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LÍNGUA PORTUGUESA

A partida

Osman Lins

Hoje,  revendo minhas  atitudes quando
vim  embora,  reconheço  que  mudei  bastante.
Verifico também que estava aflito e que havia
um fundo de mágoa ou desespero em minha
impaciência.  Eu  queria  deixar  minha  casa,
minha  avó  e  seus  cuidados.  Estava  farto  de
chegar a horas certas, de ouvir reclamações; de
ser  vigiado,  contemplado,  querido.  Sim,
também a afeição de minha avó incomodava-
me. Era quase palpável, quase como um objeto,
uma  túnica,  um  paletó  justo  que  eu  não
pudesse despir.

Ela  vivia  a  comprar-me  remédios,  a
censurar minha falta de modos, a olhar-me, a
repetir  conselhos  que  eu  já  sabia  de  cor.  Era
boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e
justa.

Na  véspera  da  viagem,  enquanto  eu
ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava
que no dia seguinte estaria livre e imaginava o
amplo  mundo  no  qual  iria  desafogar-me:
passeios, domingos sem missa, trabalho em vez
de  livros,  mulheres  nas  praias,  caras  novas.
Como  tudo  era  fascinante!  Que  viesse  logo.
Que as horas corressem e eu me encontrasse
imediatamente na posse de todos esses  bens
que  me  aguardavam.  Que  as  horas  voassem,
voassem!

Percebi que minha avó não me olhava. A
princípio, achei inexplicável ela fizesse isso, pois
costumava  fitar-me,  longamente,  com  uma
ternura que incomodava. Tive raiva do que me
parecia um capricho e, como represália, fui para
a cama.

Deixei  a  luz  acesa.  Sentia  não  sei  que
prazer  em  contar  as  vigas  do  teto,  em  olhar
para a lâmpada. Desejava que nenhuma dessas
coisas me afetasse e irritava-me por começar a
entender que não conseguiria  afastar-me delas
sem emoção.

Minha avó fechara a maleta e agora se
movia,  devagar,  calada,  fiel  ao  seu  hábito  de
fazer  arrumações  tardias.  A  quietude  da  casa
parecia  triste  e  ficava  mais  nítida  com  os
poucos  ruídos  aos  quais  me  fixava:  manso
arrastar  de  chinelos,  cuidadoso  abrir  e  lento
fechar  de  gavetas,  o  tique-taque  do  relógio,
tilintar de talheres, de xícaras.

Por fim, ela veio ao meu quarto, curvou-
se:

— Acordado?
Apanhou  o  lençol  e  ia  cobrir-me

(gostava disto, ainda hoje o faz quando a visito);
mas pretextei calor, beijei sua mão enrugada e,
antes que ela saísse, dei-lhe as costas.

Não consegui dormir. Continuava preso
a outros rumores. E quando estes se esvaíam,
indistintas  imagens  me  acossavam.  Edifícios
imensos,  opressivos,  barulho  de  trens,  luzes,
tudo a afligir-me, persistente,  desagradável —
imagens de febre.

Sentei-me  na  cama,  as  têmporas
batendo,  o  coração  inchado,  retendo  uma
alegria dolorosa, que mais parecia um anúncio
de morte. As horas passavam, cantavam grilos,
minha avó tossia e voltava-se no leito, as molas
duras rangiam ao peso de seu corpo. A tosse
passou,  emudeceram as  molas;  ficaram só os
grilos e os relógios. Deitei-me.

Passava de meia-noite  quando a  velha
cama gemeu: minha avó levantava-se. Abriu de
leve  a  porta  de  seu  quarto,  sempre  de  leve
entrou no meu,  veio chegando e  ficou de pé
junto  a  mim.  Com  que  finalidade?  —
perguntava  eu.  Cobrir-me  ainda?  Repetir-me
conselhos?  Ouvi-a  então  soluçar  e  quase  fui
sacudido  por  um  acesso  de  raiva.  Ela  estava
olhando para mim e chorando como se eu fosse
um cadáver — pensei. Mas eu não me parecia
em  nada  com  um  morto,  senão  no  estar
deitado. Estava vivo, bem vivo, não ia morrer.
Sentia-me a ponto de gritar. Que me deixasse
em  paz  e  fosse  chorar  longe,  na  sala,  na
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cozinha, no quintal, mas longe de mim. Eu não
estava morto.

Afinal,  ela  beijou-me  a  fronte  e  se
afastou,  abafando  os  soluços.  Eu  crispei  as
mãos  nas  grades  de  ferro  da  cama,  sobre  as
quais apoiei a testa ardente. E adormeci.

Acordei  pela  madrugada.  A  princípio
com tranquilidade, e logo com obstinação, quis
novamente dormir.  Inútil,  o  sono esgotara-se.
Com precaução, acendi um fósforo: passava das
três.  Restavam-me,  portanto,  menos  de  duas
horas, pois o trem chegaria às cinco.  Veio-me
então o desejo de não passar  nem uma hora
mais  naquela  casa.  Partir,  sem  dizer  nada,
deixar  quanto  antes  minhas  cadeias  de
disciplina e de amor.

Com receio de fazer barulho, dirigi-me à
cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e,
voltando  ao  meu  quarto,  vesti-me.  Calcei  os
sapatos,  sentei-me  um  instante  à  beira  da
cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria
fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras…
Que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus?

Ela estava encolhida, pequenina, envolta
numa coberta escura. Toquei-lhe no ombro, ela
se moveu, descobriu-se. Quis levantar-se e eu
procurei  detê-la.  Não  era  preciso,  eu  tomaria
um café na estação. Esquecera de falar com um
colega e, se fosse esperar, talvez não houvesse
mais tempo. Ainda assim, levantou-se. Ralhava
comigo  por  não  tê-la  despertado  antes,
acusava-se  de  ter  dormido  muito.  Tentava
sorrir.

Não sei por que motivo, retardei ainda a
partida. Andei pela casa, cabisbaixo, à procura
de objetos imaginários enquanto ela me seguia,
abrigada em sua coberta. Eu sabia que desejava
beijar-me, prender-se a mim, e à simples ideia
desses  gestos,  estremeci.  Como  seria  se,  na
hora do adeus, ela chorasse?

Enfim, beijei  sua mão,  bati-lhe de leve
na cabeça. Creio mesmo que lhe surpreendi um
gesto de aproximação, decerto na esperança de
um abraço final. Esquivei-me, apanhei a maleta
e,  ao  fazê-lo,  lancei  um  rápido  olhar  para  a

mesa (cuidadosamente posta para dois, com a
humilde louça dos grandes dias e a velha toalha
branca,  bordada,  que  só  se  usava  em nossos
aniversários).
Os cem melhores contos brasileiros do século / Italo Moriconi,
organização, introdução e referências bibliográficas. —1ª ed. —
Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

1ª QUESTÃO

E quando estes se esvaíam, indistintas imagens
me acossavam. 
A  palavra  sublinhada  pode  ser  substituída
adequadamente por

(A) acalentavam.
(B) motivavam.
(C) perseguiam.
(D) incentivavam.
(E) aquietavam.

2ª QUESTÃO 

Assinale a opção que retrata o conflito interno
vivido pelo narrador.

(A) “As horas passavam, cantavam grilos, minha
avó tossia e voltava-se no leito, as molas duras
rangiam ao peso de seu corpo.”
(B)  “Desejava que nenhuma dessas coisas me
afetasse e irritava-me por começar a entender
que  não  conseguiria  afastar-me  delas  sem
emoção.” 
(C)  “Que  me deixasse  em paz  e  fosse  chorar
longe,  na  sala,  na  cozinha,  no  quintal,  mas
longe de mim.”
(D) “Creio mesmo que lhe surpreendi um gesto
de aproximação,  decerto na esperança de um
abraço final.”
(E) “Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-
lo, lancei um rápido olhar para a mesa […]”
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3ª QUESTÃO

Sobre o texto é correto afirmar que 

(A) é uma crítica ao tratamento dispensado às
pessoas idosas.
(B)  rememora  fatos  ocorridos  durante  a
juventude do protagonista.
(C)  retrata a  angústia e o sofrimento do neto
em se separar de sua avó durante a juventude.
(D)  em  razão  da  imaturidade,  o  protagonista
toma a atitude arrebatada de deixar a casa de
sua avó.
(E)  o  protagonista  analisa  os  fatos  que
aconteceram no dia anterior à sua partida com
saudosismo.

4ª QUESTÃO

Sobre o texto é INCORRETO afirmar que 

(A)  é  uma  narrativa  curta  e  com  poucos
personagens.
(B)  é  narrado em primeira  pessoa e  marcado
por apenas um acontecimento relevante.
(C)  é  uma  narrativa  que  apresenta
predominantemente o discurso direto.
(D) apresenta os elementos principais de uma
narrativa.
(E)  os  fatos  são  apresentados  pelo  narrador
personagem.

5ª QUESTÃO 

Assinale  a  opção  que  evidencia  o  desejo  de
liberdade do narrador e o incômodo em relação
ao excesso de zelo de sua avó.

(A)  “Verifico também que  estava  aflito  e  que
havia  um  fundo  de  mágoa  ou  desespero  em
minha impaciência.”

(B)  “Ela  vivia  a  comprar-me  remédios,  a
censurar minha falta de modos, a olhar-me, a
repetir conselhos que eu já sabia de cor.”
(C) “Tive raiva do que me parecia um capricho
e, como represália, fui para a cama.”
(D) “Afinal, ela beijou-me a fronte e se afastou,
abafando  os  soluços.  Eu  crispei  as  mãos  nas
grades de ferro da cama, sobre as quais apoiei a
testa ardente.”
(E) “Veio-me então o desejo de não passar nem
uma hora mais naquela casa. Partir, sem dizer
nada,  deixar  quanto  antes  minhas  cadeias  de
disciplina e de amor.”

6ª QUESTÃO 
O  termo  sublinhado  foi  CORRETAMENTE
classificado em: 

(A)  “[…]  A  princípio,  achei  inexplicável  ela
fizesse  isso,  pois  costumava  fitar-me,
longamente, com  uma  ternura  que
incomodava” - advérbio.
(B)  “Desejava  que nenhuma  dessas coisas me
afetasse […]”  - pronome relativo.
(C)  “Restavam-me,  portanto,  menos  de  duas
horas [...]” - conjunção subordinativa.
(D) “[…]  se fosse esperar, talvez não houvesse
mais  tempo.”  -  pronome  pessoal  do  caso
oblíquo
(E)  “[...]  rápido  olhar  para  a  mesa
(cuidadosamente  posta  para  dois,  com  a
humilde louça dos grandes dias e a velha toalha
branca,  bordada,  que  só se  usava em nossos
aniversários).” - adjetivo
7ª QUESTÃO  

Assinale  a  opção  em  que  a  expressão
sublinhada  apresenta  uma  circunstância
diferente das demais.
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(A)   “Hoje,  revendo  minhas  atitudes  quando
vim embora [...]”
(B)  “Na  véspera  da  viagem,  enquanto  eu  a
ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava
que no dia seguinte estaria livre [...]”
(C)  “Como  seria  se,  na  hora  do  adeus,  ela
chorasse?”
(D)   “Minha avó fechara  a  maleta  e  agora se
movia [...]”
(E) “[…]  devagar, calada, fiel ao seu hábito de
fazer arrumações tardias.”

8ª QUESTÃO 

“[…]  achei  inexplicável  ela  fizesse  isso,  pois
costumava  fitar-me,  longamente,  com  uma
ternura que incomodava.”

Assinale a  opção em que o termo sublinhado
está INCORRETAMENTE substituído.

(A)  […] achei inexplicável ela fizesse isso, visto
que costumava fitar-me, longamente, com uma
ternura que incomodava.
(B) […] achei inexplicável ela fizesse isso, já que
costumava  fitar-me,  longamente,  com  uma
ternura que incomodava.
(C) […] achei inexplicável ela fizesse isso, porque
costumava  fitar-me,  longamente,  com  uma
ternura que incomodava.
(D)  […]  achei  inexplicável  ela  fizesse  isso,
contanto que  costumava fitar-me, longamente,
com uma ternura que incomodava.
(E)  […] achei inexplicável  ela fizesse isso, uma
vez que costumava fitar-me, longamente, com
uma ternura que incomodava.

09ª QUESTÃO

Assinale a  opção em que o termo sublinhado
NÃO é um pronome.

(A) “[…] um paletó justo  que eu não pudesse
despir.”
(B) “[…] na posse de todos esses bens  que me
aguardavam. “
(C) “Deixei a luz acesa. Sentia não sei que prazer
em  contar  as  vigas  do  teto,  em olhar  para  a
lâmpada.
(D)  “[…]  retendo  uma  alegria  dolorosa,  que
mais parecia um anúncio de morte.” 
(E) “Eu sabia  que desejava beijar-me, prender-
se  a  mim,  e  à  simples  ideia  desses  gestos,
estremeci.”

10ª QUESTÃO 

Analise atentamente os fragmentos abaixo.
I-  “Restavam-me,  portanto,  menos  de  duas
horas, pois o trem chegaria às cinco.” 
II- “Com  receio  de  fazer  barulho,  dirigi-me  à
cozinha,  lavei  o  rosto,  os  dentes,  penteei-me
[...]”
III- “Calcei os sapatos, sentei-me um instante à
beira da cama.”
IV-  “Andei  pela casa,  cabisbaixo,  à procura de
objetos  imaginários enquanto  ela  me  seguia,
abrigada em sua coberta.”

4 de  15



PROCESSO SELETIVO – CURSO ANALISTA DE SHIPPING

A presença do acento grave indicativo da crase
se  justifica,  por  um  problema  de  regência
verbal, em

(A) I e II.
(B) I, III e IV.
(C) apenas II.
(D) I e III.
(E) II e IV.

11ª QUESTÃO 

Assinale  a  opção  em  que  a  forma  verbal
sublinhada  está  em  um  modo  diferente  dos
demais.

(A)  “Como  seria  se,  na  hora  do  adeus,  ela
chorasse?”
(B)  “E  quando  estes  se  esvaíam,  indistintas
imagens me acossavam.”
(C)  “Sentia não  sei  que  prazer  em  contar  as
vigas do teto, em olhar para a lâmpada.” 
(D) “Ralhava comigo por não tê-la despertado
antes, acusava-se de ter dormido muito [...]”
(E) “Tive raiva do que me parecia um capricho
e, como represália, fui para a cama.”

12ª QUESTÃO

Assinale a  opção em que o termo sublinhado
NÃO retoma a personagem da avó.

(A)  “Ela vivia  a  comprar-me  remédios,  a
censurar minha falta de modos, a olhar-me[...]
(B)  “Passava  de  meia-noite  quando  a  velha
cama gemeu: minha avó levantava-se.”
(C)  “Apanhou o lençol e ia cobrir-me (gostava
disto, ainda hoje o faz quando a visito).”
(D)  “[…]  mas  pretextei  calor,  beijei  sua mão
enrugada  e,  antes  que  ela  saísse,  dei-lhe  as
costas..”
(E)  “Ora,  algumas  palavras…  Que  me  custava
acordá-la, dizer-lhe adeus?”

13ª QUESTÃO 

Assinale a opção em que os termos sublinhados
são  um  substantivo  e  um  adjetivo
respectivamente.

(A)  “[…]  Ela  estava  encolhida,  pequenina,
envolta numa coberta escura.”
(B) “Minha avó fechara a maleta [...]”
(C)  “[…]  dirigi-me à  cozinha,  lavei  o  rosto,  os
dentes [...]”
(D) “[…] manso arrastar de chinelos, cuidadoso
abrir e lento fechar de gavetas, [...]”
(E) “Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução,
acendi um fósforo [...]”

14ª QUESTÃO 

“Esquivei-me,  apanhei  a  maleta  e,  ao  fazê-lo,
lancei um rápido olhar para a mesa [...]” 

A  oração  sublinhada  estabelece  uma
circunstância  de

(A) causalidade.
(B) consequência.
(C) finalidade.
(D) temporalidade.
(E) condição.
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15ª QUESTÃO

Assinale  a  opção  em  que  as  palavras
sublinhadas se acentuam por serem paroxítona
e oxítona respectivamente.

(A) “Era quase palpável, quase como um objeto,
uma  túnica, um  paletó justo  que  eu  não
pudesse despir.”
(B) “Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao  fazê-
lo,  lancei  um  rápido  olhar  para  a  mesa
(cuidadosamente  posta  para  dois,  com  a
humilde louça dos grandes dias e a velha toalha
branca,  bordada,  que  só se  usava em nossos
aniversários).”
(C) “Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução,
acendi um fósforo: passava das três.”
(D)  “Ela  vivia  a  comprar-me  remédios, a
censurar minha falta de modos, a olhar-me, a
repetir conselhos que eu já sabia de cor.”
(E) “Percebi que minha  avó não me olhava. A
princípio, achei inexplicável ela fizesse isso, pois
costumava  fitar-me,  longamente,  com  uma
ternura que incomodava.” 

16ª QUESTÃO

As palavras sublinhadas são formas verbais no
infinitivo, EXCETO em

(A) “Era quase palpável, quase como um objeto,
uma  túnica,  um  paletó  justo  que  eu  não
pudesse despir [...]”
(B) “Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-
lo,  lancei  um  rápido  olhar para  a  mesa
(cuidadosamente posta para dois [...]”
(C) “Eu queria  deixar minha casa, minha avó e
seus cuidados [...]”

(D)  “Que  me  custava  acordá-la,  dizer-lhe
adeus?”
(E)  “Esquecera  de  falar com  um  colega  e,  se
fosse  esperar,  talvez  não  houvesse  mais
tempo.”
17ª QUESTÃO

Assinale  a  alternativa  em  que  a  expressão
sublinhada é objeto indireto.

(A)  “Que  as  horas  corressem  e  eu  me
encontrasse imediatamente na posse de todos
esses bens que me aguardavam.” 
(B) “Estava farto de chegar  a horas certas, de
ouvir  reclamações;  de  ser  vigiado,
contemplado, querido.”
(C)  “Minha  avó  fechara  a  maleta  e  agora  se
movia,  devagar,  calada,  fiel  ao  seu  hábito  de
fazer arrumações tardias.”
(D) “[…]  beijei sua mão enrugada e, antes que
ela saísse, dei-lhe as costas.
(E)   “Hoje,  revendo  minhas  atitudes quando
vim embora, reconheço que mudei bastante.”

18ª QUESTÃO

Assinale a opção em que aparece uma oração
absoluta.

(A)  “Ela  estava  encolhida,  pequenina,  envolta
numa coberta escura.”
(B)   “Minha avó fechara  a  maleta  e  agora  se
movia,  devagar,  calada,  fiel  ao  seu  hábito  de
fazer arrumações tardias.”
(C) “Enfim, beijei sua mão, bati-lhe de leve na
cabeça.” 
(D)  “Como  seria  se,  na  hora  do  adeus,  ela
chorasse?”
(E) “Percebi que minha avó não me olhava.” 
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19ª QUESTÃO

“Como  seria  se,  na  hora  do  adeus,  ela
chorasse?”

Considerando-se  as  possibilidades  de
pontuação da oração acima,  assinale  a  opção
INCORRETA.

(A)  Se,  na hora do adeus,  ela chorasse,  como
seria?
(B)  Como  seria,  se  ela  chorasse,  na  hora  do
adeus?
(C) Se  ela  chorasse,  na  hora  do adeus,  como
seria?
(D)   Na hora do adeus, se ela chorasse, como
seria?
(E)  Como  seria,  na  hora  do  adeus  se,  ela
chorasse?

20ª QUESTÃO

Assinale a opção em que o termo sublinhado é
um objeto direto. 

(A) “Afinal, ela beijou-me a fronte e se afastou,
abafando os soluços.” 
(B)  “E  quando  estes  se  esvaíam,  indistintas
imagens me acossavam.”
(C) “[…] retendo uma alegria dolorosa, que mais
parecia um anúncio de morte.”
(D)  “Passava  de  meia-noite  quando  a  velha
cama  gemeu [...]”
(E)  “Veio-me  então  o  desejo de  não
 passar nem uma hora mais naquela casa.”

MATEMÁTICA

21ª QUESTÃO 
Uma empresa contraiu um financiamento para

a  aquisição  de  um  terreno  junto  a  uma

instituição financeira, no valor de dois milhões

de reais, a uma taxa de 10% a.a., para ser pago

em  4  prestações  anuais,  sucessivas  e

postecipadas.

A  partir  da  previsão  de  receitas,  o  diretor

financeiro  propôs  o  seguinte  plano  de

amortização da dívida:

Ano  1  –  amortização  de  10%  do  valor  do
empréstimo; 
Ano  2  –  amortização  de  20%  do  valor  do
empréstimo; 
Ano  3  –  amortização  de  30%  do  valor  do
empréstimo;
Ano  4  –  amortização  de  40%  do  valor  do
empréstimo.

Considerando as informações apresentadas, os

valores,  em milhares  de reais,  das  prestações

anuais,  do  primeiro  ao  quarto  ano,  são,

respectivamente, 

( A ) 700, 650, 600 e 500.

( B ) 700, 600, 500 e 400.

( C ) 200, 400, 600 e 800.

( D ) 400, 560, 720 e 860.

( E ) 400, 580, 740 e 880.
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22ª QUESTÃO 
Considerando-se  a  mesma  taxa  de  juros
compostos,  se  é  indiferente  receber  R$
1.000,00  daqui  a  dois  meses  ou  R$  1.210,00
daqui a quatro meses, hoje, esse dinheiro vale 

( A ) R$ 909,09.
( B ) R$ 826,45.
( C ) R$ 766,51.
( D ) R$ 683,01.
( E ) R$ 590,00. 

23ª QUESTÃO 

A mais antiga das funções do Instituto Médico
Legal  (IML)  é  a  necropsia.  Num  determinado
período, do total de atendimentos do IML, 30%
foram  necropsias.  Do  restante  dos
atendimentos,  todos  feitos  a  indivíduos  vivos,
14%  procediam  de  acidentes  no  trânsito,
correspondendo a 588. Pode-se concluir que o
total  de  necropsias  feitas  pelo  IML,  nesse
período, foi. 

( A ) 1 800.
( B ) 2 500.
( C ) 3 600.
( D ) 4 200.
( E ) 5 200.

24ª QUESTÃO 

Em uma empresa com 5 funcionários, a soma
dos dois  menores  salários  é  R$ 4.000,00,  e  a
soma dos três maiores salários é R$ 12.000,00.
Excluindo-se  o menor  e o maior  desses  cinco
salários, a média dos 3 restantes é R$ 3.000,00,
podendo-se  concluir  que  a  média  aritmética
entre o menor e o maior desses salários é igual
a: 

( A ) R$ 3.500,00.
( B ) R$ 3.400,00.
( C ) R$ 3.050,00.
( D ) R$ 2.800,00.
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( E ) R$ 2.500,00 

25ª QUESTÃO 

Dez funcionários de uma repartição trabalham
8 horas por dia, durante 27 dias, para atender a
certo  número  de  pessoas.  Se  um  funcionário
doente foi afastado por tempo indeterminado e
outro  se  aposentou,  o  total  de  dias  que  os
funcionários restantes levarão para atender ao
mesmo número de pessoas,  trabalhando uma
hora  a  mais  por  dia,  no  mesmo  ritmo  de
trabalho, será

( A ) 29.
( B ) 30.
( C ) 31.
( D ) 32.
( E ) 33.

26ª QUESTÃO 
Foram construídos dois reservatórios de água. A
razão entre os volumes internos do primeiro e
do  segundo  é  de  2  para  5,  e  a  soma desses
volumes é 14 m³ .  Assim, o valor absoluto da
diferença  entre  as  capacidades  desses  dois
reservatórios, em litros, é igual a

( A ) 8000.
( B ) 6000.
( C ) 5500.
( D ) 5000.
( E ) 4500.

27ª QUESTÃO 
Seja r uma reta tal que r intercepta o eixo Oy no
ponto  de  ordenada  1.  Dada  uma  reta  s  que
passa  por  P  =  (1,2)  e,  sendo  P  o  ponto  de
intersecção entre r e s, podemos concluir que a
equação reduzida da reta r é: 

( A ) y = x – 1. 
( B ) y = x + 1. 
( C ) y = - x – 1. 
( D ) y = - x + 1. 
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( E ) y = x.

28ª QUESTÃO 
Sabendo-se que log x representa o logaritmo de
x na base 10, calcule o valor da expressão      log
20 + log 5. 

( A ) 5
( B ) 4
( C ) 3
( D ) 2
( E ) 1

29ª QUESTÃO 
Maria tinha 450 mL de tinta vermelha e 750 mL
de  tinta  branca.  Para  fazer  tinta  rosa,  ela
misturou certa quantidade de tinta branca com
os 450 mL de tinta vermelha na proporção de
duas partes de tinta vermelha para três partes
de tinta branca. Feita a mistura, quantos mL de
tinta branca sobraram? 

( A ) 75.
( B ) 125.
( C ) 175. 
( D ) 375. 
( E ) 675. 

30ª QUESTÃO 

Certa praça tem 720 m2 de área. Nessa praça
será  construído um chafariz  que  ocupará  600

dm2 . Que fração da área da praça será ocupada
pelo chafariz? 

( A ) 1/600. 
( B ) 1/120. 
( C ) 1/90. 
( D ) 1/60. 
( E ) 1/12. 

10 de  15



PROCESSO SELETIVO – CURSO ANALISTA DE SHIPPING

31ª QUESTÃO
Um menino estava parado no oitavo degrau de
uma escada, contado a partir de sua base (parte
mais  baixa  da  escada).  A  escada  tinha  25
degraus. O menino subiu mais 13 degraus. Logo
em  seguida,  desceu  15  degraus  e  parou
novamente.  A  quantos  degraus  do  topo  da
escada ele parou? 

( A ) 8 
( B ) 10 
( C ) 11 
( D ) 15 
( E ) 19 

32ª QUESTÃO 
Ao  receber  seu  13º  salário,  Fábio  depositou
70% do que recebeu na poupança e gastou o
restante  comprando,  à  vista,  um  forno  de
micro-ondas  e  um  fogão.  A  razão  entre  os
preços  do  micro-ondas  e  do  fogão,  nessa
ordem, é 2/3 . A que percentual do 13º salário
de Fábio corresponde o preço do fogão? 

( A ) 12%
( B ) 16% 
( C ) 18% 
( D ) 28% 
( E ) 42%

33ª QUESTÃO 
Um  aluno  corta  um  pedaço  de  papelão  na
forma de um setor circular em que o raio e o
ângulo  central  medem,  respectivamente,  120
cm  e  60º.  Em  seguida,  ele  une,  sem
sobreposição,  as  laterais  desse  setor  para
formar um cone. O raio da base desse cone, em
centímetros, será

( A ) 20 
( B ) 48 
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( C ) 60 
( D ) 72 
( E ) 80

34ª QUESTÃO 
Mauro nasceu em 26/05/1984.  Suponha que,
ao criar uma senha de quatro dígitos, distintos
ou  não,  Mauro  resolva  utilizar  somente
algarismos que compõem o dia e o ano de seu
nascimento:  2,  6,  1,  9,  8 e 4.  Quantas são as
senhas possíveis nas quais o primeiro e o último
dígitos são pares? 

( A ) 64 
( B ) 144 
( C ) 256 
( D ) 576 
( E ) 864 

35ª QUESTÃO 
Em um supermercado, uma embalagem com 12
picolés custa R$ 21,60, e cada picolé, vendido
separadamente,  custa  R$  2,40.  Ao optar  pela
compra  da  embalagem,  o  cliente  recebe  um
desconto,  em relação ao  preço de  venda por
unidade, de 

( A ) 15%. 
( B ) 20%. 
( C ) 25% .
( D ) 30% .
( E ) 60%. 

36ª QUESTÃO 
Durante  uma  semana,  todos  os  produtos  de
uma loja de departamentos foram remarcados
com 30% de desconto sobre os preços cobrados
na  semana  anterior.  Durante  essa  promoção,
um  liquidificador  era  vendido  por  R$  73,50.
Qual o valor,  em reais,  do desconto oferecido
na compra desse liquidificador? 
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( A ) 105,00 
( B ) 95,55 
( C ) 48,00 
( D ) 31,50 
( E ) 22,05 

37ª QUESTÃO 
Para embalar cada um dos sabonetes artesanais
que produz,  Sofia utiliza um pedaço de papel
cuja área corresponde a 4/3 da superfície total
do  sabonete,  que  tem  a  forma  de  um
paralelepípedo  retângulo  de  6  cm  de
comprimento,  4,5  cm  de  largura  e  2  cm  de

altura. Qual é, em cm2 ,  a área do pedaço de
papel?
( A ) 32.
( B ) 64.
( C ) 72.
( D ) 88.
( E ) 128. 

38ª QUESTÃO 
Os irmãos  Ana e  Luís  ganharam de  seus  pais
quantias  iguais.  Ana  guardou  1/6  do  que
recebeu  e  gastou  o  restante,  enquanto  seu
irmão  gastou  1/4  do  valor  recebido,  mais  R$
84,00. Se Ana e Luís gastaram a mesma quantia,
quantos reais Ana guardou? 

( A ) 12,00.
( B ) 24,00.
( C ) 72,00.
( D ) 132,00.
( E ) 144,00. 

39ª QUESTÃO 
Em três meses,  Fernando depositou,  ao todo,
R$ 1.176,00 em sua caderneta de poupança. Se,
no  segundo  mês,  ele  depositou  R$  126,00  a
mais do que no primeiro e, no terceiro mês, R$
48,00 a menos do que no segundo, qual foi o
valor depositado no segundo mês? 
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( A ) R$ 498,00. 
( B ) R$ 450,00. 
( C ) R$ 402,00. 
( D ) R$ 334,00. 
( E ) R$ 324,00.

40ª QUESTÃO 
Os  amigos  Carlos  e  Danilo  caminham
diariamente em uma mesma pista.  Mantendo
passadas constantes, eles percorrem distâncias
iguais,  mas  em  tempos  diferentes,  que  são
inversamente proporcionais aos comprimentos
das  suas  passadas.  Assim,  se  a  passada  de
Carlos mede 66 cm e ele gasta 47 minutos para
completar  o  percurso,  então  Danilo,  cuja
passada mede 88 cm, completa o percurso em 

( A ) 35 min 15 s. 
( B ) 35 min 25 s. 
( C ) 38 min 45 s. 
( D ) 40 min 35 s. 
( E ) 42 min 55 s. 
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