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01 - Para o cálculo da inflação, utiliza-se, entre outros, o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

que toma como base os gastos das famílias residentes nas áreas urbanas, com rendimentos mensais compreendidos 

entre um e quarenta salários mínimos. O gráfico a seguir mostra as variações do IPCA de quatro capitais 

brasileiras no mês de maio de 2008. Com base no gráfico, qual item foi determinante para a inflação de maio de 

2008? 

 
 

A) Alimentação e bebidas.  

B) Artigos de residência. 

C) Habitação. 

D) Vestuário. 

E) Transportes. 

 

02 - O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizou, em parceria com a ONU, uma 

pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. 

Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever (74%), que apenas 15,1% 

vivem de esmolas e que, entre os moradores de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros 

dados da pesquisa são apresentados nos quadros abaixo. 

 
 

As informações apresentadas no texto são suficientes para se concluir que 

 

A) as pessoas que vivem na rua e sobrevivem de esmolas são aquelas que nunca estudaram. 
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B) as pessoas que vivem na rua e cursaram o ensino fundamental, completo ou incompleto, são aquelas que sabem 

ler e escrever. 

C) existem pessoas que declararam mais de um motivo para estarem vivendo na rua. 

D) mais da metade das pessoas que vivem na rua e que ingressaram no ensino superior se diplomou.  

E) as pessoas que declararam o desemprego como motivo para viver na rua também declararam a decepção 

amorosa. 

 

03 - O índice de confiabilidade na economia é um número entre 0 e 100 que mede a confiança dos empresários na 

economia brasileira. Os gráficos ilustram os valores desses índices para grandes e médios empresários, de outubro 

de 2002 a outubro de 2003, em dados trimestrais. 

 
 

Analise a veracidade das afirmações seguintes, escrevendo V para verdadeiro e F para falso, acerca dos índices de 

confiabilidade na economia brasileira dos grandes e médios empresários, representados no gráfico anterior. O 

crescimento e decrescimento citados nas afirmações são relativos ao trimestre anterior. 

 

A)  O índice dos médios empresários sempre cresceu, de jan. 2003 a out. 2003.  

B) Quando o índice dos médios empresários diminuiu, ocorreu o mesmo com o índice do grandes empresários.  

C) Quando o índice dos grandes empresários decresceu, o índice dos médios empresários decresceu.  

D) O índice dos grandes empresários sempre foi superior ao índice dos médios empresários.  

E) Em outubro, o crescimento percentual do índice dos grandes empresários foi igual ao dos médios empresários.  

 

04 - Para convencer a população local da ineficiência da Companhia Telefônica Vilatel na expansão da oferta de 

linhas, um político publicou no jornal local o gráfico I, abaixo representado. A Companhia Vilatel respondeu 

publicando dias depois o gráfico II, onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. O fato é que, 

no período considerado, foram instaladas, efetivamente, 200 novas linhas telefônicas. 

 
Analisando os gráficos, pode-se concluir que 

 

A) o gráfico II representa um crescimento real maior do que o do gráfico I. 

B) o gráfico I apresenta o crescimento real, sendo o II incorreto. 

C) o gráfico II apresenta o crescimento real, sendo o gráfico I incorreto. 
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D) a aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. 

E) os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes. 

 

05 - Num curso de iniciação à informática, a distribuição das idades dos alunos, segundo o sexo, é dada pelo 

gráfico seguinte:  

 
Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar que: 

 

A) o número de meninas com, no máximo, 16 anos é maior que o número de meninos nesse mesmo intervalo de 

idades. 

B) o número total de alunos é 19. 

C) a média de idade das meninas é 15 anos.  

D) o número de meninos é igual ao número de meninas.  

E) o número de meninos com idade maior que 15 anos é maior que o número de meninas nesse mesmo intervalo 

de idades. 

 

06 - Analisando-se os dados na tabela referentes ao número de questões propostas e ao número de questões 

respondidas, corretamente em um concurso, por um dos candidatos, é correto afirmar que, em termos percentuais, 

o candidato teve: 

 

 
 

A) o mesmo desempenho em Português e Matemática. 

B) o mesmo desempenho em Biologia e Matemática. 

C) o seu pior desempenho em Física. 

D) o seu melhor desempenho em Matemática. 

E) desempenhos distintos em todas as disciplinas. 

 

07 - Para o cálculo da inflação, utiliza-se, entre outros, o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

que toma como base os gastos das famílias residentes nas áreas urbanas, com rendimentos mensais compreendidos 

entre um e quarenta salários mínimos. O gráfico a seguir mostra as variações do IPCA de quatro capitais 

brasileiras no mês de maio de 2008. Com base no gráfico, qual item foi determinante para a inflação de maio de 

2008? 
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A) Alimentação e bebidas.  

B) Artigos de residência. 

C) Habitação. 

D) Vestuário. 

E) Transportes. 

 

08 - O gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do 

número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

 

 
 

Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies 

ameaçadas de extinção em 2011 será igual a: 

 

A) 465.  

B) 493.  

C) 498.  

D) 538.  

E) 699. 
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09 - O psiquiatra Içami Tiba diz que amor em excesso não é bom na educação dos filhos. A revista Veja quis saber 

se os leitores concordam com essa afirmação. O resultado: 

 
Considerando que o diagrama representa os percentuais de respostas de 3700 pessoas, o número de pessoas que 

discordam do psiquiatra é: 

 

A) 3145  B) 2960  C) 2886  D) 2775  E) 3022 

 
10 - Uma pesquisa da ONU estima que, já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das 

pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando 

essa população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030, baseada em crescimento linear 

no período de 2008 a 2030. 

 

 
 

De acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020 corresponderá, aproximadamente, a quantos 

bilhões de pessoas? 

 

A) 4,00.  

B) 4,10.  

C) 4,15.  

D) 4,25.  

E) 4,50. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 - O gráfico a seguir ilustra a expectativa de vida no Brasil, para homens e mulheres, de 1970 a 2010. 

 

Expectativa de vida dos brasileiros, em anos  

 
Admitindo estes dados, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Percentualmente, o crescimento da expectativa de vida das mulheres, de 1970 a 2010, superou o crescimento 

dos homens no mesmo período. 

B) A média de expectativa de vida dos homens, de 1970 a 2010, foi inferior a 62 anos. 

C) A média de expectativa de vida das mulheres, de 1970 a 2010, foi superior a 68 anos. 

D) A expectativa de vida das mulheres sempre foi superior, em pelo menos 10%, à expectativa de vida dos 

homens. 

E) Entre 1970 e 2010, a expectativa de vida dos homens aumentou em 19%. 

 

12 - A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de 

água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição 

química de um indivíduo normal. 

  

Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 

mg. Após secagem em estufa, a amostra passou a pesar 80 mg. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma 

amostra de: 

 

A) tecido nervoso - substância cinzenta. 

B) tecido nervoso - substância branca.          

C) hemácias. 

D) tecido conjuntivo.  

E) tecido adiposo.  

 

13 - Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera. 

Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a 

mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 

100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo 

de um período de 24 horas em um determinado local. 
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Considerando-se as informações do texto e do gráfico, conclui-se que 

 

A) a insolação é um fator que provoca variação da umidade relativa do ar. 

B) o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece. 

C) a presença de umidade relativa do ar é diretamente proporcional à temperatura do ar. 

D) a umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a quantidade de vapor de água existente na atmosfera. 

E) a variação da umidade do ar se verifica no verão, e não no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. 

 

14 - Um estudo caracterizou 5 ambientes aquáticos, nomeados de A a E, em uma região, medindo parâmetros 

físico-químicos de cada um deles, incluindo o pH nos ambientes. O Gráfico I representa os valores de pH dos 5 

ambientes. Utilizando o gráfico II, que representa a distribuição estatística de espécies em diferentes faixas de pH, 

pode-se esperar um maior número de espécies no ambiente: 

 
A) A   B) B   C) C   D) D   E) E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 - O gráfico mostra o percentual de áreas ocupadas, segundo o tipo de propriedade rural no Brasil, no ano de 

2006. 

 
De acordo com o gráfico e com referência à distribuição das áreas rurais no Brasil, conclui-se que  

 

A) imóveis improdutivos são predominantes em relação às demais formas de ocupação da terra no âmbito nacional 

e na maioria das regiões. 

B) o índice de 63,8% de imóveis improdutivos demonstra que grande parte do solo brasileiro é de baixa fertilidade, 

impróprio para a atividade agrícola. 

C) o percentual de imóveis improdutivos iguala-se ao de imóveis produtivos somados aos minifúndios, o que 

justifica a existência de conflitos por terra. 

D) a região Norte apresenta o segundo menor percentual de imóveis produtivos, possivelmente em razão da 

presença de densa cobertura florestal, protegida por legislação ambiental. 

E) a região Centro-Oeste apresenta o menor percentual de área ocupada por minifúndios, o que inviabiliza políticas 

de reforma agrária nesta região. 

 

 


