VESTIBULAR 2013

CIÊNCIAS HUMANAS E
MATEMÁTICA

INSTRUÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, ECONOMIA, DESIGN, DIREITO, PROPAGANDA E MARKETING, RELAÇÕES INTERNACIONAIS

1. Só abra a prova quando o fiscal autorizar.
2. Nesta prova, você deverá resolver as vinte questões propostas, sendo
dez questões de CIÊNCIAS HUMANAS e dez questões de
MATEMÁTICA.
3. Você receberá dois cadernos de respostas, um de CIÊNCIAS
HUMANAS e um de MATEMÁTICA. Nesses cadernos, você deverá
redigir a resolução das questões no espaço indicado para cada
questão.
4. A prova deve ser feita com caneta azul ou preta.
5. A duração total da prova é de quatro horas.
6. Os rascunhos não serão considerados para efeito de correção.
7. Você somente poderá deixar a sala depois de decorrido o tempo de
duas horas a partir do horário de início da prova.

NOME COMPLETO DO CANDIDATO

PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS
Questão 1 - Quais as principais características da Revolução Industrial e qual sua importância
para a história universal?
Questão 2 - Indique os principais aspectos da vida política brasileira na República Velha (18891930).
Questão 3 - Aponte as principais consequências políticas, econômicas, sociais e culturais da
Primeira Guerra Mundial.
Questão 4 - Com o slogan “50 anos em 5”, o Presidente Juscelino Kubitschek conduziu o seu
governo. Discorra sobre as principais transformações vividas pela sociedade brasileira no
período JK.
Questão 5 - A queda do Muro de Berlim foi um marco de importantes transformações no
cenário mundial. Quais foram essas transformações e qual os seus significados?
Questão 6 - “Segundo a UNICEF, menos da metade da população mundial tem acesso à água
potável. A irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 21% vai para a indústria e apenas
6% destina-se ao consumo doméstico. Um bilhão e 200 milhões de pessoas não têm acesso à
água tratada. Um bilhão e 800 milhões de pessoas não contam com serviços adequados de
saneamento básico (...) dez milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças
intestinais transmitidas pela água”. (“O problema da escassez de água no mundo” - http://www.cetesb.sp.gov.br)
Indique os principais motivos para que percentuais tão elevados da população mundial não
tenham acesso à água potável e ao saneamento básico.
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Questão 7 – Interprete a tabela abaixo, considerando a evolução total da população paulistana e
a evolução da população favelada no município de São Paulo entre a década de 1970 e os
anos 2000.
Município de São Paulo
População total e população favelada (1973-2000)
População favelada em % da

Anos

População total (1)

População favelada

1973

5.825.000

70.000

1,2

1987

9.646.000

820.000

8,5

2000

10.406.000

2.600.000

25,0

população total

Fonte: SEHAB/PMSP e Consultoria Escopo GeoMarketing
(1) Em anos, do Censo Demográfico do IBGE, respectivamente, 1970, 1991, 2000.

Questão 8 – Na Espanha, cadeados nas latas de lixo
“Para um número cada vez maior de espanhóis, o alimento encontrado nas latas de lixo é a sua
sobrevivência (...) Essa tática de sobrevivência é cada vez mais comum em Madri, que tem uma
taxa de desemprego de mais de 50% entre os jovens e cada vez mais famílias com adultos
desempregados. Esse ato de vasculhar as latas de lixo se tornou tão difundido que uma cidade
espanhola decidiu instalar cadeados nas latas de lixo dos supermercados como medida de saúde
pública. ‘É contra a dignidade dessas pessoas sair em busca de comida dessa maneira’, disse
Eduardo Berloso, da prefeitura de Girona, cidade que colocou cadeados nas latas de lixo dos
supermercados”. Suzane, Daley. The New York Times. Publicado em O Estado de S.Paulo, 27 de setembro de 2012.
Pergunta-se: por que o lixo se tornou meio de sobrevivência para alguns espanhóis?
Questão 9 - O famoso ator americano Alec Baldwin, em artigo recente, formulou a seguinte
questão: “Será que os Estados Unidos conseguem voltar a ser um grande país?”.
Descreva os principais problemas econômicos e sociais enfrentados pelos Estados Unidos na
atualidade.
Questão 10 - Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o consumo das
famílias brasileiras vem crescendo desde 2004.
Pergunta-se: quais os determinantes fundamentais deste crescimento?
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PROV
VA DE
E MAT
TEMÁ
ÁTICA
A
m
os gasstos dos braasileiros no exterior, em
m bilhões dee dólares,
Questão 1 - O gráficoo a seguir mostra
durante os primeiros semestres
s
dee 2011 e 20012. Cada seemestre é co
omposto de dois trimesstres: de
janeiro a m
março e de abril
a
a junho
o. Com basee nessas info
formações reesponda:

a) Em
m qual trimestre de 2011 houve maaior gasto no
o exterior?
b) Em
m qual ano houve
h
a maior variação de gastos entre
e
o prim
meiro trimesttre e o segu
undo

trim
mestre? Calccule essa vaariação.
Questão 2 - Um agricultor
a
precisa
p
escoolher uma colheitadeira de sojaa entre trêês modeloss
disponíveiss: ,

e C.
C A escolhaa depende ddo preço de cada máquiina e do tem
mpo que cad
da máquinaa

leva para ccolher uma determinad
da área cultiivada. Conssidere as infformações dda tabela a seguir, quee
mostra o ttempo (em dias) que cada
c
máquiina leva parra colher uma área cuultivada (em
m hectares),,
além do prreço de cadaa máquina.

Modeelo A
Modeelo B
Modeelo C

Áreea Tempo
Preçço
21
3
R$ 168.000,00
19,55
3
R$ 175.500,00
12
2
R$ 147.000,00

Com base nnessas inforrmações ressponda:
a) Qual modelo é mais eficieente? Justifi
fique sua ressposta.
b) Qual modelo oferece
o
a meelhor relaçãão custo/ben
nefício? Justifique sua rresposta.
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Questão 3 - Pedro miisturou em seu
s copo um
ma xícara de café e duaas de leite. E
Em seguidaa, bebeu, dee
m o sabor,,
seu copo, uma quantidade equiivalente a exatamentee uma xícaara. Não saatisfeito com
m seu copo mais uma xícara de c afé e mistu
urou bem. Qual
Q
a propoorção final de café em
m
colocou em
relação ao leite em seuu copo?
29

Questão 4 - Encontre todas as so
oluções da eequação

100 .
2

Questão 5 - A gasolinna vendida em alguns ppostos, cham
mada de gassolina-C, é,, na verdadee, compostaa
de 3/4 de ggasolina puura e 1/4 de álcool aniddro. As info
ormações naa figura a seeguir mostrram como é
composto o preço da gasolina-C
g
para
p o cons umidor.

Com base nnessas inforrmações ressponda:
a) Connsidere quee 1 litro dee gasolina-C
C custa, parra o consum
midor, R$ 2,25. Quaal é o valorr
cobbrado pela Petrobras
P
po
or litro de állcool anidro
o?
b) Supponha que a composiçção da gas olina-C passse a ser de
d 1/5 de áálcool anidrro e 4/5 dee
gassolina pura. Qual será o preço do litro dessa nova
n
gasoliina-C, suponndo que a composição
c
o
do preço seja a mesma?
Questão 6 - Resolva o sistema de
d equações :
log

loog

2 lo
og 3
1

1
0
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Questão 7 - A figura a seguir rep
presenta o ggráfico de ceerta função

. Conssiderando so
omente as

informaçõees da figuraa, responda:
a) Quais valores de

são soluções da eqquação

b) Enccontre todass as soluçõees da equaçãão

1.
0.

Questão 8 - Um retânngulo ABCD
D foi divididdo em cinco
o retânguloss congruenttes, conform
me a figura
a seguir.

Sabendo quue o perímeetro do retân
ngulo

tem 44 cm
m, calcule su
ua área.

Questão 9 - Em dois dados comu
uns e honesstos, quatro faces, de caada um delees, foram esscolhidas aoo
acaso e pinntadas de veermelho. As outras duaas faces resstantes de caada um doss dados foraam pintadass
de amareloo. Se os doiis dados são
o lançados aao mesmo teempo, respo
onda:
a) Qual a probabiilidade de se obter com
mo resultado
o duas facess de mesma cor?
b) Qual a probabiilidade de os
o números obtidos sereem iguais e as cores dee suas faces diferentes??
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Questão 110 - Na figuura a seguir, a esfera, ccujo raio é , está insccrita no cilinndro, cuja altura
a
é2 .
Além dissoo, o centro do
d círculo que
q forma a base do con
ne reto, de raio
r 2 , coiincide com o centro doo
círculo da bbase do ciliindro.

Escreva o volume doo cilindro (
(

eem função dos volum
mes do conne (

).
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) e da esferaa

