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LÍNGUA PORTUGUESA 

Para responder às questões de 01 a 12, leia o texto a se-
guir.

O faxineiro da empresa de informática

Um homem que estava desempregado entra num con-
curso de uma empresa de informática para ser faxineiro.

O Gerente de Recursos Humanos o entrevista, faz um 
teste (varrer o chão) e lhe diz: “O serviço é seu, me dê seu e-
mail e eu lhe enviarei a ficha para preencher, a data e a hora 
em que deverá se apresentar para o serviço.”

O homem, aflito, responde que não tem computador e 
muito menos e-mail.  O Gerente de Recursos Humanos diz 
que lamenta, mas se não tiver e-mail, quer dizer que virtual-
mente não existe, e, como não existe, não pode ter o traba-
lho.

O homem  sai,  desesperado, sem saber o que fazer. 
Tem somente R$ 10,00 no bolso.

Decide ir ao supermercado e comprar uma caixa de 10 
quilos de tomates. Bate de porta em porta vendendo os to-
mates a quilo, e, em menos de duas horas, tinha consegui-
do duplicar o capital. Repete a operação mais três vezes e 
volta à casa com R$ 60,00.

Então, ele verifica que pode sobreviver dessa maneira: 
sai de casa cada dia mais cedo e volta à casa mais tarde, e 
assim triplica ou quadruplica  o  dinheiro a  cada dia.  Pouco 
tempo depois, compra uma Kombi, depois a troca por um ca-
minhão e tempos depois chega a ter uma pequena frota de 
veículos para distribuição. 

Passados cinco anos,  o homem é dono de uma das 
maiores distribuidoras de alimentos do país. Pensando no fu-
turo da sua família, decide fazer um seguro de vida. Chama 
um corretor, acerta um plano e, quando a conversa acaba, o 
corretor lhe pede o e-mail para enviar a proposta. O homem 
diz que não tem e-mail.

Curioso, o corretor lhe diz: “Você não tem e-mail e che-
gou a construir este império, imagine o que você seria se ti-
vesse e-mail!”

O homem pensa e responde:
– Seria faxineiro de uma empresa de informática!!

*Moral da história 1: A internet não soluciona sua vida.
* Moral da história 2: Se você quer ser faxineiro de uma em-
presa de informática, procure ter um e-mail.
* Moral da história 3: Se você não tem e-mail e trabalha mui-
to, pode vir a ser milionário.

Disponível em: <http://www.portaldohumor.com.br/cont/piadas/735/Faxi-
neiro-da-Microsoft.html>. Acesso em: 1º mar. 2011. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Este texto é
(A) uma reportagem. 
(B) um poema.
(C) uma narrativa. 
(D) uma carta. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A resposta que o ex-faxineiro dá ao corretor e os itens de 
moral da história, no final do texto, produzem um efeito de
(A) humor.
(B) indignação.
(C) dúvida.
(D) mistério.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No segundo parágrafo, as aspas indicam a fala do

(A) dono da empresa de informática.

(B) gerente de Recursos Humanos. 

(C) narrador da história.  

(D) candidato a faxineiro.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o texto, para ser faxineiro de uma empresa 
de informática

(A) tem de saber vender tomate.

(B) tem de ter computador.

(C) é preciso fazer seguro de vida.

(D) é preciso ter e-mail.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra aflito, destacada no terceiro parágrafo, é o con-
trário de

(A) tranquilo.

(B) eufórico.

(C) desanimado.

(D) nervoso.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “Você não tem e-mail e chegou a construir este 
império, imagine o que você seria se tivesse e-mail!”, a 
palavra destacada foi usada para referir-se a

(A) um país.

(B) uma empresa de informática. 

(C) uma grande empresa. 

(D) um reino. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A regra que determina a acentuação gráfica  da palavra 
milionário encontra-se também na palavra

(A) deverá.

(B) veículos.

(C) país.

(D) história.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra verifica, destacada no quinto parágrafo, tem sig-
nificado semelhante a

(A) imagina.

(B) constata.

(C) supõe.

(D) sonha.
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O travessão usado na frase “– Seria faxineiro de uma em-
presa de informática!!” tem a função de 

(A) apresentar uma explicação.

(B) introduzir uma fala do narrador. 

(C) iniciar um novo parágrafo.

(D) sinalizar a fala de uma personagem.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os verbos sai e tinha conseguido, destacados no quarto 
e no quinto parágrafos, são ações que se passam no

(A) passado e presente.

(B) passado e futuro.

(C) presente e passado.

(D) futuro e presente.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “O Gerente de Recursos Humanos  diz que la-
menta”, o verbo diz está no

(A) singular porque concorda com “O Gerente”.

(B) plural porque concorda com “Recursos Humanos”. 

(C) singular, apesar de concordar com “Recursos Huma-
nos”. 

(D) plural, apesar de concordar com “O Gerente”.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pronome lhe, destacado no oitavo parágrafo, refere-se

(A) ao corretor de seguros.

(B) à família do ex-faxineiro.

(C) ao narrador. 

(D) ao ex-faxineiro. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia a tirinha a seguir, para responder às questões de 13 a 15.

QUINO. As férias da Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 3.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Manolito, a personagem, é filho de um dono de armazém. 
Pela leitura dessa tirinha, conclui-se que Manolito

(A) está chorando.

(B) sente o cheiro de mercadoria vencida.

(C) preocupa-se com seus fregueses.

(D) acha que o armazém está falindo.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  segundo  e  terceiro  quadrinhos,  a  expressão Snif? 
Snif? representa o som

(A) do pensamento de Manolito.

(B) da poeira invadindo o armazém.

(C) da vassoura limpando o chão.

(D) da aspiração de Manolito.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No último quadrinho, o uso da palavra  vamos se justifica 
porque 

(A) o Manolito é criança e pode falar errado.

(B) as mercadorias serão colocadas em oferta.

(C) o armazém é propriedade da família de Manolito. 

(D) os fregueses do armazém vão exigir a oferta.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para responder às questões de 16 a 20, leia o texto a se-
guir.

A faxina de Gisele Bündchen

Só porque é top model, isso não significa que ela não 
faça faxina.  Na quarta-feira 16 vazou na internet  um vídeo 
que mostra a brasileira Gisele Bündchen passando pano no 
chão. São 16 segundos. No vídeo ela cantarola a música de 
Roberto  Carlos  “O  Portão”,  enquanto  trabalha.  Acredita-se 
que a cena possa ser um viral. Ou parte de uma campanha 
publicitária que ela gravou recentemente e ainda é mantida 
longe do público.

ISTOÉ. São Paulo, Três, 23 fev. 2011. p. 25.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Este texto é, predominantemente,

(A) narrativo.

(B) informativo.

(C) descritivo.

(D) opinativo.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o texto, Gisele Bündchen
(A) representa, num vídeo, que está fazendo uma faxina.
(B) trabalha como top model e como faxineira.
(C) faz faxina se estiver ouvindo o cantor Roberto Carlos.
(D) mantém suas campanhas publicitárias longe do público.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na frase “No vídeo ela cantarola a música de Roberto Car-
los ‘O Portão’, enquanto trabalha.”, a vírgula separa uma 
oração que indica
(A) como Gisele cantarola.
(B) quando Gisele cantarola.
(C) por que Gisele cantarola.
(D) para que Gisele cantarola.
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pronome isso, destacado no texto, refere-se ao fato de Gi-
sele Bündchen

(A) ser top model.

(B) gravar vídeos.

(C) ser brasileira.

(D) fazer campanha publicitária.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O substantivo  música, sem o  acento  gráfico,  muda  de 
classe gramatical e significa musicar. Com qual das pala-
vras a seguir ocorre mudança semelhante, se for tirado o 
acento gráfico? 

(A) Tônica

(B) Olímpico

(C) Médico

(D) País

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo estudos da Empresa Brasileira de Estudos Agro-
pecuários (Embrapa), as qualidades de tomate de formato 
arredondado  podem  ser  classificadas  de  acordo  com o 
maior diâmetro transversal do fruto, ou seja, conforme o 
“calibre” do fruto, como mostra a tabela a seguir.

Calibre Maior  diâmetro  transversal  do 
fruto, em milímetros (mm)

Pequeno Maior que 50 até 65

Médio Maior que 65 até 80

Grande Maior que 80 até 100

Gigante Maior que 100

LUENGO, R.F.A; CALBO, A.G.; LANA, M.M. et al. Classificação das hortali-
ças. Brasília: Embrapa-CNPH, 1999. 

Disponível em: <http://www.cnph.embrapa.br/public/classificacao.doc>. 
Acesso em: 20 fev. 2011.

Como essa classificação tem grande importância para a 
indústria e o comércio, um agricultor selecionou quatro to-
mates de diferentes locais  de sua plantação e  mediu  o 
maior diâmetro transversal de cada um deles, obtendo as 
seguintes medidas:  8 cm, 8,89 cm, 6,50 cm e 9,13 cm. 
Considerando a tabela apresentada, os tomates seleciona-
dos  pelo  agricultor  podem ser  classificados,  respectiva-
mente, como de calibre
(A) grande, médio, médio e gigante.
(B) grande, médio, pequeno e gigante.
(C) médio, grande, pequeno e grande.
(D) médio, grande, médio e grande.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A diretora de uma escola pediu a um de seus funcionários 
que contasse as carteiras disponíveis  nas salas de aula 
dos  três  prédios  da  escola.  O  funcionário  contou  cinco 
centenas de carteiras no primeiro prédio, oito dezenas no 
segundo prédio e uma centena e meia no terceiro prédio. 
Desse modo, a quantidade total  de carteiras disponíveis 
nos três prédios é:
(A) 630
(B) 730
(C) 830
(D) 930

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para transportar água de uma fonte de água potável até 
sua casa,  um morador utilizou um garrafão de 20 litros. 
Chegando à fonte, usou uma garrafa de 750 mL para pe-
gar a água e encher o seu garrafão. No mínimo, quantas 
vezes ele precisou colocar água na garrafa para completar 
os 20 litros do garrafão? 
(A) 21
(B) 23
(C) 25
(D) 27

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo o jornal O Popular (6 mar. 2011, p. 1), um em cada 
quatro moradores de condomínios da cidade de Goiânia não 
paga a taxa mensal de condomínio. Considerando o total de 
moradores de condomínios, a porcentagem dos que não pa-
gam a taxa representa

(A) 0,25%

(B) 0,75%

(C) 25,0%

(D) 75,0%

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O percurso de ida e volta de uma linha de ônibus circular 
urbano é realizado em 45 minutos e, ao retornar ao ponto 
de partida, repete o mesmo percurso, sem pausas e sem 
atrasos, durante todo o horário de funcionamento da linha. 
Sabendo que o horário de funcionamento dessa linha tem 
início às 6 horas e encerra-se às 22h30, quantas vezes o 
ônibus realizou o percurso de ida e volta durante um dia 
de funcionamento? 

(A)   6

(B) 12

(C) 22

(D) 26

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um supermercado, uma embalagem com dois litros de 
suco de uva custa R$ 3,50, enquanto a embalagem de cin-
co litros do mesmo suco custa R$ 8,50. Nessas condições, 
o preço por litro de suco da embalagem de cinco litros, 
quando comparado com o preço por litro da embalagem 
de dois litros, é

(A) R$ 0,05 mais barato.

(B) R$ 0,05 mais caro.

(C) R$ 0,50 mais barato.

(D) R$ 0,50 mais caro. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Numa maratona,  o segundo colocado cruzou a linha de 
chegada após 2h 20min 30s do início da corrida, exata-
mente 1,5 minutos após o primeiro colocado, o campeão 
da maratona. Assim, qual foi o tempo de corrida do cam-
peão? 

(A) 2h 19min

(B) 2h 21min

(C) 2h 21min 30s

(D) 2h 22min 30s
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O edifício de uma prefeitura tem uma sacada com vista para a praça da cidade. Em frente à porta de entrada do edifício, 
foi construído um monumento que tem uma base de concreto em formato de paralelepípedo, sobre a qual repousa um 
cone reto, construído com vidro semitransparente, como mostra a figura a seguir. 

Considere uma pessoa que esteja olhando para o monumento a partir do ponto A, ou seja, da sacada do  edifício, outra 
pessoa olhando do ponto B, da porta de entrada do edifício, e outra, do ponto C, da lateral do monumento. Nessas con-
dições, o que cada uma dessas pessoas vê pode ser representado pelas seguintes figuras: 

(A)

Do ponto A Do ponto B Do ponto C

(B)

Do ponto A Do ponto B Do ponto C

(C)

Do ponto A Do ponto B Do ponto C

(D)

Do ponto A Do ponto B Do ponto C

auxiliar-administrativo_matematica_5ano_fundamental
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o jornal O Popular (25 fev. 2011, p.16), de cada 
R$ 100,00 gerados pela economia, em 2010, R$ 35,04 vi-
raram tributos. Nessas condições, a carga de tributos em 
2010 equivale a

(A) 0,3504%

(B) 35,04%

(C) 350,4%

(D) 3504%

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  motorista  pretende  fazer  uma  viagem  partindo  de
Goiânia,  passando  por  Uberlândia  e  chegando  até  São 
Paulo. De Goiânia a Uberlândia, ele conhece dois cami-
nhos diferentes,  e de Uberlândia a São Paulo,  conhece 
quatro  caminhos  diferentes.  Nessas  condições,  quantos 
caminhos diferentes ele pode fazer de Goiânia a São Pau-
lo, passando por Uberlândia?

(A)   2

(B)   4

(C)   8

(D) 16

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um vendedor de melancias comprou um total de 120 frutas e 
conseguiu vendê-las em três dias de trabalho. Do total com-

prado, ele vendeu 2
12 na sexta-feira, 2

4 no sábado e 2
6 no 

domingo. Os dias em que ele vendeu a menor e a maior quan-
tidade de frutas são, respectivamente, 

(A) sexta-feira e sábado.

(B) sexta-feira e domingo. 

(C) sábado e sexta-feira.

(D) sábado e domingo.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra o valor, em milhões de reais, das 
vendas de um determinado produto, durante os seis primeiros 
meses do ano de 2010.

Vendas, em milhões de reais, de janeiro a junho de 2010

De acordo com as informações do gráfico, colocando em 
ordem crescente os valores das vendas realizadas, obtém-
se a seguinte sequência de meses: 

(A) fevereiro, janeiro, abril, maio, junho e março.

(B) janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho.

(C) junho, março, maio, janeiro, abril e fevereiro.

(D) março, junho, maio, abril, janeiro e fevereiro.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para fazer uma receita de bolo de chocolate, uma confei-
teira gasta R$ 13,00. Ela vende seus bolos de acordo com 
as encomendas que recebe, negociando o preço de venda 
com cada cliente. No último mês, ela vendeu duas dúzias 
de bolos de chocolate e recebeu, no total, R$ 461,00 pela 
venda. Desse modo, a confeiteira teve um  

(A) lucro de R$ 149,00.

(B) lucro de R$ 151,00.

(C) prejuízo de R$ 151,00. 

(D) prejuízo de R$149,00.

auxiliar-administrativo_matematica_5ano_fundamental

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ve
nd

as
 (m

ilh
õe

s 
R$

)



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na figura a seguir, dois círculos de mesmo tamanho foram 
divididos em partes iguais, porém cada um em diferentes 
quantidades de partes.

Em cada círculo, a parte destacada na cor cinza pode ser 
representada por uma fração do círculo. Considerando as 
duas frações que representam a parte cinza de cada um 
dos círculos, a diferença entre a maior fração e a menor 
fração é de:

(A)
5
6

(B)
1
24

(C)
2
2

(D)
1
12

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Durante o Campeonato Brasileiro de Futebol, um time ob-
teve  14  derrotas,  15  empates  e  algumas  vitórias.  Com 
isso,  conseguiu  42 pontos nesse  campeonato.  Conside-
rando que cada vitória vale 3 pontos, cada empate 1 ponto 
e não há pontuação para derrota, a quantidade de vitórias 
desse time foi:
(A)   5
(B)   9
(C) 13
(D) 17

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ana estava precisando comprar tecidos e anotou o preço da-
queles que lhe interessavam, conforme a tabela abaixo. 

Tecido Preço por metro (R$)

Cetim 29,50

Linho 35,90

Organza 45,80

Tafetá 11,90

Tule 62,50

Após escolher o que precisava, ela comprou 3,5 m de ce-
tim e 1,5 m de tafetá. Nessas condições, por essa compra, 
Ana pagou

(A) R$   41,44

(B) R$   85,90

(C) R$ 121,10

(D) R$ 157,10

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a revista  Galileu (jan. 2011, p. 20), a quanti-
dade de pessoas que frequenta academias de ginásti-
ca, no mundo, corresponde a 106 milhões de pessoas. 
Considerando o número 106 milhões, o algarismo 6 re-
presenta

(A) 6 unidades simples. 

(B) 6 dezenas simples.

(C) 6 unidades de milhão.

(D) 6 dezenas de milhão.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em Goiânia, existem cerca de 2,3 mil condomínios que totali-
zam 34,5 mil apartamentos (O Popular, 6 mar. 2011, p. 2). 
Considerando-se que há o mesmo número de apartamentos 
em cada um desses condomínios, a quantidade de aparta-
mentos por condomínio é:

(A)   15

(B)   79

(C) 150

(D) 230

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O gráfico a seguir mostra os índices regionais da produção industrial acumulada, no ano de 2010, de alguns estados bra-
sileiros. Em destaque, hachurado no gráfico, está a média nacional desse índice.

Índice da produção industrial acumulado até dezembro de 2010, em alguns estados brasileiros.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Industrias. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1817&id_pagina=1>.

 Acesso em: 8 mar 2011.

De acordo com as informações contidas no gráfico, o índice da produção industrial do estado de Goiás é
(A) maior que a média nacional. 
(B) menor que a média nacional.
(C) menor que o índice de Minas Gerais (MG).
(D) maior que o índice do Espírito Santo (ES). 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um bolo em formato retangular estava ainda dentro da forma na qual tinha sido assado. Em seguida, foi cortado ao 
meio, como mostra a figura abaixo. 

A primeira pessoa que se serviu do bolo, cortou a metade da esquerda em dois pedaços iguais e pegou um para si. A 
segunda pessoa cortou a metade da direita em 7 pedaços iguais e pegou um para si. Qual fração do bolo original restou 
dentro da forma? 

(A) 10
28 (C) 5

14

(B) 19
28 (D) 9

14
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22,3

17,1
16,3

15,0
14,2

10,2 10,1
9,4 9,0

8,4

10,5
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ES GO AM MG PR BR PE SP PA CE RJ BA RS SC

Pedaço retirado pela 
primeira pessoa

Pedaço retirado pela 
segunda pessoa

Corte ao meio
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