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TEOTÔNIO VILELA (AL) - PROFESSORES MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,

notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os músculos profundos ou subaponeuróticos são músculos que
apresentam inserções na camada profunda da derme, e na maioria
das  vezes,  se  inserem  em  ossos.  Estão  localizados  abaixo  da
fáscia superficial. Um exemplo é o músculo Pronador Quadrado.
II. As atividades de educação física, no ambiente escolar, devem
contribuir para que os alunos sejam capazes de conhecer algumas
de  suas  possibilidades  e  limitações  corporais  de  forma  a
desenvolverem  um  profundo  medo  de  estabelecer  quaisquer
metas pessoais (qualitativas e quantitativas).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No ambiente escolar,  as atividades de educação física devem
tolher  a  capacidade  dos  alunos  de  organizar  autonomamente
alguns jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais simples.
II. Os músculos largos caracterizam-se por serem laminares. São
encontrados nas paredes das grandes cavidades (tórax e abdome).
Como exemplo, pode-se citar o Diafragma.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No handebol,  ao goleiro não é permitido colocar em perigo o
adversário em qualquer tentativa defensiva.
II. Os músculos superficiais ou cutâneos estão logo abaixo da pele
e  apresentam  no  mínimo  uma  de  suas  inserções  na  camada
profunda da derme. Estão localizados na cabeça (crânio e face),
pescoço e na mão (região hipotenar).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No handebol, um jogador não será penalizado quando entrar na
área de gol depois de jogar a bola, desde que isso não crie uma
desvantagem para os adversários.
II.  As  atividades  escolares  de  Educação  Física,  no  Ensino
Fundamental, devem estimular os alunos a conhecer a diversidade
de padrões de saúde, beleza e estética corporal  que existe nos
diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da
cultura  em  que  são  produzidos,  analisando  criticamente  os
padrões  divulgados  pela  mídia  e  evitando  o  consumismo  e  o
preconceito.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Aprender a movimentar-se implica planejar, experimentar, avaliar,
optar entre alternativas, coordenar ações do corpo com objetos no
tempo e no espaço, interagir com outras pessoas, enfim, uma série
de procedimentos cognitivos que não devem ser favorecidos ou
considerados no processo de ensino e aprendizagem na área de
Educação Física.
II. Através das atividades escolares de Educação Física, espera-se
que ao final do Ensino Fundamental os alunos sejam capazes de
reconhecer  condições  de  trabalho  que  comprometam  os
processos de crescimento e desenvolvimento, aceitando-as para si
e para os outros, reivindicando condições de vida indignas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na  avaliação,  em Educação Física  escolar,  o  professor  pode
avaliar se o aluno aceita as limitações impostas pelas situações de
jogo, tanto no que se refere às regras quanto no que diz respeito à
sua possibilidade de desempenho e à interação com os outros.
Espera-se,  também, que o aluno perca a capacidade de tolerar
pequenas frustrações, seja capaz de colaborar com os colegas,
mesmo que estes sejam menos competentes, e participe do jogo
com entusiasmo.
II. A aprendizagem em Educação Física envolve alguns riscos do
ponto de vista físico inerentes ao próprio ato de se movimentar,
como, por exemplo, nas situações em que o equilíbrio corporal é
solicitado, a possibilidade de desequilíbrio estará inevitavelmente
presente.  Dessa  forma,  mesmo  considerando  que  escorregões,
pequenas  trombadas,  quedas,  impacto  de  bolas  e  cordas  não
possam ser evitados por completo, cabe ao professor a tarefa de
organizar  as  situações  de  ensino  e  aprendizagem,  de  forma a
minimizar esses pequenos incidentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No handebol, ao goleiro é permitido tocar a bola que está parada
ou rolando no solo do lado de fora da área de gol,  estando ele
dentro dessa área.
II.  Através  das  atividades  escolares  de  Educação  Física,  os
educandos devem ser estimulados a conhecer, valorizar, respeitar
e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura corporal do
Brasil  e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para a
integração entre pessoas e entre diferentes grupos sociais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma ou
mais articulações e pela sua contração são capazes de transmitir-
lhes  movimento.  Este  é  efetuado  por  células  especializadas
denominadas  granulócitos,  cuja  energia  latente  é  ou  pode  ser
controlada pelo sistema nervoso.  Os músculos são capazes de
transformar energia química em energia mecânica.
II. No handebol, ao goleiro é permitido tocar a bola com qualquer
parte  do  corpo,  sempre  que  estiver  numa  tentativa  de  defesa,
dentro de sua área de gol.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
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d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Educação Física permite que se vivenciem diferentes práticas
corporais advindas das mais diversas manifestações culturais e se
enxergue  como  essa  variada  combinação  de  influências  está
presente  na  vida  cotidiana.  As  danças,  esportes,  lutas,  jogos  e
ginásticas compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser
valorizado,  conhecido  e  desfrutado.  Além  disso,  esse
conhecimento  contribui  para  a  adoção  de  uma  postura
preconceituosa  e  discriminatória  diante  das  manifestações  e
expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais e às pessoas
que dele fazem parte.
II. No handebol, a bola pode ser feita de couro ou material sintético.
Ela deve ser esférica, brilhante e escorregadia. Nesse jogo, a bola
apenas pode ser manuseada pelos centroavantes de cada time,
sendo limitado o tempo de manipulação da bola a até 30 segundos
por jogador, em cada tempo de 5 minutos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No basquetebol, a quadra de defesa de uma equipe consiste na
cesta da própria equipe e na parte interna da tabela, excetuando-se
aquela parte da quadra de jogo limitada pela linha final atrás da sua
própria cesta, assim como as linhas laterais e a linha central.
II. No handebol, ao goleiro é permitido mover-se com posse de bola
dentro da área de gol, sem estar sujeito às restrições aplicadas aos
jogadores de quadra.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As atividades rítmicas e expressivas são muito importantes no
contexto da Educação Física escolar, pois através delas é possível
combinar  a  marcação do  ritmo com movimentos  coordenados
entre  si.  As  manifestações  culturais  da  própria  coletividade  ou
aquelas veiculadas pela mídia podem ser analisadas a partir  de
alguns  conceitos  de  qualidade  de  movimento  como  ritmo,
velocidade, intensidade e fluidez; podem ser aprendidas e também
recriadas.  Da  mesma  forma,  as  noções  de  simultaneidade,
sequência  e  alternância  poderão  também  subsidiar  a
aprendizagem  e  a  criação  de  pequenas  coreografias.
II. Através das atividades escolares de Educação Física, espera-se
que ao final do Ensino Fundamental os alunos sejam capazes de
reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando
hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais,
ignorando a sua relação com os efeitos sobre a própria saúde e de
recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  A  área  de  Educação  Física  hoje  contempla  múltiplos
conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito
do corpo e do movimento. Entre eles, se consideram fundamentais
as atividades culturais  de movimento com finalidades de lazer,
expressão de sentimentos,  afetos e  emoções,  não havendo,  no
entanto,  qualquer  relação  com  a  promoção,  recuperação  e
manutenção da saúde.
II. A Educação Física escolar deve dar oportunidades a todos os
alunos  para  que  desenvolvam  suas  potencialidades,  de  forma
democrática  e  não  seletiva,  visando  seu  aprimoramento  como
seres  humanos.  Nesse  sentido,  cabe  assinalar  que  os  alunos
portadores  de  deficiências  físicas  não podem ser  privados das
aulas de Educação Física.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No handebol,  um jogador que esteja sangrando ou que tenha
sangue  no  seu  corpo  ou  uniforme  deve  sair  da  quadra
imediatamente  e  voluntariamente  (através  de  uma  substituição
normal),  de  modo a  estancar  o  sangramento,  cobrir  a  ferida  e
limpar o corpo e o uniforme.
II.  Oficialmente,  no  handebol,  uma  equipe  consiste  em  até  8
jogadores. Não mais do que 5 jogadores podem estar presentes na
quadra  de  jogo  ao  mesmo  tempo.  Os  demais  jogadores  são
suplentes que podem ser remanejados ou substituídos a qualquer
momento pelo técnico. Na possibilidade de algum jogador sofrer
uma fratura que o impeça de continuar o jogo, o técnico também
poderá substituí-lo, se desejar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Oficialmente, no basquetebol, a quadra de ataque de uma equipe
consiste  da  cesta  dos  adversários,  a  parte  interna  da  tabela  e
aquela parte da quadra de jogo limitada pela linha final atrás da
cesta dos adversários, as linhas laterais e a margem interna da
linha central mais próxima da cesta dos adversários.
II. O processo de ensino e aprendizagem em Educação Física não
se restringe ao simples exercício de certas habilidades e destrezas,
mas  sim  de  capacitar  o  indivíduo  a  refletir  sobre  suas
possibilidades corporais e, com autonomia, exercê-las de maneira
social e culturalmente significativa e adequada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No ambiente escolar,  as atividades de educação física devem
contribuir para que os alunos sejam capazes de conhecer, valorizar,
apreciar e desfrutar de algumas das diferentes manifestações de
cultura corporal presentes no cotidiano.
II. As atividades escolares de Educação Física devem estimular os
alunos a participar de atividades corporais, estabelecendo relações
equilibradas  e  construtivas  com  os  outros,  reconhecendo  e
respeitando características físicas e de desempenho de si próprio e
dos outros, sem discriminação por características pessoais, físicas,
sexuais ou sociais.
III. Através das atividades escolares de Educação Física, espera-se
que ao final do Ensino Fundamental os alunos sejam capazes de
adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em
situações lúdicas e esportivas, estimulando qualquer espécie de
violência.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No handebol, a área de gol, que inclui a linha da área de gol, é
considerada invadida quando um jogador de quadra a toca com
qualquer parte de seu corpo.
II.  As  atividades  escolares  de  Educação  Física,  no  Ensino
Fundamental,  devem  estimular  os  educandos  a  solucionar
problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e
dosando o esforço em um nível compatível com as possibilidades,
considerando que  o  aperfeiçoamento  e  o  desenvolvimento  das
competências corporais decorrem de perseverança e regularidade
e devem ocorrer de modo saudável e equilibrado.
III. Oficialmente, o basquetebol é jogado por duas (2) equipes de
sete  (7)  jogadores,  cada.  O  objetivo  de  cada  equipe  é  marcar
pontos  na  cesta  dos  adversários  e  evitar  que  a  outra  equipe
pontue.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No handebol, o jogador será penalizado quando entrar na área de
gol sem a bola e não ganhar vantagem por isso.
II. Através das atividades escolares de Educação Física, espera-se
que ao final do Ensino Fundamental os alunos sejam capazes de
conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem
como  reivindicar  locais  adequados  para  promover  atividades
corporais de lazer, evitando reconhecê-las como uma necessidade
básica do ser humano ou um direito do cidadão.
III.  Os  músculos  curtos  encontram-se  nas  articulações  cujos
movimentos têm pouca amplitude,  o que não exclui  força nem
especialização. Como exemplo, pode-se citar os músculos da mão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Oficialmente, no basquetebol, o jogo é conduzido pelos oficiais,
oficiais  de mesa e  um comissário,  se  presente.  A  cesta que é
atacada por uma equipe é a cesta dos adversários e a cesta que é
defendida por uma equipe é a própria cesta da equipe. A equipe
que marcou o maior número de pontos ao final do tempo de jogo
será a vencedora.
II.  Os  músculos  longos  são  encontrados  especialmente  nos
membros.  Os  mais  superficiais  são  os  mais  longos,  podendo
passar duas ou mais articulações. Como exemplo, pode-se citar o
Bíceps Braquial.
III. No ambiente escolar, as atividades de educação física devem
contribuir  para  que  os  alunos  sejam  capazes  de  participar  de
diferentes  atividades  corporais,  procurando  adotar  uma  atitude
cooperativa  e  solidária,  sem  discriminar  os  colegas  pelo
desempenho ou por razões sociais, físicas, sexuais ou culturais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Didática e docência

A análise do ato didático destaca uma relação dinâmica entre
três  elementos:  o  professor,  o  aluno  e  o  conteúdo.  A  partir
desses  elementos  pode-se  fazer  algumas  perguntas
importantes:  Para que ensinar? O que ensinar? Quem ensina?
Para quem se ensina? Como ensinar? Sob que condições se
ensina? Estas perguntas definem os elementos constitutivos da
didática e formam, de fato, o seu conteúdo.

A relação entre o professor e o aluno, voltada basicamente à
formação  intelectual ,  implica  aspectos  psíquicos  e
socioculturais. Se forem considerados não apenas o professor,
mas  outros  educadores,  é  possível  ver  que  outras  áreas  de
conhecimento ligadas ao ambiente escolar contribuem para o
processo de ensino. Como por exemplo a teoria da organização
escolar, a administração escolar, os meios de comunicação, a
propaganda  etc.  Assim,  o  processo  de  ensino  envolve  uma
relação  social,  pois  professor  e  alunos  pertencem  a  grupos
sociais. Assim como a escola e a sala de aula são grupos sociais
envolvendo uma dinâmica de relações internas.

Fonte: http://bit.ly/2k9lezK (com adaptações)

19 • Com base no texto 'Didática e docência', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que a didática traz grandes benefícios
para a relação entre o professor e o aluno. Defende-se, ao longo do
texto, que a didática, enquanto ciência, deve buscar a compreensão
dos fatores sociais que permitem ao aluno aprender e, com isso, o
professor deve evitar estar inserido em qualquer dinâmica social
relacionada ao processo de ensino ou ao ambiente escolar.
II. Na perspectiva do autor, a relação entre o professor e o aluno
tem  por  objetivo,  exclusivamente,  a  formação  intelectual,  não
devendo haver qualquer dinâmica social entre esses dois grupos.
Dessa forma, o autor explica que o objeto da didática pode ser
entendido como a busca pelo conhecimento,  apenas,  sem criar
qualquer vínculo entre os indivíduos envolvidos nessa busca.
III. De acordo com o texto, a relação entre o professor, o aluno e o
conteúdo  é  fundamental  para  compreender  o  conteúdo  e  os
elementos  constitutivos  da  didática.  O  texto  afirma,  ainda,  que
outras  áreas  de  conhecimento,  como  a  administração  escolar,
também contribuem para o processo de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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20 • Com base no texto 'Didática e docência', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que o processo de ensino envolve uma
relação  social,  pois  professores  e  alunos  pertencem  a  grupos
sociais  diferentes.  Assim como a  escola  e  a  sala  de  aula  são
grupos sociais envolvendo uma dinâmica de relações internas. O
autor afirma, ainda, que a relação entre o professor e o aluno é
voltada basicamente  à  formação intelectual  e  implica  aspectos
psíquicos e socioculturais.
II.  De acordo com o autor,  os conceitos de didática e docência
estão  relacionados,  mas  possuem  particularidades.  A  didática,
explica o autor, trata da investigação sobre os aspectos psíquicos e
socioculturais  que  afetam  a  relação  entre  o  professor  e  o
conhecimento.  A  docência,  por  outro  lado,  refere-se  à  prática
cotidiana de busca por motivação para os estudos, por parte do
aluno, no ambiente escolar.
III.  De  acordo  com o  texto,  a  teoria  da  organização escolar,  a
administração escolar, os meios de comunicação, a propaganda,
as  notícias,  as  mídias  digitais,  as  novas  tecnologias,  a
interculturalidade  e  o  orçamento  escolar  são  as  principais
estratégias utilizadas pelo professor para prover o conhecimento
ao aluno. A esse conjunto bem definido de estratégias atribui-se a
nomenclatura de didática escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda investiu um capital de R$ 7.204,00 em uma aplicação
financeira  que  rende  juros  de  8%  ao  mês.  O  investimento  foi
mantido por um período de 6 meses. Assim, ela terá acumulado
um montante superior a R$ 11.389,77 e inferior a R$ 11.478,11 ao
término do período.
II. A raiz quadrada de 1.156 é maior que 29.
III. Amanda é engenheira e está analisando o desenho técnico de
um projeto que compreende três figuras geométricas: um triângulo
com base igual a 12 cm e altura igual a 23 cm; um quadrado com
base igual a 27 cm e altura igual a 27 cm; e um retângulo com base
igual a 35 cm e altura igual a 49 cm. Considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que a área somada
dessas três figuras é superior a 2.591 cm² e inferior a 2.613 cm².
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda investiu um capital de R$ 2.391,00 em uma aplicação
financeira a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês, durante 4
meses. Assim, ao término desse período, ela terá acumulado um
montante maior que R$ 2.571,20 e menor que R$ 2.704,33.
II. Se um caminhão percorre 79 km com 7 L de combustível, então
esse veículo percorrerá mais de 291 km com 25 L de combustível,
sob as mesmas condições de percurso.
III. Um reservatório com profundidade igual a 5 m, largura igual a
17 m, e comprimento igual a 51 m, terá um volume maior que
4.275 m³.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda acaba de receber uma ligação do gerente do seu banco
informando que ela possui uma quantia de R$ 4.519,00 em sua
conta bancária. O gerente informa ainda que seria uma boa ideia
investir esse valor em uma aplicação financeira que rende juros
compostos de 5% ao mês. Amanda aceitou a sugestão do seu
gerente e realizou o investimento. Assim, considerando apenas as
informações  apresentadas,  após  6  meses,  Amanda  terá
acumulado um montante superior a R$ 6.069,12 e inferior a R$
6.102,09.
II.  Amanda decidiu investir um capital de R$ 10.077,00 em uma
aplicação financeira que rende juros compostos de 11% ao mês,
durante o tempo de 3 meses. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que ela acumulou
um montante superior a R$ 13.801,62 e inferior a R$ 13.873,04 no
período.
III. A raiz quadrada de 2.401 é maior que 51.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  Amanda  é  proprietária  de  uma  loja  de  carros  usados.
Recentemente,  ela  determinou  que  5  veículos  tivessem  seus
preços reduzidos, a fim de realizar uma ação promocional. Após
essa mudança, os preços foram os seguintes: o carro 1 passou a
custar R$ 42.880,00; o carro 2 passou a custar R$ 38.760,00; o
carro 3 passou a custar R$ 51.200,00; o carro 4 passou a custar R$
62.300,00;  e  o  carro  5  passou  a  custar  R$  55.320,00.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o preço médio dos 5 carros incluídos na ação
promocional é inferior a R$ 50.472,00.
II. Amanda é farmacêutica em um hospital e constatou que foram
consumidos 450 comprimidos do remédio X na última semana.
Sabe-se que esse medicamento deve ser ministrado obedecendo
aos seguintes quantitativos: quando o paciente for uma criança, ela
deve tomar 2 comprimidos; quando o paciente for um adulto, ele
deve  tomar  3  comprimidos.  Amanda  observou  que  20%  dos
comprimidos  foram  consumidos  por  crianças.  Assim,
considerando exclusivamente  as  informações apresentadas e  o
período de tempo informado, é correto afirmar que mais de 127
adultos consumiram os demais comprimidos.
III. No início do mês, Amanda constatou que havia um saldo de R$
9.237,00 em sua conta bancária. No dia 1, foi debitada uma taxa no
valor de R$ 12,55. No dia 2, houve uma despesa com alimentação
no valor de R$ 34,20. No dia 3, ela comprou um caderno escolar no
valor de R$ 9,85. No dia 4, ela realizou uma compra no valor de R$
7,55. No dia 5, ela comprou um assessório para o seu carro no
valor  de  R$  15,35.  Sabe-se  que  todas  essas  despesas  foram
debitadas diretamente de sua conta bancária através de um cartão
de débito e que não houve qualquer outro débito nessa conta além
desses  citados.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, ao final do dia 5,
o saldo da conta bancária de Amanda é superior a R$ 9.081,50 e
inferior a R$ 9.109,85.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda está negociando a compra de um terreno no valor de R$
98.340,00. Após uma longa conversa com a vendedora, Amanda
obteve  um  desconto  no  valor  de  17%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o valor final pago por Amanda é superior a R$ 81.812,90 e
inferior a R$ 81.929,40.
II. Se um carro percorre 26 km com 3 L de combustível, então esse
veículo percorrerá mais de 131 km com 17 L de combustível, sob
as mesmas condições de percurso.
III. Após ser promovida, Amanda foi informada de que o seu salário
passaria a ser R$ 5.788,00. No entanto, sobre esse valor incidem 3
descontos, sendo o primeiro referente ao INSS, equivalente a 11%
do salário;  o  segundo referente  ao  FGTS,  equivalente  a  8% do
salário; e o terceiro relativo ao IRPF, equivalente a 17% do salário.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor efetivamente recebido
por Amanda, após os descontos, será de superior a R$ 3.699,15 e
inferior a R$ 3.709,25.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

HOMEM PLURAL

Trecho de entrevista com Bernard Lahire: Podemos considerar a
educação, a cultura, e a literatura como observatórios empíricos
da sua teoria da ação?

Esse foi, em todo o caso, o meu percurso. Comecei por trabalhar
sobre questões escolares (insucesso escolar, casos de sucessos
improváveis), antes de seguir em direção às questões culturais
(práticas  culturais  dos  franceses),  e  depois,  literárias.  O  fio
condutor de uma grande parte dos meus trabalhos é, no entanto,
a escrita (produzida ou lida, comum ou literária): trabalhei sobre
a cultura escrita escolar, os modos populares de apropriação dos
textos, os usos domésticos e profissionais da escrita, as práticas
de estudo (e nomeadamente de leitura) no ensino superior,  o
problema  social  designado  “iletrismo”,  o  jogo  literário  e  as
condições materiais e temporais da criação literária, a obra de
Franz Kafka. Mas alguns investigadores apreenderam as minhas
investigações  para  trabalharem  sobre  questões  tão  variadas
como os compromissos militares, as bifurcações profissionais, a
formação  dos  desportistas,  a  socialização  profissional  dos
cirurgiões ou a fabricação social das moças e dos rapazes. Toda
a sociologia é, sobretudo, uma forma de olhar o mundo social.
Penso que os meus futuros terrenos de investigação vão ainda
surpreender  aqueles  que  pensam  que  agora  trabalho
essencialmente  as  questões  da  criação  literária.

(Adaptado.  Adequação  l inguíst ica.  Disponível  em:
http://bit.ly/2knv3u2)

26 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Conforme pontua o pesquisador,  a  cultura escrita escolar,  os
modos populares de apropriação dos textos, os usos domésticos e
profissionais da escrita, as práticas de estudo (e nomeadamente
de  leitura)  no  ensino  superior,  o  problema  social  designado
“iletrismo”, entre outros, constituem o leque de seus trabalhos.
II. Questões escolares, culturais e literárias compõem, segundo o
texto, uma visão inepta dos trabalhos do autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Pode-se  deduzir,  a  partir  do  último  período  do  texto,  que  o
entrevistado critica o caráter letárgico dos trabalhos daqueles que
acreditam que ele trabalha, agora, essencialmente as questões da
criação literária.
II.  Trabalhos  direcionados  para  questões  escolares  (insucesso
escolar,  casos  de  sucessos  improváveis),  culturais  (práticas
culturais  dos  franceses)  e  literárias  fazem  parte  do  rol  de
investigações do entrevistado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Infere-se, a partir do texto, que o pesquisador tem uma predileção
pelo estudo da escrita (produzida ou lida, comum ou literária), tanto
em espaços de formação escolar (universidades, escolas), como
em locais  onde  se  desenvolvem relações  sociais  mais  íntimas
(usos domésticos).
II.  Embora  haja  uma  preocupação  com  questões  de  estética
literária  e  com o  desenvolvimento  da  linguagem escrita  e  oral,
estes  campos  de  investigação  parecem  não  se  sobrepor  a
questões culturais nas investigações sociológicas realizadas pelo
entrevistado, conforme o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Segundo o entrevistado, os estudos realizados a partir de suas
investigações  apresentam questões  variadas  em relação àquilo
sobre o qual ele se debruçou enquanto fio condutor de uma grande
parte de seus trabalhos.
II.  As  bifurcações  profissionais,  a  releitura  de  Franz  Kafka,  a
formação  dos  desportistas,  a  socialização  profissional  dos
cirurgiões ou a fabricação social das moças e dos rapazes são
alguns redirecionamentos fundamentados na obra do entrevistado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. A propensão do pesquisador aos trabalhos voltados para os usos
domésticos  e  profissionais  da  escrita  é  justificada pelo  prisma
apresentado nos últimos períodos do texto, quando o entrevistado
menciona o direcionamento da Sociologia aos estudos da escrita.
II.  No  texto,  a  referência  a  Franz  Kafka  funciona  como  um
heterônimo do entrevistado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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