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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

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 50 (cinquenta) 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 fotográfica ou equivalente.c.

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 no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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 registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

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

PEDAGOGO (A)

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 35

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Subsidiar as discussões de temas educacionais com os pais e
responsáveis  é  uma  das  possibilidades  de  utilização  dos
Parâmetros Curriculares Nacionais no ambiente escolar.
II.  Permitir  ao  educando  conhecer  a  diversidade  do  patrimônio
etno-cultural brasileiro, tendo atitude de respeito para com pessoas
e grupos que a  compõem,  reconhecendo a diversidade cultural
como  um  direito  dos  povos  e  dos  indivíduos  e  elemento  de
fortalecimento da democracia é um dos objetivos do trabalho com
o tema pluralidade cultural no ambiente escolar.
III. No ambiente escolar, são importantes as atividades em que o
professor seja somente um orientador do trabalho, cabendo aos
alunos o planejamento e a execução, o que os levará a decidir e a
vivenciar o resultado de suas decisões sobre o uso do tempo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A criança e o adolescente não têm o direito de ser educados e
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante.
II.  No Brasil,  o  ensino  é  vedado à  iniciativa  privada,  ainda  que
atendidas  certas  condições,  como o  cumprimento  das  normas
gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino.
III. A perspectiva ambiental oferece instrumentos para que o aluno
possa compreender problemas que afetam a sua vida, a de sua
comunidade,  a  de  seu  país  e  a  do  planeta.  Nenhuma questão
política,  econômica  ou  social,  atualmente,  é  permeada  por
elementos  ligados  à  questão  ambiental.  Nesse  sentido,  as
situações de ensino devem se organizar de forma a proporcionar
oportunidades  para  que  o  aluno possa utilizar  o  conhecimento
sobre meio ambiente para compreender a sua realidade e atuar
sobre ela.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trabalho de autoestima dos educandos é um fator relevante em
qualquer processo de aprendizagem, para reavivar a confiança em
suas capacidades de dar conta dos desafios e dificuldades que
terão de vencer.
II. O trabalho escolar com a temática Meio Ambiente deve permitir
ao aluno observar e analisar fatos e situações do ponto de vista
ambiental,  de  modo  crítico,  reconhecendo  a  necessidade  e  as
oportunidades de atuar de modo reativo e propositivo para garantir
um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida.
III. A escola, ao considerar a diversidade, tem como valor máximo o
respeito às diferenças – não o elogio à desigualdade. As diferenças
não são obstáculos para o cumprimento da ação educativa; podem
e devem, portanto, ser fator de enriquecimento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Estimular o educando a desenvolver uma atitude de antipatia e
solidariedade para com aqueles que sofrem discriminação é um
dos  objetivos  do  trabalho  com  o  tema  pluralidade  cultural  no
ambiente escolar.
II.  Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer,  é
necessária  a  disponibilidade  para  o  envolvimento  do  aluno  na
aprendizagem, o empenho em estabelecer relações entre o que já
sabe  e  o  que  está  aprendendo,  em  usar  os  instrumentos
adequados  que  conhece  e  dispõe  para  alcançar  a  maior
compreensão possível.
III. Ensinar o educando a repudiar toda discriminação baseada em
diferenças de  raça/etnia,  classe  social,  crença religiosa,  sexo e
outras características individuais ou sociais é um dos objetivos do
trabalho com o tema pluralidade cultural e diversidade sexual no
ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho.
II.  Contribuir para a revisão dos objetivos, conteúdos, formas de
encaminhamento das atividades, expectativas de aprendizagem e
maneiras  de  avaliar  são  possibilidades  de  utilização  dos
Parâmetros Curriculares Nacionais no ambiente escolar.
III. A ausência do servidor público ao seu serviço provoca danos ao
trabalho  ordenado  da  instituição  e  reflete  negativamente  no
desempenho organizacional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À medida que a criança interage com os outros indivíduos, ela
desenvolve seu conhecimento social.
II.  A psicologia da educação não estuda as relações existentes
entre as situações educacionais e os seus determinantes.
III. A questão ambiental – isto é, o conjunto de temáticas relativas
não só à proteção da vida no planeta mas também à melhoria do
meio ambiente e da qualidade de vida das comunidades – compõe
a lista dos temas de relevância regional, apenas, e, portanto, deve
ser afastada das atividades escolares.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  obter  informações  em  relação  aos  processos  de
aprendizagem, é necessário desconsiderar a importância de uma
diversidade de instrumentos e situações, para possibilitar, por um
lado, avaliar as diferentes capacidades e conteúdos curriculares
em jogo e, por outro lado, contrastar os dados obtidos e observar
as aprendizagens em contextos diferentes.
II.  A  lei  nº  9.394/96  proíbe  a  adoção,  no  currículo  do  Ensino
Fundamental, de conteúdo referente aos direitos das crianças.
III. Na perspectiva da tendência liberal tradicional, a proposta de
educação  deve  ser  absolutamente  centrada  no  aluno,  figura
incontestável, única detentora do saber que deveria ser repassado
para os professores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os Parâmetros Curriculares Nacionais dificultam a atuação do
profissional  de  educação na  tarefa  de  reflexão e  discussão de
aspectos  do  cotidiano  da  prática  pedagógica,  a  serem
transformados  continuamente  pelo  profissional  de  educação.
II. Estimular o edcuando a valorizar o convívio pacífico e criativo
dos  diferentes  componentes  da  diversidade  cultural  é  um  dos
objetivos do trabalho com o tema pluralidade cultural no ambiente
escolar.
III.  De  acordo  com  a  lei  nº  9.394/96,  o  currículo  do  Ensino
Fundamental  incluirá,  obrigatoriamente,  conteúdo  que  trate  das
obrigações cívicas e militares das crianças.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A educação escolar deve considerar a diversidade dos alunos
como  elemento  essencial  a  ser  tratado  para  a  melhoria  da
qualidade de ensino e aprendizagem.
II. Dificultar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem
de direito é dever do servidor público municipal.
III.  A  concepção  de  avaliação  dos  Parâmetros  Curriculares
Nacionais vai  além da visão tradicional,  que focaliza o controle
externo  do  aluno  mediante  notas  ou  conceitos,  para  ser
compreendida  como  parte  integrante  e  intrínseca  ao  processo
educacional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O espaço de aprendizagem não se restringe à escola,  sendo
necessário  propor  atividades  que  ocorram  fora  dela.  Assim,  a
programação  escolar  deve  evitar  passeios,  excursões,  teatro,
cinema, visitas a fábricas, marcenarias, padarias, enfim, quaisquer
possibilidades existentes que possam ter relação com a realização
do trabalho escolar.
II. Os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de velar pelo
cumprimento do plano de trabalho de cada docente.
III. É vedado aos docentes participar dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, é vedado ao estabelecimento de ensino elaborar sua
proposta pedagógica.
II.  Na escola,  o  trabalho com o tema meio  ambiente  deve ser
desenvolvido  a  fim  de  ajudar  os  alunos  a  construírem  uma
consciência global  das questões relativas ao meio para que se
abstenham  de  assumir  posições  afinadas  com  os  valores
referentes à sua proteção e melhoria.
III. Fornecer subsídios para a discussão com a equipe de trabalho
sobre as razões que levam os alunos a terem maior ou menor
participação nas atividades escolares é uma das possibilidades
vedadas  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  no  ambiente
escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Subsidiar a preparação de um planejamento que possa de fato
orientar o trabalho em sala de aula não é uma das possibilidades
de utilização dos Parâmetros Curriculares Nacionais no ambiente
escolar.
II. A perspectiva construtivista na educação é configurada por uma
série  de  princípios  explicativos  do  desenvolvimento  e  da
aprendizagem  humana  que  se  complementam,  integrando  um
conjunto  alheio  à  análise,  compreensão  e  explicação  dos
processos escolares de ensino e aprendizagem.
III. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e
a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções não é
um dever do servidor público municipal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trabalho escolar com a temática Meio Ambiente deve permitir
ao  aluno  perceber ,  em  diversos  fenômenos  naturais ,
encadeamentos e relações de causa-efeito que condicionam a vida
no espaço (geográfico)  e  no tempo (histórico),  evitando utilizar
essa  percepção  para  posicionar-se  criticamente  diante  das
condições ambientais de seu meio.
II. O trabalho escolar com a temática Meio Ambiente deve impedir
o  aluno  de  conhecer  e  compreender,  de  modo  integrado  e
sistêmico, as noções básicas relacionadas ao Meio Ambiente.
I I I .  O  convívio  escolar  é  um  fator  determinante  para  a
aprendizagem de valores e atitudes. Considerando a escola como
um dos ambientes mais imediatos do aluno, a compreensão das
questões ambientais e as atitudes em relação a elas se dão a partir
do próprio cotidiano da vida escolar do aluno.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No  contexto  da  educação  ambiental,  o  termo  "preservação"
refere-se à ação de promover a destruição ou a degradação de um
ecossistema, de uma área geográfica ou das espécies animais e
vegetais  ameaçadas  de  extinção,  adotando-se  as  medidas
preventivas  legalmente  necessárias  e  as  medidas  de  vigilância
adequadas.
II.  Caberá  ao  gestor  da  instituição  de  ensino  municipal  a
coordenação da política nacional de educação.
III. A avaliação da aprendizagem dos estudantes, a avaliação da
instituição como um todo e a avaliação do sistema escolar são
níveis de avaliação que não estão isolados e necessitam estar em
regime  de  permanentes  trocas,  de  forma  que  se  obtenha
legitimidade técnica e política.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  É  dever  do  Estado  garantir  o  acesso  público  e  gratuito  aos
ensinos  Fundamental  e  Médio  para  todos  os  que  não  os
concluíram na idade própria.
II. A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos
ou fracassos do aluno, deve ser compreendida como um conjunto
de atuações que tem a função de alimentar, desestimular e tolher a
intervenção pedagógica.
III.  A  aprendizagem  significativa  depende  de  uma  motivação
intrínseca, isto é, o aluno deve evitar tomar para si a necessidade e
a vontade de aprender.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na perspectiva das tendências pedagógicas liberais, “o homem é
produto  do  meio”;  ele  e  sua  consciência  se  formam  em  suas
relações  acidentais,  que  podem  e  devem  ser  controladas  pela
educação, a qual deve trabalhar em prol da autonomia do indivíduo
e da construção do pensamento crítico.
II. Entre uma das críticas sofridas pela tendência liberal tradicional,
ao longo da história  da educação,  pode-se incluir  a  de que os
conhecimentos adquiridos fora da escola não eram considerados
como primeiro passo para a construção de novos conhecimentos,
como  um  caminho  importante  para  a  construção  de  saberes
dotados de significado.
III. As áreas de Ciências Naturais, História e Geografia, em geral,
são as principais parceiras para o desenvolvimento dos conteúdos
relacionados ao Meio Ambiente,  pela própria natureza dos seus
objetos de estudo. As áreas de Língua Portuguesa, Matemática,
Educação Física e Arte,  no entanto,  não têm importância nesse
contexto, por constituírem simples instrumentos para que o aluno
possa conduzir o seu processo de construção do conhecimento
sobre meio ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A criança e o adolescente não têm direito à educação, não lhes
sendo assegurado a igualdade de condições para o acesso ou a
permanência na escola.
II. A principal função do trabalho com o tema meio ambiente no
espaço  escolar  é  contribuir  para  a  formação  de  cidadãos
conscientes,  aptos  para  decidirem  e  atuarem  na  realidade
socioambiental de um modo descomprometido com a vida, com o
bem-estar de cada um e da sociedade, local e global.
III.  A  avaliação  não  fornece  subsídios  para  o  profissional  de
educação com elementos para uma reflexão contínua sobre a sua
prática,  sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a
retomada  de  aspectos  que  devem  ser  revistos,  ajustados  ou
reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem
individual ou de todo grupo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  É  importante  que  o  educador  trabalhe  com  o  objetivo  de
desenvolver, nos alunos, uma postura crítica diante da realidade, de
informações e valores veiculados pela mídia e daqueles trazidos de
casa.
II. De acordo com a Lei nº 9.394/96, a jornada escolar no ensino
fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo
em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de
permanência na escola.
III. Construir um ambiente alfabetizador significa fazer da sala de
aula um espaço onde ricos estímulos de aprendizagem estejam
sempre presentes. É um ambiente que promove um conjunto de
situações de uso real de leitura e de escrita, em que os educandos
são impedidos de participar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.



Instituto ADM&TEC | RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR v.Audit.: F898EAFD8

PEDAGOGO (A) - Página 5 de 10 v.920/2019

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  É  vedado aos docentes participar  da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino.
I I .  A  aprendizagem  é  condicionada,  de  um  lado,  pelas
possibilidades  do  aluno,  que  englobam  tanto  os  níveis  de
organização  do  pensamento  como  os  conhecimentos  e
experiências prévias,  e,  de  outro,  pela  interação com os outros
agentes.
III. O trabalho de orientação sexual nas escolas não deve abordar a
busca de prazer como uma dimensão da sexualidade humana.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  consideração  do  tempo  como  variável  que  interfere  na
construção da autonomia permite ao professor criar situações em
que o aluno possa progressivamente controlar a realização de suas
atividades. Por meio de erros e acertos, o aluno toma consciência
de suas possibilidades e constrói mecanismos de autorregulação
que possibilitam decidir como alocar seu tempo.
II. Facilitar a reflexão sobre a prática pedagógica, tendo em vista
uma  coerência  com  os  objetivos  propostos,  é  uma  das
possibilidades de utilização dos Parâmetros Curriculares Nacionais
no ambiente escolar.
III.  A  expressão  “recuperação  ambiental”  aplicado  a  uma  área
degradada pressupõe que nela se restabeleçam as características
do ambiente original.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No caso da avaliação escolar, é necessário que se estabeleçam
expectativas de aprendizagem dos alunos em consequência do
ensino,  que devem se expressar  nos objetivos,  nos critérios de
avaliação propostos e na definição do que será considerado como
testemunho das aprendizagens. Do contraste entre os critérios de
avaliação  e  os  indicadores  expressos  na  produção  dos  alunos
surgirá o juízo de valor, que se constitui a essência da avaliação.
II. No contexto ambiental, uma área degradada pode ser reabilitada
(tornar-se novamente habilitada) para diversas funções,  como a
cobertura por vegetação nativa local ou destinada a novos usos,
semelhantes ou diferentes do uso anterior à degradação.
III. A autonomia, no ambiente escolar, refere-se à capacidade de
posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e
cooperativamente  de  projetos  coletivos,  ter  discernimento,
organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, participar da
gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios
éticos etc.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  educador  necessita  conhecer  o  nível  conceitual  e  as
capacidades  cognitivas  de  seus  educandos,  ainda  que  esse
conhecimento  o  impeça  de  compreender  que  níveis  de
conhecimentos variados constituem uma riqueza para o trabalho
em sala de aula.
II.  As  ações educativas  de  atenção à  diversidade,  no ambiente
escolar,  devem  desconsiderar  as  capacidades  intelectuais,  os
interesses, as motivações e os conhecimentos do aluno, pois esse
conjunto não possui relação com a capacidade geral do aluno para
aprendizagem em um determinado momento.
III. Levar o educando a reconhecer as qualidades da própria cultura,
valorando-as criticamente, enriquecendo a vivência de cidadania, é
uma prática vedada no ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  expressão  "conservação",  no  contexto  ambiental,  remete  à
utilização racional de um recurso qualquer, de modo a se obter um
rendimento  considerado  bom,  garantindo-se,  entretanto,  sua
renovação ou sua autossustentação.
II. No contexto ambiental, respeitar e cuidar da comunidade dos
seres vivos não é um princípio ético que reflete o dever dos seres
humanos estarem preocupados com as outras pessoas e outras
formas de vida, agora e no futuro.
III.  Contribuir  para  a  identificação,  produção  ou  solicitação  de
novos materiais que possibilitem contextos mais significativos de
aprendizagem  não  é  uma  das  possibilidades  de  utilização  dos
Parâmetros Curriculares Nacionais no ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As tendências pedagógicas liberais surgiram no século XIX, sob
forte  influência  das  ideias  da  Revolução  Francesa  (1789),  de
“igualdade,  liberdade,  fraternidade”.  Receberam  também
contribuições  do  feudalismo no mundo ocidental  e  do  sistema
comunista.
II.  Um  dos  objetivos  da  educação  escolar  é  que  os  alunos
aprendam a assumir a palavra enunciada e a conviver em grupo de
maneira produtiva e cooperativa. Dessa forma, são prejudiciais as
situações em que possam aprender a dialogar, a ouvir o outro e
ajudá-lo,  a pedir  ajuda,  aproveitar críticas,  explicar um ponto de
vista, coordenar ações para obter sucesso em uma tarefa conjunta
etc.
III.  Para favorecer uma alfabetização de qualidade, é necessário
propor atividades de leitura e escrita que fazem sentido para as
crianças. É necessário que essas atividades aconteçam de forma
prazerosa,  fora  de  contexto  e  distante  da  realidade  social  dos
educandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.



Instituto ADM&TEC | RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR v.Audit.: F898EAFD8

PEDAGOGO (A) - Página 6 de 10 v.920/2019

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Atender necessidades singulares de determinados alunos é estar
atento  à  diversidade.  É  atribuição  do  profissional  de  educação
considerar  a  especificidade  do  indivíduo,  analisar  suas
possibilidades de aprendizagem e avaliar a eficácia das medidas
adotadas.
II. Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou
autoridade com finalidade estranha ao interesse público é dever do
servidor público.
III. A expressão "conservação ambiental" remete ao uso apropriado
do  meio  ambiente  dentro  dos  limites  capazes  de  impedir  a
manutenção  da  sua  qualidade  ou  do  seu  equilíbrio  em  níveis
aceitáveis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Levar o educando a compreender a desigualdade social como um
problema  de  todos  e  como  uma  realidade  que  não  pode  ser
mudada é um dos objetivos do trabalho com o tema pluralidade
cultural no ambiente escolar.
II.  No ambiente  escolar,  a  autonomia deve ser  tomada apenas
como capacidade a ser desenvolvida pelos alunos, nunca como
princípio didático geral, orientador das práticas pedagógicas.
III. Ao se adotar uma postura de avaliação construtiva, impõem-se
instrumentos rígidos de medida.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O servidor público municipal não deve estimular a adoção de
atitudes de respeito entre seus colegas de trabalho.
II.  Os  conteúdos  de  Meio  Ambiente  devem  ser  integrados  ao
currículo  através  da  transversalidade,  pois  serão  tratados  nas
diversas áreas do conhecimento,  de  modo a  impregnar  toda a
prática educativa e,  ao mesmo tempo, criar uma visão global e
abrangente da questão ambiental.
III. A efetivação da gestão democrática é fruto da mobilização dos
trabalhadores em educação, das comunidades escolar e local.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Embora  possa  ser  causada por  efeitos  naturais,  a  forma de
degradação ambiental que mais preocupa governos e sociedades é
aquela  causada  pela  ação  antrópica,  que  pode  e  deve  ser
regulamentada. A atividade humana gera impactos ambientais que
repercutem  nos  meios  físico-biológicos  e  socioeconômicos,
afetando os recursos naturais e a saúde humana, podendo causar
desequilíbrios  ambientais  no ar,  nas  águas,  no solo  e  no meio
sociocultural.
II.  Ensinar  o  educando  a  exigir  respeito  para  si,  denunciando
qualquer atitude de discriminação que sofra, ou qualquer violação
dos  direitos  de  criança  e  cidadão,  não  é  um dos  objetivos  do
trabalho com o tema pluralidade cultural no ambiente escolar.
III. Na perspectiva das tendências pedagógicas liberais, a educação
e o saber já produzidos (conteúdos) são menos importantes que a
experiência  vivida  pelos  educandos  no  processo  pelo  qual  ele
aprende.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O processo de ensino constitui-se de um sistema desarticulado.
II.  O  termo  "degradação  ambiental"  consiste  em  alterações  e
desequilíbrios provocados no meio ambiente que contribuem para
a preservação dos seres vivos ou auxiliam os processos vitais ali
existentes.
III. A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo em
que  se  evidenciam  as  inter-relações  e  a  interdependência  dos
diversos elementos na constituição e  manutenção da vida.  Em
termos de educação,  essa perspectiva contribui  para encobrir  a
necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da dignidade
do  ser  humano,  da  participação,  da  corresponsabilidade,  da
solidariedade e da equidade no ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os alunos contam exclusivamente com o contexto escolar para a
construção  de  conhecimento  sobre  conteúdos  considerados
escolares.  A  mídia,  a  família,  a  igreja,  os  amigos,  são também
fontes de influência educativa que incidem sobre o processo de
construção de significado desses conteúdos.
II. À luz da Lei nº 9.394/96 (LDB), os municípios incumbir-se-ão de
exercer  ação  redistributiva  em  relação  às  suas  escolas.  Cabe
também aos municípios baixar  normas complementares para o
seu sistema de ensino e autorizar, credenciar e supervisionar os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
III. Na escola, os impulsos do desejo vividos no corpo precisam ser
discutidos e  esclarecidos,  ajudando os jovens a  dimensioná-los
adequadamente, compreendendo seu caráter e sua relação com as
possíveis escolhas racionais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trabalho escolar com a temática Meio Ambiente deve permitir
ao aluno adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade
que o levem a interações construtivas, justas e ambientalmente
sustentáveis.
II.  O  servidor  público  deve  compreender  que  toda  pessoa  tem
direito  à  verdade  e  esse  princípio  não  possui  relação  com  a
realização das ações e serviços públicos.
III. Entre as críticas sofridas pela tendência liberal tradicional, ao
longo da história da educação, pode-se incluir a de que a educação
era pouco burocratizada (conteúdos, memorização, provas) com
normas muito flexíveis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

32 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  No  ambiente  escolar,  a  didática  é  um  instrumento  de
fundamental  importância,  na  medida  em  que  possibilita  e
conforma as relações que alunos e educadores estabelecem entre
si, com o conhecimento que constroem, com a tarefa que realizam
e com a instituição escolar.
II. Os critérios de avaliação não expressam todos os conteúdos que
foram  trabalhados  no  ciclo,  mas  apenas  aqueles  que  são
fundamentais para que se possa considerar que um aluno adquiriu
as capacidades previstas de modo a poder continuar aprendendo
no  cic lo  seguinte ,  sem  que  seu  aproveitamento  seja
comprometido.
III. A organização dos alunos em grupos de trabalho influencia o
processo de ensino e aprendizagem, e pode ser otimizada quando
o educador  interfere  na organização dos grupos.  Organizar  por
ordem alfabética ou por idade não é a mesma coisa que organizar
por gênero ou por capacidades específicas; por isso o educador
deve eximir-se de discutir ou decidir os critérios de agrupamento
dos alunos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A condução do processo de ensino dispensa uma compreensão
do que vem a ser o processo de aprendizagem.
II.  O  desenvolvimento  da  autonomia  depende  de  suportes
materiais, intelectuais e emocionais. No início da escolaridade, a
intervenção  do  professor  é  dispensável  na  definição  desses
suportes: tempo e forma de realização das atividades, organização
dos grupos, materiais a serem utilizados, resolução de conflitos,
cuidados físicos, estabelecimentos de etapas para a realização das
atividades.
III. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância são princípios que
devem ser afastados da prática escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É dever do servidor público o uso do cargo para obter qualquer
favorecimento para si.
II.  A  avaliação das aprendizagens só pode acontecer  se  forem
relacionadas com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a
adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos
prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições de
enfrentar.
III. Estimular o educando a valorizar as diversas culturas presentes
no Brasil, ignorando sua contribuição no processo de constituição
da identidade brasileira é um dos objetivos do trabalho com o tema
pluralidade cultural no ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trabalho escolar com a temática Meio Ambiente deve permitir
ao  aluno  compreender  a  necessidade  e  dominar  alguns
procedimentos de conservação e manejo dos recursos naturais
com os quais interage, aplicando-os no dia a dia.
II. Utilizar a avaliação como instrumento para o desenvolvimento
das atividades didáticas requer que ela não seja interpretada como
um  momento  estático,  mas  antes  como  um  momento  de
observação de um processo dinâmico e não-linear de construção
de conhecimento.
III.  Todo material é fonte de informação, mas nenhum deve ser
utilizado  com  exclusividade.  Assim,  no  ambiente  escolar,  é
importante haver diversidade de materiais para que os conteúdos
possam ser tratados da maneira mais ampla possível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Ana foi  ao supermercado e comprou R$ 39,15 de aveia,  R$
121,70 de arroz, R$ 95,40 de feijão, R$ 387,50 de carne e R$ 77,50
de suco. Após realizar o pagamento de suas compras, ela observou
que a nota fiscal trazia a informação de que seria recolhido um
imposto  de  2,20%  sobre  o  valor  total  das  compras.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor do imposto a que a nota fiscal se referia é
superior a R$ 16,04 e inferior a R$ 16,81.

b) Se Ana nasceu em 1988, teria completado 31 anos em 2015.

c) No mês de janeiro, um produtor rural vendeu 765 litros de leite a
R$ 1,85 por litro. Nesse mesmo período, ele vendeu 12.455 ovos a
R$  0,17,  cada.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que a receita com a
venda de leite representa mais de 42% e menos de 45% da receita
total com todas as vendas descritas.

d) Uma despesa de R$ 1.030 pode ser paga em 10 parcelas iguais
de R$ 97, cada.

e) No mês de julho, uma loja de bebidas vendeu 456 garrafas de
vinho do tipo "A" a um preço de R$ 38,40, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidas 291 garrafas de vinho do tipo "B"
por R$ 33,70,  cada.  Sabe-se que essa loja comercializa apenas
esses dois tipos de vinho. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas,  é correto afirmar que a arrecadação
com as vendas do vinho “A” representa mais de 61,8% e menos de
66,7% do total arrecadado com as vendas de vinhos nessa loja no
período considerado.
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37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana comprou 25 cadernos a um preço unitário de R$ 21,
então ela gastou R$ 497 com suas compras.

b) Em uma loja de eletrônicos, no mês de abril, foram vendidos 21
celulares do tipo 1, a um preço de R$ 799,00, cada. Nesse mesmo
período,  também foram vendidos  15  celulares  do  tipo  2,  a  R$
899,00, cada. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a receita com as vendas do
celular do tipo 1 representam mais de 57% e menos de 63% do
total arrecadado com as vendas de ambos os modelos no período.

c) Se uma vila de 381 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 503 habitantes.

d) Um veículo está sendo anunciado pelo preço de R$ 35.987,00
em uma concessionária. Após uma longa negociação, Ana obteve
um desconto de 3,20% sobre o preço. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
pago por Ana pelo veículo foi superior a R$ 34.935,42 e inferior a R$
35.033,12.

e) Uma empresa de transporte urbano possui 37 ônibus, cada um
com capacidade para 312 litros de combustível em seu tanque.
Sabe-se  que  o  preço  do  diesel  é  R$  3,987  por  litro.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o custo de encher o tanque de todos esses
veículos  com diesel  é  superior  a  R$  45.870,12  e  inferior  a  R$
46.651,10.

38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um fabricante de bebidas vendeu, no mês de maio, 887 litros de
suco do tipo 1 a R$ 5,35 por litro. Também foram vendidos, nesse
período, 2.421 litros de suco do tipo 2, a R$ 3,45 por litro. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que a receita com as vendas de suco do tipo 1
representam mais de 38% e menos de 41% do total arrecadado.

b) Uma porção de 980 gramas de farinha pode ser dividida em 35
porções menores com 37 gramas, cada.

c) Em um estádio de futebol há 108 torcedores que compraram o
ingresso para o Camarote, no valor de R$ 64,00, cada. Os demais
1.542  torcedores  optaram  por  comprar  ingressos  para  a
arquibancada, no valor de R$ 26,00, cada. Sabe-se que, ao término
do jogo, o time vencedor receberá um prêmio equivalente a 32% da
receita  total  com  as  vendas  de  todos  os  ingressos.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor  do prêmio do vencedor será superior  a  R$
14.985,00 e inferior a R$ 15.133,00.

d) O resultado da subtração 111 - 5 - 30 é menor que 69.

e) Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Após uma
longa negociação, Ana obteve um desconto de 8,45% sobre o preço
inicial. Assim, considerando apenas as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor  final  pago por Ana pelo imóvel  é
superior a R$ 281.301,48 e inferior a R$ 282.901,12.

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da expressão 100 - (6 x 7) + (8 : 2) é maior que 98.

b) A Escola Municipal Ana Montessori decidiu fazer um grande bolo
para  a  festa  de  comemoração dos  50  anos  da  sua  fundação.
Durante a festa, o bolo foi dividido em 13 partes iguais, cada uma
delas  sendo  destinada  a  uma  das  13  turmas  de  alunos  da
instituição.  Em seguida,  cada uma dessas fatias foi  novamente
dividida em 35 partes menores, cada uma delas sendo entregue a
um aluno,  apenas.  Sabe-se  que  todos os  alunos  da  instituição
receberam apenas 1  fatia  desse  bolo  e  que  apenas os  alunos
comeram  o  bolo.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  cada  aluno
consumiu uma fatia correspondente a mais de 0,31% e a menos de
0,44% do bolo originalmente produzido.

c) Para realizar uma reforma em sua casa, Ana precisou gastar R$
2.891,00 com a compra de tintas, R$ 6.751,00 com materiais de
alvenaria, R$ 9.817,00 com cerâmica e R$ 1.414,00 com materiais
elétricos.  Ao  optar  por  realizar  o  pagamento  à  vista,  ela  foi
informada pela vendedora de que receberia um desconto de 18%
sobre o valor total de suas compras. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o desconto
proporcionou  a  Ana  uma  economia  superior  a  R$  3.618,15  e
inferior a R$ 3.741,10.

d)  O  preço  inicial  do  carro  X  é  de  R$  78.990,00.  Após  uma
demorada negociação, Ana conseguiu obter um desconto da loja e
pôde comprar esse veículo por R$ 73.026,26. Assim, considerando
apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o
desconto concedido foi superior a 7,48% e inferior a 7,91%.

e) Se em um recipiente de 2L há 200ml de suco, então ele está com
16% da sua capacidade preenchida.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um tanque de 900L há 250L de diesel, então mais de 38%
do seu volume está preenchido com combustível.

b) O resultado da multiplicação 2 x 6 x 2 é maior que 51.

c) Um carro que percorre 12 km com 1L de gasolina percorrerá 392
km com 29L desse combustível.

d) O resultado da divisão 217 / 31 é menor que 14.

e) O resultado da divisão 441/49 é maior que 21.

Letras

Gostar  de  ler  e  escrever  são  características  essenciais  para
quem deseja seguir carreira em Letras. Ao estudar um idioma
estrangeiro,  aprende-se muito sobre a cultura dos povos que
falam aquela língua. Portanto, o profissional de Letras deve ter o
desejo de conhecer novas culturas e ter interesse por literatura.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a)  O  tema  central  do  texto  é  a  redução  da  criminalidade  nos
municípios paranaenses.

b) O tema central do texto é o reajuste no valor do salário mínimo
em 2018.

c) O tema central do texto é a carreira em Letras.

d) O texto traz informações sobre o total de bacharéis em Letras
formados em 2018, no Brasil.

e)  O  texto  traz  informações  sobre  a  remuneração  média  de
profissionais de Letras no Pará.
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42 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre o aumento da criminalidade no
Brasil.

b) Em 2022, o curso de Letras será extinto no Brasil, de acordo com
o autor.

c) O texto inclui informações sobre o aumento do desemprego no
Brasil.

d) O tema central do texto é o aumento no número de faculdades
privadas no Brasil.

e) Gostar de ler e escrever são características importantes para o
profissional de Letras, de acordo com o texto.

43 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre a redução do desemprego no
Brasil.

b) De acordo com o autor, estudar um idioma estrangeiro permite
conhecer a cultura de outros povos.

c) O tema central do texto é a preservação do meio ambiente.

d)  Utilizando-se  de  uma  linguagem  simples,  o  autor  busca
estimular os jovens a seguir a carreira promissora de Letras.

e) De acordo com o autor, o salário de profissionais de Letras tem
crescido mais de 10% no último ano.

44 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O profissional de Letras deve ter o desejo de conhecer novas
culturas, de acordo com o texto.

b)  No  texto,  o  autor  propõe  melhorias  para  a  formação  de
profissionais de Letras no Brasil.

c) Através de metáforas e figuras de linguagem, o autor expressa
sua frustração na carreira de profissional de Letras.

d)  O texto traz informações sobre as amplas oportunidades de
emprego para profissionais de Letras na administração pública.

e) O tema central do texto é o aumento no número de imigrantes
colombianos em 2018.

45 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o curso de Letras forma profissionais
para atuar em clínicas e hospitais.

b) O texto inclui informações sobre a redução da criminalidade no
Brasil.

c)  O  profissional  de  Letras  deve ter  interesse por  literatura,  de
acordo com o autor.

d)  De  acordo  com  o  autor,  o  profissional  de  Letras  não  deve
expressar opiniões políticas.

e) De acordo com o autor, o curso de Letras tem duração de seis
anos.

Energia solar

Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da
luz  e  do  calor  do  Sol.  É  utilizada  por  meio  de  diferentes
tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar,
a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura
solar e a fotossíntese artificial. Atualmente, muitos especialistas
consideram que o desenvolvimento de tecnologias de fontes de
energia  solar  acessíveis,  inesgotáveis  e  limpas  terá  enormes
benefícios a longo prazo.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

46 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o aumento do consumo de drogas nas
periferias das cidades brasileiras.

b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia atômica, de acordo com o texto.

c)  O  tema  central  do  texto  está  relacionado  com  o  uso  de
tecnologias renováveis.

d) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em hospitais e unidades de saúde.

e) Na opinião do autor, o custo de produção de energia solar, no
Brasil, é significativamente inferior ao da energia eólica.

47 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A fotossíntese artificial é uma tecnologia que pode trazer graves
danos ao meio ambiente, de acordo com o texto.

b) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em instituições de ensino público.

c) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia eólica, de acordo com o texto.

d) De acordo com o autor, muitos especialistas acreditam que as
tecnologias de fontes de energia solar podem trazer benefícios a
longo prazo.

e) O tema central do texto é a redução da área de mata atlântica no
Brasil.

48 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia cósmica, de acordo com o texto.

b) O tema central do texto é o aumento da poluição sonora nas
grandes cidades.

c)  Na  opinião  do  autor,  a  energia  solar  deve  substituir
completamente as hidrelétricas no Brasil até 2028.

d) A fotossíntese artificial é um exemplo de tecnologia que utiliza a
energia solar, de acordo com o autor.

e) A fotossíntese artificial é uma tecnologia ainda inacessível para
países com população inferior  a 200 milhões de habitantes,  de
acordo com o autor.

49 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a)  A  energia  solar  fotovoltaica  é  obtida  através  da  queima  de
combustíveis fósseis, de acordo com o texto.

b) Na opinião do autor, o uso de energia solar apresenta menos
riscos ao meio ambiente quando comparada com a energia eólica.

c) O aquecimento solar e a energia solar fotovoltaica são exemplos
de tecnologias baseadas em energia solar, de acordo com o texto.

d)  No  texto,  o  autor  procura  defender  a  legalização  do
desmatamento de florestas no cerrado brasileiro.

e) Na opinião do autor, o governo federal deve estimular o uso da
energia solar através da isenção de impostos.

50 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a)  O  tema central  do  texto  está  relacionado à  necessidade de
reflorestamento da mata ciliar nos principais rios brasileiros.

b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia solar, de acordo com o texto.

c)  A  energia  solar  fotovoltaica  é  um  exemplo  de  tecnologia
baseada em energia eólica, de acordo com o texto.

d) A proibição do uso de energia solar no Brasil é o tema principal
do texto.

e)  O  tema  central  do  texto  está  relacionado  à  utilização  de
automóveis movidos a energia elétrica nas grandes cidades.
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