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Instruções 
 
� Preencha com seu nome completo e no de RG os espaços indicados na capa deste Caderno, no 

Cartão de Respostas e na Folha Definitiva de Redação. 

� Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta correta. 

� Para cada questão existe apenas UMA resposta correta que deverá ser marcada, com um “X” , no 

Cartão de Respostas. Mais de uma letra assinalada em uma questão implicará na sua anulação. 

� Recomendamos que você procure responder a todas as questões.  

� Você deve escolher apenas UM tema proposto para a Redação e indica-lo no campo 

correspondente. 

� Você terá 3h (três horas) para responder a todas as questões, desenvolver o Tema de Redação e 

preencher o Cartão de Respostas. A saída será permitida após 1h (uma hora) de prova. 

� Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos eletrônicos. 

� Ao terminar a prova, você entregará ao Fiscal de sala, o Cartão de Respostas, o Caderno de 

Questões e a Folha Definitiva de Redação 

Boa Prova! 

 
 

 

 

    Nome Completo do(a) Candidato(a)         RG 
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REDAÇÃO 
 
 A partir das informações abaixo e das que você prev iamente conheça, escolha um tema e uma proposta de 
redação e elabore um texto dissertativo entre 25 e 30 linhas versando sobre o texto escolhido. 

 
 

PROVA DE REDAÇÃO - TEMA 01 - ÉTICA 
 
 
Considere a afirmação abaixo: 

“O caminho com menos obstáculos é o caminho do perdedor.”                    
(H.G.Wells, escritor inglês – 1866/1946) 

 

Num filme sobre Ética, essa frase foi empregada por uma personagem que, numa ONG da 
qual fazia parte,  tentava justificar aos voluntários a ocorrência de uma fraude, a fim de se 
obterem vantagens significativas para a Organização. 
 
Redija um texto dissertativo com aproximadamente 30 linhas, em que você discuta a atitude da 
personagem, relacionando-a com a frase de Wells.  
 
Na avaliação serão considerados: o desenvolvimento do tema, a estrutura dissertativa, coesão 
e coerência textuais, vocabulário, sintaxe, originalidade.  
  

 
 

PROVA DE REDAÇÃO - TEMA 02: O IDH DO BRASIL 
 
 

Nos meios midiáticos de expressão da atualidade – início do século XXI -, temos lido e ouvido 
a respeito de localidades que baixaram sua classificação ou conseguiram subir na classificação 
do Índice de Desenvolvimento Humano  (IDH) mundial – que varia de “baixo” 
(subdesenvolvimento), “médio”, “alto”, até “muito alto” o desenvolvimento humano.  O IDH é 
medido anualmente pela ONU e serve-se de indicadores de renda, saúde e educação.  Esse 
índice varia de 0 a 1 – quanto mais próximo de um, mais desenvolvido é o país.    
 
O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 2017 divulgou que o Brasil se manteve no 79.º 
lugar  no ranking que abrange 188 países, do mais ao menos desenvolvido. O relatório foi elaborado em 
2016 e tem como base os dados de 2015.  No RDH deste ano (20.03.2017), o Brasil registrou IDH 
de 0,754, mesmo índice de 2014. Em 2010, nosso IDH foi de 0,724. (Disponível em: 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/em-79-lugar-brasil-estaciona-no-ranking-de-desenvolvimento-humano-da-onu.ghtml. Acesso 
em 20.08.2017) 

 
Considere, com as informações acima, estes dados:  

a. os melhores índices estão com Noruega ( maior: 0,949), Austrália, Suíça, Alemanha, 
Dinamarca e Cingapura (menor: 0,925);  

b. os piores índices estão com Burundi (maior: 0,404), Burkina Faso, Chad, Níger e República 
Centro-Africana (menor: 0,352);  

c. na América do Sul, o Chile ficou em 38.º lugar ( 0,847); a Argentina,  em 45.º (0,827); o Uruguai , 
em 54.º (0,795) e a Venezuela , em 71.º lugar  (0,767) 

d. no Mercosul, o único abaixo do Brasil no ranking é o Paraguai, no 110.º lugar (0,693). 
 
Redija um texto dissertativo com aproximadamente 30 linhas, em que você discuta a situação 
do Brasil nesse quadro e proponha saídas para que o País volte a crescer, alcançando 
possíveis patamares próximos aos dos melhores índices de Desenvolvimento Humano. 
 
Na avaliação serão considerados: o desenvolvimento do tema, a estrutura dissertativa, coesão 
e coerência textuais, vocabulário, sintaxe, originalidade.  
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Questão 01 

 
A empresa FF possui 15 filiais. As filiais do tipo A trabalham 
com dois gerentes e as filiais do tipo B com quatro. Se a 
folha de pagamento mostra que atualmente trabalham 50 
gerentes, qual a proporção de filiais do tipo B? 
 
(A) 1/6; 

(B) 1/3; 

(C) 1/2; 

(D) 2/3; 

(E) 5/6. 

 

Questão 02 

 
A empresa FF obtém receita unicamente pela 
comercialização de seu produto. A quantidade de produto 
comercializado é dada pela equação q = 200 – 4p. A variável 
p representa o preço dado em reais e a quantidade 
comercializada em unidades é dada pela variável q. Assinale 
a alternativa correta considerando um preço inicial de 20 
reais. 
 
(A) A empresa trabalha com a receita máxima; 

(B) Se a empresa aumentar o preço, a receita diminui; 

(C) Se o preço for 15 reais, a receita é máxima; 

(D) Se o preço for 25 reais, a receita é mínima; 

(E) Para aumentar a receita é preciso aumentar o preço. 

 

Questão 03 

 
As filiais A e B da empresa FF possuem saldos bancários (S) 
medidos em R$ que variam com o tempo (t) medido em 
meses dadas respectivamente pelas seguintes funções SA(t) 
= -t2 + 7t - 10 e SB(t) = -t2 + 10t -24 . Assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Entre o mês 4 e 5, ambos os saldos são positivos; 

(B) A partir do mês 5, ambos os saldos são positivos; 

(C) Até o mês 5, ambos os saldos são negativos; 

(D) O saldo da filial A é positivo a partir do mês 5; 

(E) O saldo da filial B é positivo a partir do mês 5. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Questão 04 
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Em uma equipe, apenas 2 funcionários são certificados. 
Qual o número total de funcionários sabendo-se que a 
chance de se escolher a dupla certificada é de 1/66? 
 

(A) 11; 

(B) 12; 

(C) 13; 

(D) 14; 

(E) 15. 

 
 

Questão 05 

 
A empresa FF contratou 50 funcionários no primeiro mês de 
operação. No décimo mês a quantidade de funcionários 
contratados já atingia 95. Considerando que a política de 
aumento do número de contratações seja linear, qual a 
previsão de contratação total ao longo de dois anos? 
 
(A) 2500; 

(B) 2540; 

(C) 2580; 

(D) 2620; 

(E) 2660. 

 

Questão 6 

 

“A onda de rejeição a autoridades públicas chegou com 
força ao Poder Judiciário. Pesquisa Ipsos mostra aumento 
significativo da desaprovação a ministros do Supremo 
Tribunal Federal. A pesquisa avaliou a opinião dos 
brasileiros sobre 26 autoridades das três esferas do poder, 
além de ex-ocupantes de cargos públicos. Quase todos 
estão no vermelho.”  (O Estado de S.Paulo, 27.08.2017, p.1)   

Assinale a opção em que, passando-se para a voz passiva 
não apenas o verbo da primeira oração do segundo período, 
como também o da primeira oração do terceiro período,  
mantém-se a construção correta.  

 

(A) A desaprovação a ministros do STF foi mostrada com um 
aumento significativo por pesquisa (...).   26 autoridades, na 
pesquisa, foram avaliados pela opinião dos brasileiros...  

(B) Um aumento significativo da desaprovação a ministros 
mostrou-se por uma pesquisa Ipsos (...).  A opinião dos 
brasileiros foi avaliada por pesquisa (...).    

(C) Ministros foram  desaprovados pela opinião dos 
brasileiros (...).  Os brasileiros avaliaram por pesquisa 26 
autoridades   

(D) A desaprovação a ministros aumentou  na pesquisa 
Ipsos sobre eles (...)  26 autoridades das três esferas do 
poder apresentaram desaprovação dos brasileiros (...).   

(E) Ministros do STF foram desaprovados com um 
aumento significativo na pesquisa  elaborada pelo Ipsos (...).  
Os brasileiros foram indagados a respeito dos ministros por 
meio de uma pesquisa.   
 
 

Questão 7 

 
Considere este trecho: “Fossem os tempos atuais menos 
esquisitos, não seria necessário recordar que os órgãos 
públicos têm competências finitas.”  
   
I.   A oração iniciada por “fossem” é subordinada adverbial 
temporal.  
 
II. Os termos “esquisitos” e necessário” desempenham a 
mesma função sintática.  
 
III. A oração iniciada por “que os órgãos públicos” 
desempenha a mesma função sintática de “competências 
finitas”. 
 
(A) se somente os itens I e II estiverem corretos. 
(B) se somente o item II estiver correto. 
(C) se somente os itens II e III estiverem corretos. 
(D) se somente os itens I e III estiverem corretos. 
(E) se todos os itens estiverem corretos. 
 

Questão 8 

 
“A vida é muito engraçada: quando podemos, nada 
sabemos. Quando sabemos, nada podemos.” 
Com base no trecho acima, analise as afirmações a seguir: 
 
I. É obrigatório o emprego do ponto-e-vírgula entre 
“sabemos” e “Quando”.  
 
II.  Pode-se substituir os dois pontos,  após “engraçada”,  
por uma conjunção explicativa.  
 
III. Suprimindo-se a vírgula após “quando podemos”,  gera-
se erro de pontuação. 
 
Responda, com base em sua análise sobre pontuação, 
 
(A) se somente as afirmações  I e II estiverem corretas. 
(B) se nenhuma afirmação estiver correta. 
(C) se somente as afirmações II e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmações I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmações estiverem corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O texto a seguir norteará as respostas às questões 9 e 10:  
  



FIA 2018  
   

“Palmeiras e São Paulo encontram-se logo mais no Allianz 
Parque separados por 10 pontos-tabela: 33 a 23 em favor 
do campeão brasileiro do ano passado. A diferença talvez 
pare por aí. Pois ambos têm vários aspectos em comum, na 
atual temporada: acumulam fiascos e, quase no nono mês, 
ainda não conseguem ter uma cara.” 
 
 

Questão 9 

Assinale a alternativa em que haverá correta correlação 
verbal, caso a forma verbal “encontram-se” seja substituída 
por: “estariam encontrando-se”. 

(A) ... A diferença talvez tenha parado por aí. (...) ambos 
tiveram vários aspectos em comum, na atual temporada: 
acumularam fiascos e, quase no nono mês, ainda não 
conseguem ter uma cara.”  

(B) ... A diferença talvez parava por aí. (...) ambos terão 
vários aspectos em comum, na atual temporada: acumulam 
fiascos e, quase no nono mês, ainda não conseguirão ter 
uma cara.”  

(C) ... A diferença talvez parasse por aí. (...) ambos tinham 
vários aspectos em comum, na atual temporada: 
acumulavam fiascos e, quase no nono mês, ainda não 
conseguiam ter uma cara.”  

(D) ... A diferença talvez parará por aí. (...) ambos terá vários 
aspectos em comum, na atual temporada: acumularam 
fiascos e, quase no nono mês, ainda não conseguissem ter 
uma cara.”  

(E) ... A diferença talvez tivesse parado por aí. (...) ambos 
hão de ter vários aspectos em comum, na atual temporada: 
acumulariam fiascos e, quase no nono mês, ainda não 
tenham conseguido ter uma cara.” 

 
 
 

Questão 10 

Assinale a alternativa em que, sem mudar a correlação 
verbal,  haja uma correta  substituição temporal para 
encontram-se: 

(A) têm-se encontrado  

(B) se terão encontrado 

(C) haveriam encontrado-se   

(D) encontrem-se 

(E) irão encontrar-se 

 

Questão 11 

 

“É comum determinar a Primeira República ´república dos 
coronéis´, em referência aos coronéis da antiga Guarda 
Nacional, que eram em sua maioria proprietários rurais, 
com uma base local de poder. O coronelismo representou 
uma variante de uma relação sociopolítica mais geral – o 
clientelismo -, existe tanto no campo quanto nas cidades. 
Essa relação resultava da desigualdade social, da 
impossibilidade de os cidadãos efetivarem seus direitos, da 
precariedade ou da inexistência de serviços assistenciais do 
Estado, da inexistência de uma carreira no serviço público. 
Todas essas característica vinham dos tempos da Colônia, 
mas a República criou condições para que os chefes 
políticos locais concentrassem maior soma de poder.” 

Boris Fausto. História Concisa do Brasil. São Paulo: Edusp, 
2002, p.149. 

O texto remete à uma reflexão em torno da questão da 
força política dos coronéis na República brasileira e no 
controle eleitoral por parte dos coronéis. Com base nessas 
informações assinale a alternativa correta.   

(A) Apesar do poder político dos coronéis, o voto era 
secreto e a maioria das pessoas não estavam sujeitas as 
pressões de ordem política; 

(B) A política dos coronéis era baseada na autonomia 
política que permitia processos políticos onde deputados, 
governadores e presidentes se alternassem em seus cargos 
públicos;    

(C) Com o desaparecimento dos coronéis, podemos 
constatar que algumas de suas práticas como a compra de 
votos e a troca de favores políticos não fazem parte do 
nosso sistema político;   

(D) Os coronéis monopolizavam a cena política na Primeira 
República em todo País, não permitindo que nenhum outro 
grupo político tivesse papel no cenário nacional; 

(E) Do ponto de vista político eleitoral, o ´coronel´ 
controlava os votantes em sua área de influência. Trocava 
votos, em candidatos por ele indicados, por favores variados 
como alimento, par de sapatos, uma vaga em hospital ou 
um emprego.  

 

Questão 12 

 
A venda de indulgências foi uma prática comum da Igreja 
Católica, muitos dos seus representantes a vendiam em 
troca de perdão, recebendo muitas vezes vultosas somas de 
riquezas. O papa Leão X(1513-1521) para financiar seus 
gastos militares e expansionistas, aumentou a venda da 
indulgências. Essa situação levou vários cristãos a criticarem 
a postura da Igreja e a reivindicar que ela assumisse os 
valores da simplicidade e da humildade característicos da 
mensagem de Jesus. Entre os críticos, estava o monge 
Agostiniano Martinho Lutero. No dia 31 de Outubro de 
1517, ele afixou na porta da Igreja de Wittemberg, na 
Alemanha, as famosas 95 teses que questionaram a conduta 
da Igreja Católica. Quais eram os pontos principais de seus 
questionamentos,   
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I. Denunciava a deturpação do evangelho, a venda das 
indulgências, a corrupção da Igreja Católica e o 
enriquecimento ilícito; 
  
II. Pregava que a salvação da pessoa vinha pela fé em Deus e 
não pela compra e venda do que quer que fosse; 
 
III. Defendia que a Bíblia para ser melhor compreendida 
pelos cristãos deveria ser interpretada pelos pastores. 
 
(A) I 
(B) II 
(C) I e II 
(D) I e III 
(E) I, II e III 
 
 

Questão 13 

 
“Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 
Criança! não verás nenhum país como este! 
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta! 
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 
É um seio de mãe a transbordar carinhos. 
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 
 
Vê que grande extensão de matas, onde impera 
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 
Boa terra! jamais negou a quem trabalha 
O pão que mata a fome, o teto que agasalha… 
Quem com seu suor a fecunda e umedece, 
Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 
Criança! não verás país nenhum como este: 
Imita na grandeza a terra em que nasceste!” 
(Olavo Bilac, 1929) 
 
Esse poema é a expressão da ideologia política nacionalista 
que valoriza as características de uma nação e a 
identificação com a Pátria. Quais dos acontecimentos 
políticos contemporâneos descritos abaixo, não expressam 
a perspectiva nacionalista,  
 
(A) O projeto político do Presidente Donald Trump nos 

Estados Unidos; 

(B) A saída do Reino Unido da União Europeia;  

(C) O discurso da política francesa Marine Le Pen; 

(D) O movimento dos direitos humanos universais; 

(E) Os movimentos de aversão ao estrangeiro que 

acontecem em vários países do mundo. 

 

Questão 14 

 
Nelson Mandela foi um líder na luta pela igualdade de 
direitos. Ela não foi assassinado, como outros líderes do 
século XX, mas passou 28 anos preso por enfrentar a política 
de separação entre brancos e negros na África do Sul. Em 
seu país, a segregação não era apenas uma prática aplicada 
pela força: ela havia se tornado lei, a partir da implantação 

do regime do “desenvolvimento racial separado”, instituído 
pelos brancos que não queriam a conciliação com os negros. 
Esse regime ficou conhecido como:         

(A) Affirmative action;  

(B) Apartheid;. 

(C) Militantes da supremacia branca; 

(D) Satyagraha; 

(E) Movimento segregacionista dos bôeres.  

 

Questão 15 

O mundo contemporâneo vive um panorama marcado pelo 
conflito. Milhares de homens, mulheres e crianças, são 
forçadas a deixarem suas casas em busca de refúgios em 
outros países fugindo de conflitos armados, guerra ou 
perseguições políticas. Muitos desses refugiados, arriscam 
suas vidas, para atravessarem o mar rumo à Europa. No 
Oriente Médio, famílias vivem em acampamentos 
improvisados e em edifícios completamente destruídos, e 
na África, muitos percorrem longas distâncias procurando 
lugares seguros para viverem. Em relação a temática dos 
refugiados, avalie as seguintes afirmações e assinale a 
correta. 

 

I. A guerra civil na Síria, que desde 2011 já fez milhares de 
mortos, continua fazendo com que o país seja o local de 
origem da maior parte dos refugiados do mundo, com 
milhões de pessoas se deslocando para outros lugares do 
mundo.  

II. A maior parte das populações de refugiados é abrigada 
em países vizinhos. O motivo é a proximidade geográfica 
com as nações em conflitos. Apesar da grande repercussão 
da crise de refugiados na Europa, 84% deles estão 
localizados em países pobres ou em desenvolvimentos.  

III. A instabilidade no Oriente Médio também afetou o 
Afeganistão e o Iraque. No primeiro país, o Exército luta 
contra os radicais islâmicos do regime Taleban, mas há 
também enfrentamentos mas há também enfrentamentos 
entre milícias rivais. No Iraque, grupos armados lutam 
contra o grupo terrorista Estado Islâmico, que busca criar 
um califado na região.   

(A) I 

(B) II 

(C) I e II 

(D) I e III 

(E) I, II e III 

 



FIA 2018  
   

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR E RESPONDA ÀS QUESTÕES 16 ATÉ 

20, ASSINALANDO A ALTERNATIVA CORRETA  

 

Brazil Senate passes controversial labour reform 
 
“The Brazilian Senate has approved a controversial labour 
reform bill - the first major overhaul in 70 years. The law 
aims to reduce costs for businesses and allow firms to 
negotiate contracts freely with employees. It was deeply 
unpopular with unions, who say it will reduce job security 
and called two general strikes in protest. 
The vote is expected to give President Michel Temer a boost 
before Congress' lower house decides if he should be 
suspended to face corruption charges. 
The bill will now be sent to President Temer to be signed 
into law.The main focus of the bill was on giving more 
leeway to collective bargaining and reducing the scope for 
legal action in labour disputes. 
Under the labour bill, union dues - currently mandatory - 
will become voluntary. It also gives more flexibility for part-
time work and temporary contracts. 
Businesses have welcomed the changes, which they say will 
make the job market more flexible. 
The unions argue they will lead to a reduction in job security 
in Latin America's biggest economy.”  
Fonte: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40577868 

 

Questão 16 

De acordo com o texto, a reforma trabalhista aprovada pelo 
Senado foi: 
 

(A) A primeira mudança significativa nessa legislação em 70 
anos;  

(B) Uma continuidade em diversas alterações significativas 
promovidas, nessa legislação, nos últimos 70 anos; 

(C) Uma reforma que ratificou os principais pontos da 
legislação, aprovados nos últimos 70 anos. 

(D) A revogação completa da legislação aprovada 70 anos 
atrás para uma lei totalmente nova;  

(E) Amplamente apoiada pelos sindicatos, que 
consideravam a legislação de 70 anos de idade anacrônica.  

 

Questão 17 

De acordo com o texto, a reação dos sindicatos à aprovação 
da reforma trabalhista pelo Senado foi: 
 

(A) De amplo apoio à reforma, pela perspectiva de criação 
de novos empregos;  

(B) De amplo apoio à reforma, pelo aumento da 
contribuição sindical; 

(C) De crítica à reforma, pela inclusão da obrigatoriedade do 
pagamento da contribuição sindical; 

(D) De crítica à reforma, pois em seu entendimento, levará à 
precarização dos condições de trabalho, diminuindo a sua 
segurança jurídica;  

(E) De crítica à reforma, por cercear a liberdade de acordos 
coletivos e assim aumentar o volume de processos judiciais 
trabalhistas no Brasil.  

 

Questão 18 
 

De acordo com o texto, a reação dos empresários à 
aprovação da reforma trabalhista pelo Senado foi: 
 

(A) De amplo apoio à reforma, apesar da ressalva de que os 
custos trabalhista devem aumentar;  

(B) De amplo apoio à reforma, pela flexibilização do 
mercado de trabalho, que deve levar à redução dos custos 
trabalhistas; 

(C) De crítica à reforma, pela inclusão da obrigatoriedade do 
pagamento da contribuição sindical; 

(D) De amplo apoio à reforma, devido à maior regulação do 
mercado de trabalho, que deve levar à redução nos custos 
trabalhistas ;  

(E) De crítica à reforma, por considerá-la pífia, sem impactos 
significativos no mundo empresarial. 

 
 

Questão 19 
 

Entre as principais alterações na legislação trabalhistas 
aprovadas estão: 

 

I. Maior flexibilidade às negociações coletivas, ensejando 
menor, visando a redução do volume de processos judiciais 
trabalhistas; 

II. Menor flexibilidade para trabalho em tempo parcial e 
contratos temporários; 

III. A contribuição sindical mudará de obrigatória para 
opcional. 
 

(A) I e II;  

(B) I e III; 

(C) II e III; 

(D) Apenas I;  

(E) Apenas II. 

 

Questão 20 
 

Ainda de acordo com o texto, o reflexo da votação para o 
presidente Temer deverá ser: 
 

(A) Negativo, pois a medida é impopular junto aos 
sindicatos; 

(B) Negativo, pois a medida é impopular junto aos 
empresários; 
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(C) Negativo, pois a medida é impopular junto para a 
maioria da população brasileira; 

 (D) Positivo, com reflexos favoráveis para a votação sobre a 
sua suspensão do cargo, mediante denúncias de corrupção; 

(E) Positivo, pelo apoio maciço da população brasileira à 
reforma. 
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