncia.  

B) distancia-se daquilo que enuncia. 

C) mantém-se neutro em relação ao que enuncia.  

D) compromete-se com aquilo que enuncia. 

 

06. A pontuação empregada no parágrafo tem função 

A) exclusivamente estilística, gerando dúvidas quanto ao que é enunciado.  

B) predominantemente estilística, provocando determinados efeitos de sentido.  

C) predominantemente sintática, circunscrevendo-se aos ditames da tradição gramatical.  

D) exclusivamente sintática, contribuindo para a precisão semântica daquilo que é enunciado.  

 

07. O período destacado mantém relação semântica 

A) de explicação com o segundo período do parágrafo. 

B) de explicação com o primeiro período do parágrafo. 

C) de consequência com o primeiro período do parágrafo. 

D) de consequência com o segundo período do parágrafo. 
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08. As aspas presentes no segundo período foram utilizadas para isolar  

A) um discurso próprio, sob a forma indireta livre, atribuído a Enzo.  

B) um discurso próprio, sob a forma direta, atribuído a Enzo.  

C) um discurso alheio, sob a forma indireta livre, atribuído a Valentina. 

D) um discurso alheio, sob a forma direta, atribuído a Valentina.  

 

Para responder às questões 09, 10, 11 e 12, considere o parágrafo transcrito abaixo.  
 

Também[1]  estou chorando mais. Meio saudosista, é bem verdade. Já falo a icônica 

frase “Na minha época”. Na minha época, a gente[2] matava aula pra ficar paquerando 

no MSN em alguma Lan House perto do Colégio. Um real a hora. Confesso que[3] já 

nem sei se existe paquera hoje em dia. Quanto ao real, esse já se foi há tempos. O 

jovem é muito rápido. É tudo ali, no celular. Criaram essa imensidão de aplicativos de 

namoro, esse caminhão carregado de rede social, mas o jovem investe principalmente 

nos joguinhos de indiferença. Aí depois vai pro Facebook fazer textão sobre a frieza 

dos relacionamentos modernos. 

 

09. A leitura do parágrafo permite inferir que 

A) o jovem é parcialmente responsável pelo insucesso de seus relacionamentos.  

B) o jovem é totalmente responsável pelo insucesso de seus relacionamentos.  

C) os aplicativos de namoro são parcialmente responsáveis pela frieza dos relacionamentos 
modernos. 

D) os aplicativos de namoro são totalmente responsáveis pela frieza dos relacionamentos 
modernos. 

 

10. O elemento linguístico [1] contribui para 

A) a progressão do texto, adicionando ideias.  

B) a progressão do texto, contrapondo ideias.  

C) a coesão do parágrafo, antecipando informações.  

D) a coesão do parágrafo, retomando informações.  

 

11. O elemento linguístico [2] é um exemplo de  

A) variação linguística em razão da situação comunicativa.  

B) variação linguística em razão da escolaridade da autora.  

C) marca de oralidade cujo emprego não se justifica no texto escrito formal.  

D) marca de oralidade cujo emprego não se justifica no texto escrito informal.  

 

12. No contexto em que surge, o elemento linguístico [3] funciona como 

A) pronome relativo e introduz uma oração restritiva.  

B) conjunção e introduz um predicativo do objeto.  

C) pronome relativo e introduz uma oração explicativa.  

D) conjunção e introduz um objeto direto.  
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Para responder às questões 13, 14 e 15, considere o parágrafo transcrito abaixo.  
 

Tolice[1]. As crianças já[2] me chamam de tia, meus dotes para a costura são 

realmente bons, planejo as compras da semana e estou cozinhando cada vez melhor. 

Além disso, fico cada vez mais tempo em casa. Todo fim de mês, motivada 

principalmente pela baixa financeira[3], adoto a seguinte técnica: só saio se 

receber convite. Sou especialista em driblar problemas financeiros. Aliás, o pobre só é 

pobre pelas circunstâncias mesmo, porque instinto de sobrevivência sobra por aqui.  

13. O elemento linguístico [1] encerra  

A) uma síntese neutra, realizada pela autora do texto, em relação ao que enunciou 
anteriormente. 

B) uma avaliação, realizada pela autora do texto, em relação ao que enunciará 
posteriormente. 

C) uma avaliação, realizada pela autora do texto, em relação ao que enunciou 
anteriormente. 

D) uma síntese negativa, realizada pela autora do texto, em relação ao que enunciará 
posteriormente. 

 

14. O elemento linguístico [2] é responsável por criar  

A) uma generalização. 

B) um subentendido. 

C) um pressuposto. 

D) uma ambuiguidade. 
 

15. A sequência linguística [3] modifica o sentido   

A) da forma verbal adoto, impingindo-lhe uma circunstância causal.  

B) da forma verbal adoto, impingindo-lhe uma circunstância temporal.  

C) do substantivo técnica, imprimindo-lhe uma característica positiva. 

D) do substantivo técnica, imprimindo-lhe uma característica negativa.  

 
 

Matemática                      16 a 30 
 

16. O lixo eletrônico está entre os materiais que podem ser reciclados e dos quais se podem extrair 

metais preciosos, inclusive ouro. Estima-se que cada aparelho celular possui 0,03 g de ouro, 

por exemplo. Supondo que os celulares possuem a mesma quantidade de ouro e que 1 g de 

ouro está cotado a R$ 160,00, a quantidade de aparelhos necessária para a obtenção de 12 mil 

reais em ouro é igual a 

A) 1.920.   C) 2.500. 

B) 3.600.   D) 1.250. 
 

17. Em alguns países, a unidade de volume apresentada nos produtos à venda é a onça líquida, 

abreviada por fl. oz. Uma fabricante americana de sucos lançou um produto no Brasil 

mantendo o mesmo volume que o da versão americana, mas converteu a unidade para 

mililitros, utilizando a fórmula 1 fl . oz. = 28,4 ml. Desse modo, a embalagem brasileira do 

produto com 227 ml corresponde à versão do produto americano cujo rótulo indica a 

quantidade inteira, em fl. oz., de, aproximadamente, 

A) 7.  C) 9. 

B) 6.   D) 8. 
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18. Uma disciplina da UFRN possui duas outras disciplinas como pré -requisitos. No início do 

semestre, uma professora resolveu perguntar para uma turma qual dos pré -requisitos os 

alunos haviam cursado. Como os pré-requisitos em questão não são equivalentes, os 60 

alunos da turma responderam da seguinte maneira: dois terços da turma disseram ter 

cursado um dos pré-requisitos e 35 alunos afirmaram ter cursado o outro. Assim, a 

quantidade de alunos dessa turma que já tinha cursado os dois pré -requisitos é 

A) 28.  C) 15. 

B) 13.   D) 20. 
 

19. A coordenadora de uma escola decidiu fazer sabonete líquido artesanal para presentar os 

colegas de trabalho durante uma confraternização. Ela pretende entregar o sabonete a cada 

um dos colegas em recipientes idênticos, de formato cilíndrico, com o raio da base e a altura 

medindo 3 cm e 15 cm, respectivamente. Sabendo que 1 litro é equivalente a 1.000 

centímetros cúbicos e considerando π = 3,14, a quantidade, em litros, de sabão para encher 

10 desses recipientes é de, aproximadamente,  

A) 2,8.  C) 6,4. 

B) 4,2.   D) 1,5. 
 

20. Um estudante rifou uma coleção de livros para ajudar nos custos da sua formatura, vendendo 

cada bilhete a R$ 3,00. Um aluno ingressante do mesmo curso, querendo aumentar a 

probabilidade de ganhar, gastou R$ 45,00 em bilhetes. Depois de vendidos todos os bilhetes, 

o aluno ingressante calculou sua probabilidade de ganhar, supondo que qualquer dos bilhetes 

tem a mesma probabilidade de ser sorteado. Se a probabilidade calculada pelo ingressante 

foi 6%, então, a quantidade de bilhetes vendidos foi 

A) 250.   C) 380. 

B) 300.   D) 150. 
 

21. Um empreendedor planejou cultivar minhocas e fez a estimativa de que cada minhoca lhe 

renderia 10 outras minhocas ao mês. Desse modo, no mês seguinte, ele venderia uma parte 

da quantidade de minhocas que possuísse. Considerando essa estimativa e a quantida de n 

de minhocas no início da produção, a expressão de descreve a quantidade de minhocas que 

sobra no mês seguinte depois de efetuada a venda de quatro quintos da quantidade total de 

minhocas que possui é  

A) f(n) = 4n/5 + 10. 

B) f(n) = 2n. 

C) f(n) = 11n/5. 

D) f(n) = (50n – 4)/5. 

 

22. Em uma concessionária de veículos, um modelo de carro é vendido em duas versões 

diferentes, uma com motor a gasolina e outra como motor a diesel. A média de consumo da 

versão a gasolina é de 8 quilômetros por litro, e a da versão com motor a diesel é de 10 

quilômetros por litro, mas esta custa 20 mil reais mais caro. Um cliente cogita comprar a 

versão a diesel, pois viu que os preços, por litro, de gasolina e de diesel são R$ 4,80 e 

R$ 4,00, respectivamente. Considerando essas médias de consumo e esses preços de 

combustível, a quantidade de quilômetros rodados para que a economia de combustível feita 

na versão a diesel se equipare ao valor pago a mais na sua aquisição é  

A) 80 mil.    C) 150 mil. 

B) 40 mil.    D) 100 mil. 
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23. Em uma indústria, certo produto tem seu custo de produção dado em função da quantidade 

produzida. O custo para fabricar a primeira unidade de um lote é de cem reais. A partir da 

segunda unidade do mesmo lote, o custo da fabricação é sempre 10% menor que o de 

fabricar a unidade anterior. A partir dessas informações, para os produtos de um mesmo lote, 

é correto afirmar que 

A) os custos deles formam os termos de uma progressão aritmética de razão 0,1.  

B) o custo de cada um deles é um termo de uma progressão geométrica de razão 0,9. 

C) o custo total do lote é obtido multiplicando-se a quantidade de produtos por 90.  

D) os custos de produção formam uma progressão geométrica constante.  

 

24. Na seleção para uma vaga de emprego, os interessados deveriam entregar cu rrículo em 

forma de carta, com uma lauda, relatando sobre si e sua expectativa na empresa. Nove 

pessoas entregaram currículo, e a gerente da empresa contou os erros de ortografia de cada 

candidato. A próxima etapa da seleção será uma entrevista apenas com os candidatos cuja 

quantidade de erros está abaixo da média aritmética desses erros, apresentados no quadro 

abaixo. 
 

Candidato A B C D E F G H I 

Número de erros 3 0 3 5 4 5 2 7 6 

 

Considerando essas informações, a quantidade de candidatos que participará da entrevista é  

A) 4.  B) 5.   C) 2.  D) 7. 
 

25. A figura ao lado ilustra o projeto do jardim de uma casa em que a parte 

sombreada corresponde à área onde será colocada grama. O desenho 

ilustrado foi construído utilizando-se medidas de um círculo e dois 

quadrados. Supondo que o círculo tem 1 metro de raio e considerando 

π = 3,14, a área, em metros quadrados, ocupada pela grama será  

A) 0,86.   B) 2,86.   C) 1,14.  D) 3,28. 
 

26. Em uma cidade, três linhas de ônibus iniciam suas viagens em um mesmo ponto. Os ônibus 

da linha B partem a cada 20 minutos, os da linha C partem a cada 30 minutos, e os da linha 

D, a cada 45 minutos. Supondo que ônibus das três linhas partiram, ao mesmo te mpo, às 

6h30min, a próxima vez, no mesmo dia, em que os horários de partida coincidirão ocorrerá às  

A) 9h30min.    C) 10h50min. 

B) 8h05min.    D) 7h30min. 

 
27. Uma loja vende ventiladores de dois modelos. No mês de maio, foram vendidas cinquenta 

unidades de um dos modelos e quarenta unidades do outro, resultando em quinze mil e cem 

reais com a venda dos dois modelos. Em junho, aquele modelo que tinha vendido mais  no 

mês anterior vendeu apenas vinte unidades, e o outro modelo vendeu dez unidades a menos 

em relação a maio, rendendo apenas oito mil reais com a venda dos dois modelos. Supondo 

que os preços não oscilaram durante os dois meses, é correto afirmar que  

A) a diferença entre os preços dos dois modelos é de apenas dez reais.  

B) o modelo que mais vendeu em maio custava cento e noventa reais.  

C) o modelo que mais vendeu em junho era o mais caro.  

D) não havia diferença entre os preços dos dois modelos de ventilador. 
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28. Um pintor precisa fazer a diluição de uma tinta de parede na proporção 

de uma parte de água para cada oito partes de tinta. Para acrescentar a 

água, ele utilizará recipiente em formato de paralelepípedo retângulo, 

conforme ilustra a figura ao lado. 

Levando em conta que 1 cm
3
 = 1 ml, se o pintor comprou uma lata de 

tinta com 3,6 litros de tinta, a quantidade de medidas de água desse 

recipiente que deve utilizar é 

A) 2.  B) 4.   C) 3.   D) 5. 
 

29. Um estudante verificou a temperatura dos quatro núcleos do processador de seu computador 

por alguns minutos durante o uso. Em seguida, anotou os valores máximos e mínimos obtidos 

em cada núcleo no quadro abaixo.  
 

Núcleos  A B C D 

Mínimo (ºC) 39 39 42 38 

Máximo (ºC) 44 48 55 41 

Supondo que esse processador pudesse trabalhar suportando temperaturas de até 80 graus 

Celsius e que o estudante desejasse manter a temperatura do processador abaixo de 60 % 

desse valor, conclui-se que 

A) o núcleo C extrapolou sempre os 60 por cento.  

B) somente os núcleos A e D satisfizeram essa condição.  

C) nenhum dos núcleos atendeu às expectativas do estudante.  

D) todos os núcleos trabalharam com temperaturas inferiores a esse patamar.  

 

30. O gráfico abaixo apresenta as variações percentuais dos valores mensais da Balança 

Comercial Brasileira do primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano 

anterior, segundo dados do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 

Os percentuais em questão se referem à variação, em dólar,  das exportações e importações 

nesse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com esse gráfico, conclui-se que 

A) os valores de exportação e de importação foram, no mês de abril, os mesmos nos dois 
anos. 

B) as importações aumentaram, em março de 2019, em relação a março de 2018. 

C) as exportações superaram, em janeiro e maio de 2019, os valores referentes a 2018.  

D) as importações, em todos os meses de 2019, diminuíram em relação a 2018.  


