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ESCOLAPOLITÉCNICAͲUSP
EXAMEDESELEÇÃOPARAOPROGRAMADEPÓSͲGRADUAÇÃOEM
ENGENHARIADEPRODUÇÃOͲ2014


Matemática/RaciocínioLógicoePortuguês
21/09/2013–de14ha18h


Instruções

1. Sóabraestecadernoquandoofiscalautorizar.


2. Este caderno compõeͲse de duas provas: a
primeira, de Matemática/Raciocínio Lógico
com25questõesobjetivas,emformadeteste
de múltipla escolha; a segunda, de uma
redaçãoemLínguaPortuguesa.


3. Emcadateste,há5alternativas,sendocorreta
apenasuma.


4. Preenchacompletamenteoalvéolonafolhaóptica
de respostas, utilizando necessariamente caneta
esferográficacomtintaazuloupreta.Exemplo:
Nãodeixequestõesembranconafolhaóptica
derespostas.


5. Transcrevaorascunhodaredaçãoparaafolha
definitiva. O que estiver escrito na página
“RascunhodaRedação”NÃOseráconsiderado
nacorreção.Nãoultrapasse,deformaalguma,
oespaçode34linhasdafolhaderedação.Não
serãofornecidasfolhascomplementares.


6. Duração da prova: 4 horas. O candidato deve
controlarotempodisponível.Nãohaverátempo
adicional para transcrição de gabarito para a
folha óptica de respostas e do rascunho da
redaçãoparaafolhadefinitiva.


7. O candidato poderá retirarͲse do prédio após 1
horadeprova.


8. Durante a prova, é vedada a utilização de
qualquer material de consulta, eletrônico ou
impresso,edeaparelhosdetelecomunicação.


9. Atenção! No final da prova, é obrigatória a
devolução deste caderno de questões, da folha
definitiva da redação e da folha óptica de
respostas.Poderáserlevadosomenteogabarito
provisórioderespostas.






Observação


Adivulgaçãodoresultadodestafaseseránodia07deoutubrode2013,nositedaFUVEST
(www.fuvest.br)enoquadrodeavisosdoPPGEPͲEPUSP.
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIOLÓGICO
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04





Umapesquisafoifeitaemumacomunidadeparasesabera
preferência dos leitores em relação aos jornais A, B e C.
Para tanto, cada membro da comunidade respondeu à
pergunta: “Você lê o jornal A, B ou C?”. Algumas pessoas
responderam com mais de uma alternativa, já que
costumam consultar mais de um jornal. Contabilizadas as
respostas,verificouͲsequehaviaexatamente͵ʹrespostas
afirmativasparaojornalA,40paraojornalBe͵ͺparao
jornalC.SabeͲseaindaqueexatamentepessoasleemos
jornaisAeC,exatamente8pessoasleemosjornaisBeC,
exatamente 3 pessoas leem os jornais A e B, e não há
ninguémqueleiaostrêsjornais.Onúmerodepessoasque
lêapenasumjornaléiguala

O resto da divisão do polinômio   ݔସ െ ͵ ݔଷ   ݔଶ െ  ݔ Ͷ
por ݔଶ െ ʹ ݔ ͳéiguala

a) Ͷ ݔଶ 
b) Ͷݔ
c) ͺݔ
d) ͺ ݔ ͳ
e) ͺ ݔെ ͳ
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Aparáboladeequação



a)
b)
c)
d)
e)



ݕൌ

ͳͳͲ
ͺͲ
ͺ
Ͷ
ʹ

ͷ  Ͷ ݔെ  ݔଶ

͵

earetadadapor
 ݕൌ െ ݔ


ͳͳ

͵

interceptamͲse em dois pontos distintos  ܣe ܤ, sendo
 ܣൌ ሺܽଵ ǡ ܽଶ ሻ ܤൌ ሺܾଵ ǡ ܾଶ ሻ.Ovalorabsolutodeܾଶ െ ܽଶ é
iguala

a) ͳ
b) ʹ
c) ͵
d) Ͷ
e) ͷ
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Aexpressão
య

͵ିଶ . ξʹͶ͵

ల
ξͺͳ
éiguala

ʹ
a)
ͻ

06


b)

ͳ
͵

c)

ʹ
͵

SabeͲse que ܽ e ܾ são números reais estritamente
positivos,com
ͳ
ʹ
 ଵ ܽ ൌ e  ଵ ܾ ൌ .
͵
ͷ
ଵ
ଵ

d)

ͳ

Então,log2 (a3 . ඥb5 )éiguala

e)

ͷ
͵
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a)
b)
c)
d)
e)
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07



A fábrica do Sr. Eusébio possui ͳʹ máquinas, de mesmo
tipoecapacidade,queusualmenteexecutamdeterminada
tarefa em ͳ dias, funcionando  horas por dia. Como
quatro dessas máquinas ficaram inutilizadas, as restantes
passaram a ser colocadas em funcionamento ͺ horas por
dia.Nessascondições,amesmatarefaseráexecutadaem


a)
b)
c)
d)
e)


ͷ
െͷ
െ
െ

ͳͺdias.
ͳͻdias.
ʹͲdias.
ʹͳdias.
ʹʹdias.



Aequação ଷ ሺ ݔଶ   ݔ ͳሻ െ   ଷ ሺ ݔଷ െ ͳሻ ൌ  ଷ ͷ


possuiumaraizrealݎ.Então,ͷ ݎଶ െ ݎvale


a)
b)
c)
d)
e)


ʹ
ͷ

ͺ
ͳͲ
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Com os ͳ͵ dados de uma amostra dispostos numa
sequência em ordem crescente, verificouͲse que os seus
termosformamumaprogressãogeométricatalqueasoma
doterceiroedononotermoséigualaͷͶ,enquantoqueo
quarto e o décimo termos têm soma igual a ͷͶξʹ. A
medianadessaamostraéiguala

 ݔͷ
Ͳ
Considereamatriz ܣൌ െͳͶ ͳ ൩denúmerosreais.
െʹ ͳ ͳ  ݔ
Seܽeܾsãoasraízesdaequaçãodet ܣൌ Ͳeܽ  ܾ,então
ܾ
 vale
ܽ




a)
b)
c)
d)
e)



a)
b)
c)
d)
e)



െͳ
െʹ
െ͵
െͶ
െͷ

͵
͵Ͳ
ʹͺ
ʹͶ
ʹͲ

12
09





ܽ ͳെܽ
ቃdenúmerosreais,asoma
ʹܽ
Ͳ
dos elementos da primeira coluna da matriz ܣଶ െ   ܣé
iguala
Dadaamatriz ܣൌ ቂ




a)
b)
c)
d)
e)





ͳ
ܽଶ  ܽ
ܽଶ െ ܽ
െܽଶ െ ܽ
Ͳ

10

Joãocomprouumacaixafechadacom͵Ͳpilhasdemesmo
tipo,sendoquedelasestavamdefeituosas.TirandoͲse͵
dessas pilhas, uma após a outra, sem reposição, qual é a
probabilidade de que pelo menos ʹ delas estejam sem
defeito?

ͳͻͲ
a)
ʹͲ͵
b)

ͳͺͶ
ʹͲ͵

c)

ͻʹ
ͳͶͷ

d)

ͻͲ
ͳͶͲ

e)

ͺͷ
ͳͶͲ



Na progressão aritmética (ܽଵ ǡ ܽଶ ǡ ܽଷ ǡ ܽସ ǡ ܽହ ሻ, sabeͲse que
ܽଶ  ܽହ ൌ ͻe͵ܽହ െ ܽଷ ൌ ͳ.


Então,


ܽହ
 vale
ܽଶ




a)

ʹͳ
ͺ

b)

ͳͷ


c)

ͳ͵
ͷ

d)

ͳͳ
Ͷ

e)

ͳͲ
͵
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Umaamostradeͺjardineiros,quetrabalhavamnumbairro
nobre da cidade, respondeu à pergunta sobre o preço
cobrado por dia de trabalho. Os jardineiros foram
designados por A, B, C, D, E, F, G, H, para não serem
identificados.Suasrespostasaparecemnaseguintetabela:

Preçopordia
Jardineiro
ሺܴ̈́ሻ
A
100,00
B
80,00
C
100,00
D
80,00
E
95,00
F
100,00
G
90,00
H
85,00

Osaláriodiáriomédio,amedianaeamodadessaamostra
valem,respectivamente,emreais,

a) 90,00;91,15;95,00
b) 90,10;91,20;100,00
c) 90,30;91,20;100,00
d) 91,25;92,50;100,00
e) 91,25;100,00;98,00



Depois de serem avaliados os salários de estagiários de
umaempresa,foramobtidososdadosqueestãodispostos
na seguinte tabela, em que ݂ሺݔሻ é a probabilidade de um
estagiárioreceberumsaláriomensaligualaݔreais.

)ܴ̈́( ݔ
݂()ݔ
͵ͲͲǡͲͲ
Ͳǡ͵
ͶͲͲǡͲͲ
ͲǡͶ
ͷͲͲǡͲͲ
Ͳǡʹ
ͲͲǡͲͲ
Ͳǡͳ

Sobreosalárioesperadoߤeodesviopadrãoߪ,emreais,
temͲseque

a) ߤ=ͶͲͲeͳͳͲ ൏ ߪ ൏ ͳʹͲ
b) ߤ=ͶͲͲeͳͲͲ ൏ ߪ ൏ ͳͳͲ
c) ߤ=ͶͳͲeͻͲ ൏ ߪ ൏ ͳͲͲ
d) ߤ=ͶͳͲeͺͲ ൏ ߪ ൏ ͻͲ
e) ߤ=ͶʹͲeͲ ൏ ߪ ൏ ͺͲ
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UmhospitalcomproufrascosdemedicamentosA,B,C,De
E, a serem usados em certo procedimento. Todos os
frascos, independentemente do medicamento, continham
o mesmo volume de produto. O número de unidades
adquiridas e o preço por unidade de cada frasco de
medicamentoaparecemnaseguintetabela:

Medicamento

Preçoporunidade
ሺܴ̈́ሻ

Quantidadede
frascoscomprados

A
B
C
D
E

9,00
3,00
2,70
1,00
5,70

20
30
10
18
30

16


JoãoempregoǘܴͳͲǤͲͲͲǡͲͲpor͵meses,aumataxade
juros simples de ͳͳǡͲͷΨ ao mês. Pedro empregou
ܴ̈́ͳͲǤͲͲͲǡͲͲpelosmesmos͵meses,aumataxadeͺΨde
juros compostos ao mês. Terminado o prazo de aplicação
paraambos,ecalculandoͲseosjurosquecabiamaJoãoea
Pedro,podeͲseconcluircorretamenteque

a) JoãoganhoǘܴͳǡͺͺamaisdoquePedro.
b) JoãoganhoǘܴͺͷͺǡͻͶamaisdoquePedro.
c) PedroganhoǘܴͳǡͺͺamaisdoqueJoão.
d) PedroganhoǘܴͺͷͺǡͻͶamaisdoqueJoão.
e) osjurosrecebidosporPedroeJoãoforamiguais.
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O valor em reais do custo médio por frasco de
medicamentoaserusadonoreferidoprocedimentoéde

a) 3,20
b) 3,30
c) 3,50
d) 4,00
e) 4,50








Umalojavendedeterminadoprodutoporܴ̈́ͳͲǤͲͲͲǡͲͲde
entrada,maisduasprestaçõesaserempagasnosprazosde
͵Ͳ e Ͳ dias, de ܴ̈́ͷǤͷͶ͵ǡͲͲ e ܴ̈́ͳͲǤͷͺͲǡͲͲ,
respectivamente.Joãonãogostadefazercomprasaprazo.
Paranãoperderocliente,alojadevelheproporumpreço
a vista. Supondo que a loja aplique seus recursos a uma
taxadeͳͷΨaomês,qualdeveseropreçoavistaparao
produto,afimdequeolucroobtidosejaomesmoqueoda
vendaaprazo?

a) ܴ̈́ʹͲǤͲͲͲǡͲͲ
b) ܴ̈́ʹͳǤͳʹͲǡͲͲ
c) ܴ̈́ʹͳǤ͵ʹͲǡͲͲ
d) ܴ̈́ʹʹǤʹͺͲǡͲͲ
e) ܴ̈́ʹʹǤͺʹͲǡͲͲ
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Umgrupodeseisrapazespretendecomprarentradaspara
uma sessão de cinema. As entradas são numeradas e
correspondemaseiscadeiras,umaaoladodaoutra.Aldo,
Afonso e Alceu querem se sentar em três lugares
consecutivos.AlexeAbelexigemnãosesentarumaolado
do outro. Quantas são as maneiras de se vender as
entradasnumeradasaosseisrapazesdeformaarespeitar
suascondições?

a) ͺͲ
b) ʹ
c) ͺ
d) Ͳ
e) ͷʹ



Lúciopossuiumaindústriadepeçaseprodutoseletrônicos.
Alémdospedidosusualmentesolicitadosporseusclientes,
elerecebeuumaencomendaextrade330peçasdemesmo
tipo, e que são moldadas numa máquina específica. Tal
máquina produz 50 peças a cada meia hora, mas depois
deveficarparadapor10minutosparamanutenção.
Lúcio colocou a máquina em funcionamento às 7h30m,
quando deu início imediato à produção das 330 peças
encomendadas. Na primeira meia hora, ela produziu 50
peças.Nosdezminutosseguintes,enquantoestavaparada,
umgrupodefuncionáriosprecisoude10dessaspeças,eas
levaram, com o consentimento de Lúcio. Na meia hora
seguinte, a máquina produziu mais 50 peças. Novamente,
nos dez minutos seguintes, os funcionários levaram 10
dessaspeças.Oprocessocontinuou,seminterrupção,com
osfuncionáriosdispondode10peçasacadapausadedez
minutos de funcionamento da máquina. Finalmente,
quando a máquina produziu as peças de maneira a
completarototaldaencomenda,Lúcionãopermitiumaisa
intervençãodosfuncionários.Aencomendaficouprontaàs

a) 12h30m
b) 12h40m
c) 12h50m
d) 13h
e) 13h10m
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“Todo homem que sabe consertar seu carro e cozinhar é
independente.”
Anegaçãodaafirmaçãoacimaé


a) Háhomensquesabemconsertarseucarroecozinhare
nãosãoindependentes.
b) Todohomemquesabecozinharmasnãosabeconsertar
seucarronãoéindependente.
c) Há homens que não sabem consertar seu carro nem
cozinhar,massãoindependentes.
d) Todohomemindependentesabeconsertarseucarroe
cozinhar.
e) Há homens independentes que não sabem cozinhar e
sabemconsertarseucarro.
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Quantos são os anagramas da palavra “APRENDEREI” que
começameterminamcomvogaisetêmasduasletras“R”
emposiçõesconsecutivas?


a)

Ǩ 
͵

b)

Ǩ ͺ
͵

c)

Ǩ ͳͲ
͵

d)

Ǩ ͳͳ
͵

e)

ͺǨ
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Emo, Tamoio, Induí e Levico são brasileiros, mas nascidos
emquatroestadosdiferentes:Acre,Rondônia,ParáePiauí,
não necessariamente nessa ordem. Eles tiveram ótimo
aproveitamentonaescolae,porisso,oprofessorresolveu
presenteáͲlos, dando, a cada um deles, uma jaqueta com
algumsímbolodeseuestadodeorigem.Comooprofessor
ficouconfusosobrequemtinhanascidoemqualestado,fez
algumasinvestigaçõesedescobriuque

.seEmonãoédoAcre,entãoTamoionãoédoPará;
.ouTamoioédoParáouInduíédeRondônia;
.seEmoédoAcre,entãoLeviconãoédoPiauí.

Depois de alguma conversa, descobriu que Induí não é de
Rondônia.Comosuasdescobertasanteriorestambémeram
verdadeiras,pôdeconcluircorretamenteque

a) LevicoédoAcreeInduíédoPiauí.
b) TamoioédoParáeEmoédoPiauí.
c) EmoédoAcreeLevicoédoPiauí.
d) InduíédoParáeTamoioédoAcre.
e) LevicoédeRondôniaeInduíédoPiauí.
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Os elementos de uma matriz Ͷ ൈ Ͷ são números inteiros.
Os elementos dessa matriz que não pertencem à diagonal
principal nem à última coluna são iguais a zero. Todos os
outroselementosdamatrizsãonãonulos,distintosdoisa
dois, e estão no intervalo ሾ͵ǡ ͳͺሿ. SabeͲse ainda que os
elementosdadiagonalprincipalsãonúmerosímpareseos
da última coluna são números primos. O número de
matrizescomessascaracterísticaséiguala

a) ͻʹͲ
b) ͺͶͲ
c) ͵ͺͲ
d) ͳͶͲ
ሻ ͷ͵ʹͲ



Trêsladrões,Zúlio,ZizoeZózimo,eramvelhosconhecidos
do detetive, o Sr. Silva. Novamente tinham eles cometido
um assalto, dessa vez a uma loja de carros importados.
Foramlevadostrêscarros,umdecorprata,outropretoe
outro vermelho. O Sr. Silva já havia feito investigações, e
tinha certeza de que cada um daqueles homens havia
roubadoumdoscarros.Finalmente,nodiadojulgamento,
cadaumdelesfezumaafirmação:

Zúlio:“Zizonãolevouocarropreto.”
Zizo:“Zózimolevouocarropreto.”
Zózimo:“Euroubeiocarrovermelho.”

Conhecendo bem os três ladrões, o Sr. Silva sabe que
Zózimo sempre mente. Quanto a Zúlio e Zizo, sempre que
umdelesmente,ooutrofalaaverdade,esemprequeum
delesfalaaverdade,ooutromente.
Apartirdaí,oSr.Silvaconcluiucorretamenteque

a) ZúlioroubouocarrovermelhoeZizo,opreto.
b) ZózimoroubouocarroprataeZúlio,opreto.
c) ZizoroubouocarroprataeZózimo,overmelho.
d) ZizoroubouocarrovermelhoeZózimo,opreto.
e) ZózimoroubouocarropretoeZúlio,ocarroprata.
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Considereasseguintesafirmações:

I. Quemgostadeviajarnãotemproblemasdesaúde.
II. Pessoasfofoqueirasnãotêmtempoparanada.
III. Quem não tem tempo para nada tem problemas de
saúde.

DaspremissasI,IIeIII,podeͲseconcluircorretamenteque

a) pessoasquegostamdeviajarsãofofoqueiras.
b) pessoasfofoqueirasnãogostamdeviajar.
c) pessoasquenãotêmtempoparanadasãofofoqueiras.
d) pessoascomproblemasdesaúdegostamdeviajar.
e) pessoasquenãogostamdeviajarsãofofoqueiras.
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Redação

Considereotextoabaixo:

“Novaeconomia”éumaexpressãocrescentementeusadaporgestoreseacadêmicosemváriospaísesdomundo,para
refletiranovarealidadeencaradaporeles,emtermosdeglobalizaçãoacelerada,novíssimastecnologias(incluída,aí,mas
não exclusivamente, a tecnologia de informação), em que os principais produtos e ativos são principalmente intelectuais
(intensivoseminformaçãoeconhecimento),maisquefísicos.

Asforçasportrásdosurgimentodachamada“novaeconomia”estãomudandosubstancialmenteaformacomquea
economiaeosnegóciosoperam.

Ossetoresmaisafetadossãoaquelescujatecnologiaevoluiataxasmaisrápidaseaquelescujopacotedeprodutose
serviçosentreguessão(ouestãoͲsetornando)maisintensivoseminformação.

Afiguraabaixoilustraoposicionamentodealgunssetoreseconômicos,emfunçãodataxadeevoluçãotecnológicaeda
intensidadedeinformação.







H.L.Corrêa.TeoriaGeraldaAdministração:AbordagemHistóricadaGestãodeProduçãoeOperações.SãoPaulo:Atlas,2003.Adaptado.





Combasenotextoacima,redijaumadissertaçãoemprosa,deacordocomanormaͲpadrão,expondoseupontodevista
sobreasalteraçõessubstanciaisqueestãoacontecendonoBrasilequevãorequererformasdiferentesdeencararagestão
deoperaçõesnanovaeconomia.




Naavaliaçãodotexto,serãoconsideradososseguintescritérios:
Ͳdesenvolvimentodotemaeadequaçãoaotipodetextosolicitado;
Ͳarticulação,coerênciaeconsistênciadosargumentos;
Ͳcorreçãogramaticaleadequaçãodovocabulário.


Instruções:
x Dêumtítuloaseutexto.
x Escreva,nomínimo,25linhase,nomáximo,umapágina.
x Utilizecanetaesferográficacomtintaazuloupretaeescrevacomletralegível.
x Orascunhonãoseráconsiderado,emnenhumahipótese,nacorreção.
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RASCUNHO
Atenção: O rascunho não será considerado na correção.
Transcreva o rascunho da redação para a folha óptica.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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