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CONCURSO PÚBLICO

PEDRA (PE) | NÍVEL MÉDIO MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

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:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de
Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de
uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais
destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada
ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
II. Maslow é um autor de referência para os estudos e práticas em
gerenciamento de recursos humanos. De acordo com esse
importante teórico, as necessidades humanas de segurança estão
relacionadas à segurança e proteção contra danos físicos e
emocionais, por exemplo.
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. À luz da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os editais de
licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão,
mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o
contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da
administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de
processo isonômico, medidas de compensação comercial,
industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de
financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida
pelo Poder Executivo federal.
II. O gerenciamento da equipe, buscando a eficiência e a eficácia
dos processos, é um dos principais desafios dos gestores e
administradores no setor público. Para alcançar o melhor resultado
possível na instituição, o gestor deve incentivar a realização de
processos de planejamento formais, mas não excessivamente
burocráticos, ao mesmo tempo em que deve tolher as tentativas de
comunicar à equipe o plano a ser executado.
Marque a alternativa CORRETA:
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4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A eficiência na Administração Pública apenas pode ser alcançada
mediante a utilização de boas práticas de trabalho e do
atendimento às determinações legais vigentes. Nesse contexto,
cabe ao servidor público compreender que programar as atividades
a serem realizadas não faz parte do processo de planejamento e,
portanto, essa prática deve ser incluída em meio à execução dos
serviços prestados aos cidadãos.
II. A legislação brasileira, atualmente, compreende um conjunto de
normas que determinam quais as informações que podem ou não
ser divulgadas ao público em geral, assim como a forma como
essas informações devem ser disponibilizadas. Como exemplo,
pode-se citar o sigilo imposto às informações que são
determinantes para a manutenção da segurança nacional, ou
mesmo as informações pessoais dos usuários dos serviços
públicos. Diante disso, é possível inferir que a Administração
Pública municipal deve infringir o princípio da publicidade de seus
atos, pois o mesmo possui amplas restrições legais.
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. A Administração Pública tem o poder de regular e gerar
obrigações e deveres para a sociedade, assim as suas decisões e
ações normalmente geram efeitos em larga escala para a
sociedade e em áreas sensíveis. O Estado é a única organização
que, de forma legítima, pode definir unilateralmente obrigações em
relação a terceiros.
II. O princípio fundamental da avaliação gerencial não é apenas
medir se determinado resultado foi alcançado, mas proporcionar
informações suficientes para desencadear um processo que
permita identificar as oportunidades de melhoria de forma contínua
na instituição.
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.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A função de controle, no âmbito da administração organizacional,
compreende processos como medir os resultados obtidos e
compará-los aos planos estabelecidos; medir as variações em
processos e resultados; coordenar os esforços da equipe em favor
do cumprimentos dos objetivos organizacionais; definir ações para
estimular a motivação da equipe; determinar quais indicadores
serão utilizados para indicar o sucesso de um projeto ou processo;
e divulgar os resultados obtidos, por exemplo.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público da área administrativa deve conhecer os
principais conceitos relacionados ao processo licitatório. Por
exemplo, a definição de Seguro-Garantia, na lei 8.666/93, refere-se
ao seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações
assumidas por empresas em licitações e contratos.
II. A atividade pública é financiada com recursos públicos, oriundos
de contribuições compulsórias de cidadãos e empresas, os quais
devem ser direcionados para a prestação de serviços públicos e
para a produção do bem comum. A Administração Pública tem
como destinatários de suas ações cidadãos, sociedade e partes
interessadas, demandantes da produção do bem comum e do
desenvolvimento sustentável.
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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II. Frequentemente alguns servidores públicos podem tornar-se
responsáveis por processos administrativos sem, no entanto,
possuir formação específica em Administração, como um
bacharelado nessa área. Nesses casos, é pertinente esclarecer a
esses servidores que eles devem ser responsáveis por processos
de planejamento e controle sem, no entanto, exercer qualquer
atividade de liderança, pois liderar a equipe não faz parte da função
de direção e não está relacionada com as atividades
administrativas.
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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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A liderança é o elemento promotor da gestão, responsável pela
orientação, estímulo e comprometimento para o alcance e
melhoria dos resultados organizacionais e deve atuar de forma
aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas,
visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, a promoção
de relações de qualidade e a proteção do interesse público.
II. O Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) é um documento
muito importante para auxiliar nos trabalhos do gerente de projetos
e da equipe. Esse documento frequentemente é desenvolvido
desde a iniciação do projeto, pois esse plano é utilizado para avaliar
a viabilidade do empreendimento e contempla informações como
um cronograma de marcos, restrições contratuais, os limites
orçamentários, os objetivos gerais do projeto e quem é o apoiador
(também chamado de "Patrocinador") do projeto. Assim, pode-se
dizer que o projeto ainda não existe enquanto o PGP ainda não foi
aprovado, pois esse documento autoriza o início do projeto.
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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Administração Pública tem que ser excelente, conciliando esse
imperativo com os princípios que devem obedecer, os conceitos e
a linguagem que caracterizam a natureza pública das organizações
e que impactam na sua gestão. Assim, dado que os órgãos ou
entidades públicas são regidos pela supremacia do interesse
público e pela obrigação da continuidade da prestação do serviço
público, eles devem tratar a todos igualmente e com qualidade.
II. Planejar, controlar, dirigir e realizar melhorias são algumas das
atividades inerentes ao trabalho administrativo em uma entidade
pública. Essas atividades são realizadas com o objetivo de garantir
que os processos organizacionais sejam cumpridos com qualidade
e eficiência. Assim, deve o servidor público contribuir para a
realização de ações corretivas, quando necessário, pois essa é
uma das mais importantes etapas do processo de planejamento.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Estimar o prazo de término de um projeto é um dos principais
desafios do gerente de projetos. Assim, é importante que esse
profissional compreenda a importância do caminho crítico do
diagrama de rede do projeto, o qual determina a duração mínima
que esse projeto pode ter.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema de gestão que
desdobra diretrizes em metas alcançáveis na instituição. O método
trata de ir desenvolvendo atividades que passam pelos âmbitos
estratégico, tático e operacional. Com esses desdobramentos, é
possível envolver toda a empresa em direção aos objetivos
estratégicos.
II. A Administração Pública, ao realizar o planejamento, a execução
e o controle das suas atividades, processos e serviços, deve
sempre ter em mente um conjunto de princípios e leis a serem
seguidos. Assim, o agente público deve sempre eximir-se de agir
com ganância, favoritismo ou impessoalidade, pois os seus atos
refletem na percepção dos usuários dos serviços sobre a qualidade
dos serviços prestados pelo poder público.

II. O processo de melhoria contínua trata-se do modelo
administrativo denominado Kaizen, que se originou na indústria
Toyota no Japão. A palavra Kaisen significa “melhoria contínua” ou
“mudar sempre para melhor”. Todos participam da melhoria
contínua, incluindo a alta gerência até o piso de fábrica, com o
objetivo de identificar oportunidades de ganho melhorando a
produtividade da organização.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O gerenciamento da qualidade apenas pode ser realizado se
forem definidos os objetivos e metas a serem alcançados por esse
processo. Ou seja, para controlar e garantir a qualidade, deve-se,
preliminarmente, planejar a qualidade. Para prover esse plano, o
gestor público pode valer-se das teorias dos principais gurus da
qualidade, como Demming, Krosby e Maslow, os quais lançaram as
bases do que hoje entendemos como o gerenciamento profissional
da qualidade.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Administração Pública compreende um conjunto de princípios,
práticas e processos quem têm por objetivo proporcionar à
população os serviços necessários à manutenção da qualidade de
vida e a garantia dos direitos humanos e sociais básicos. Nesse
contexto, a eficácia não é um princípio que deve nortear a atuação
da gestão pública municipal, pois o uso racional, eficiente e efetivo
dos recursos públicos é uma premissa do trabalho realizado nas
entidades governamentais.

II. À luz da lei nº 12.527/11, o conceito de tratamento da
informação inclui as ações referentes à produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte,
transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

II. O gerenciamento de uma organização governamental pode
exigir do gestor público o domínio sobre um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes bastante específico. Nesse
contexto, o conhecimentos sobre os principais processos de
planejamento é indispensável. No nível tático, por exemplo, as
atividades de planejamento caracterizam-se pela definição de
diretrizes de longo prazo, de cronogramas de marcos e de
orçamentos com reservas de contingência.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A moralidade, na Administração Pública, refere-se à diferenciação
de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas
como próprias e as que são impróprias. Ou seja, o servidor público
deve prezar pela manutenção de uma conduta imprópria no
contexto da entidade governamental em que atua.
II. O gerenciamento dos recursos humanos compreende um
conjunto de processos que vão desde a seleção e mobilização de
equipes para projetos e processos específicos até a gestão das
condições de trabalho e avaliação da satisfação dos
colaboradores. A gestão de recursos humanos também é
conhecida como gestão de pessoas e, atualmente, possui objetivos
bem definidos, como a necessidade de elevar o desempenho do
time, reduzir a motivação individual e estimular a qualificação
profissional. Frequentemente, as ações de estímulo ao
desenvolvimento de um comportamento ético na instituição
também estão contempladas no escopo da gestão de recursos
humanos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
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16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O conhecimento técnico não é o único fator que determina a
eficiência e a efetividade do time. No contexto da gestão de
recursos humanos no serviço público, também a motivação dos
colaboradores, a disponibilidade de recursos e equipamentos e a
clareza dos objetivos definidos contribuem para a produtividade da
equipe. No entanto, o gestor público deve eximir-se de realizar
ações que possam favorecer a motivação dos servidores no
ambiente de trabalho, pois essa atitude é contrária aos princípios
da impessoalidade e da finalidade.
II. À luz da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Projeto Básico
compreende o conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação,
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos
e do prazo de execução, devendo conter os elementos
determinados nessa lei.
Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

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

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Subordinam-se ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, além dos órgãos da administração direta, os fundos
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito
Federal e municípios.

d) As duas afirmativas são falsas.

II. Em decorrência do princípio da legalidade, somente a lei pode
delegar competências e poderes à Administração Pública e aos
seus agentes públicos; criar ou extinguir competências estatais,
ministério ou órgão da Presidência da República diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo; criar cargos ou funções
públicas. Assim, a Administração Pública não tem liberdade nem
vontade que não as concedidas e determinadas pela Constituição e
pela lei e, nesse caso, são matérias de sua discrição apenas as
estratégias, mecanismos e instrumentos a serem adotados na
aplicação da lei, no objetivo de conseguir os seus plenos efeitos, na
forma mais eficiente possível.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O agente público é responsável pelo cumprimento das próprias
atividades e, portanto, deve buscar sempre conhecer as melhores e
mais eficientes formas de realizar o seu trabalho na entidade.
Assim, no seu cotidiano profissional, o servidor deve compreender
que o zelo não é um princípio que deve nortear a atuação da gestão
pública municipal e, portanto, os serviços prestados à população
devem atender apenas ao que dispõe a legislação vigente.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. O Diagrama de Pareto é uma das mais importantes ferramentas
da qualidade, pois permite representar graficamente a dispersão
(ou o "erro") de um processo específico. Embora se trate de uma
ferramenta clássica da qualidade, sua utilização não é algo trivial.
Para construir um Diagrama de Pareto, o servidor público deverá
reunir os dados referentes aos resultados do processo que deseja
analisar, aplicá-los a um gráfico e, em seguida, representar
graficamente os limites de controle (inferior e superior) e os limites
de especificação (superior e inferior). Em seguida, deve-se
monitorar regularmente os resultados, identificando a média e o
desvio padrão real do processo.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Tipicamente, as entradas e saídas dos processos organizacionais
são constituídas por informações ou serviços e devem ser
revisadas para assegurar que não ocorram incoerências ou
omissões graves. Uma vez que elas tenham sido definidas, pode-se
identificar quem são os fornecedores e os clientes.
II. As organizações são constituídas por uma complexa
combinação de recursos humanos e organizacionais, cujo
desempenho pode afetar, positiva ou negativamente, a
organização em seu conjunto.
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.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Administração Pública é responsável por garantir o
atendimento aos direitos essenciais à população, como o acesso
aos serviços de saúde, de educação e de assistência social. Para
manter a qualidade e a conformidade em seus objetivos, o gestor
público deve obrigar-se ao cumprimento dos princípios da
legalidade e da finalidade, ao mesmo tempo em que deve eximir-se
de alguns comportamentos, como a autoexecutoriedade da
Administração ou a busca por privilégios particulares indevidos.
II. O termo "decoro" remete ao respeito às regras de convivência.
Esse conceito está diretamente relacionado com a atitude e as
diretrizes comportamentais que devem ser assumidas pelos
servidores públicos no seu ambiente de trabalho. Em outras
palavras, o decoro não é um princípio que deve nortear a atuação
dos servidores públicos municipais, pois ele deve ser seguido por
todos aqueles que trabalham no âmbito governamental.
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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19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um macroprocesso é um processo que envolve mais de uma
função da organização e cuja operação tem impacto significativo
nas demais funções. Dependendo da complexidade do processo,
ele é dividido em subprocessos.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza comprou um notebook e obteve um desconto de 26%.
Sabendo que o preço inicial do produto era de R$ 1.950, Luíza
deverá pagar mais de R$ 1.500 pelo item.

II. Os órgãos e entidades públicos são vistos como sistemas vivos,
integrantes de ecossistemas complexos que devem interagir com
o meio e se adaptar. Assim, é importante que o seu sistema de
gestão seja dinâmico e capaz de contemplar a organização como
um todo para rever e consolidar os seus objetivos e suas
estratégias, observando o alinhamento e a interconexão dos seus
componentes, ou seja, a consistência entre os seus objetivos,
planos, processos, ações e as respectivas mensurações.

III. Luíza comprou um refrigerante e obteve um desconto de 2%.
Sabendo que o preço inicial do produto era de R$ 10, Luíza deverá
pagar mais de R$ 9,64 pelo item.

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.
20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A administração é uma área de conhecimento que estuda as
ferramentas, as técnicas e os processos voltados para a gestão de
uma entidade a fim de cumprir seus objetivos. Nesse contexto, é
papel do profissional de administração realizar atividades de
planejamento, direção, controle e ações de melhoria no âmbito
organizacional. Como exemplo, pode-se citar o processo de
orientar a equipe para a execução do trabalho, o qual faz parte da
função administrativa de controle.
II. O conceito de "eficiência" refere-se à relação entre os resultados
obtidos e os recursos empregados. Existem diversos tipos de
eficiência, que se aplicam a áreas diferentes do conhecimento. No
contexto da Administração Pública, esse conceito remete à
necessidade de aumentar os investimentos em um projeto ainda
que eles não se traduzam em novos resultados ou na melhoria dos
serviços para a população.
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.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Se Luíza utilizou 4/16 de todos os ovos disponíveis em sua
cozinha para fazer um omelete, então 25% de todos os ovos foram
utilizados na elaboração desse prato.
II. Luíza comprou um produto importado por 30 dólares.
Considerando que na época o valor do Dólar era de R$ 1,17,
podemos afirmar que Luíza gastou R$ 35,10.

II. O saguão de um hotel possui área total de 2.400m² e foi dividido
em 30 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após a divisão,
cada parte possui 80m².

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. Em um supermercado, um pacote com 8 sabonetes iguais custa
R$ 10,00. Mantendo a proporção, um outro pacote com duas
dúzias e meia desses sabonetes deverá custar mais de R$ 35.
II. Luíza pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a primeira,
com valor de R$ 100, obteve um desconto de 2%. Sobre a segunda,
com valor de R$ 550, obteve um desconto de 2%. Assim, é correto
afirmar que o valor total gasto por Luíza foi superior a R$ 712.
III. Luíza comprou um travesseiro e obteve um desconto de 10%.
Sabendo que o valor original do produto era de R$ 45, Luíza deverá
pagar R$ 38,50 pelo item.
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. Luíza comprou uma lâmpada de neon e obteve um desconto de
10%. Sabendo que o preço inicial do produto era de R$ 78, Luíza
deverá pagar R$ 67 pelo item.
II. Uma peça metálica em formato de um triângulo de base 17 cm e
altura 27 cm precisa receber um revestimento de ouro em apenas
um dos lados da lâmina. Se o custo para o revestimento é de R$
7,95 por centímetro quadrado revestido, então esse projeto terá um
custo superior a R$ 2.300.
III. Luíza comprou um produto importado por 67 euros.
Considerando que na época o valor do Euro era de R$ 3,50,
podemos afirmar que Luíza gastou mais de R$ 240.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

III. Luíza abasteceu sua moto com R$ 33,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 50 centavos para pagar, pode-se
dizer que Luíza utilizou 66 moedas para pagar pelo combustível.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em janeiro, uma prefeitura arrecadou R$ 188.350 em impostos.
Em fevereiro, sua arrecadação cresceu 8% em relação a janeiro.
Em março, sua arrecadação cresceu 13% em comparação a
fevereiro. Assim, é correto afirmar que o valor arrecadado com os
impostos em março foi superior a R$ 231.467 e inferior a R$
232.091.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Se um triângulo possui arestas com dimensões iguais a 16 hm,
12 hm e 15 hm, então seu perímetro será igual a 39 hm.
III. Um tanque retangular tem as seguintes dimensões: 3,5m de
altura, 4,7m de largura e 9,3m de comprimento. Se a sua largura for
aumentada em 27% e o seu comprimento for aumentado em 9%,
então seu volume final será superior a 207 m³ e inferior a 216 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.
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28 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA', leia as afirmativas a
seguir:
I. A concepção abstrata e estereotipada de “casa”, apresentada de
modo conotativo, confere ao poema um caráter alegórico.

Não existe mais
a casa onde nasci
nem meu Pai
nem a mulambeira
da primeira sombra.

II. A ideia de casa, como construção erguida, porém inexistente na
atual condição do eu-poético, fica nítida no trecho “Nada
existe/nem sequer ruínas/entulho de adobes e telhas/ calcinadas.

Não existe o pátio
o forno a lenha
nem os vasos e a casota do leão.

Marque a alternativa CORRETA:

Nada existe
nem sequer ruínas
entulho de adobes e telhas
calcinadas.

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
29 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA', leia as afirmativas a
seguir:
I. Existe, nos três últimos versos, uma referência ao incêndio
produzido nos adobes da casa e a consequente morte de
ancestrais do eu-lírico.

Alguém varreu o fogo
a minha infância
e na fogueira arderam todos os ancestres.
(ANDRADE, Costa.
http://bit.ly/2MfDuUw)

Autobiografia.

Disponível

em:

II. O texto é carregado de painéis imagéticos cujas posições nos
versos produzem no leitor a sensação de mudança locativa de
cenas.
Marque a alternativa CORRETA:

26 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA', leia as afirmativas a
seguir:
I. Há, no poema, um sentimento saudosista por parte do eu-lírico,
que projeta em suas reminiscências uma narrativa melancólica.
II. A palavra “mulambeira”, no contexto, relaciona-se
pejorativamente à ideia de construção inóspita ressaltada pelo eulírico no trecho “entulho de adobes e telhas”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

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 'AUTOBIOGRAFIA', leia as afirmativas a
seguir:
I. A ausência do que foi o local onde nasceu e viveu o eu-lírico é
marcada, no texto, por elementos que se repetem e intentam
provocar, em certa medida, no leitor, o estado de alma desse “eu”.

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

II. O eu-poético imprime no leitor um estado de alma emblemático
que mistura o místico – profano − e o hierático.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

27 • Com base no texto 'AUTOBIOGRAFIA', leia as afirmativas a
seguir:
I. O título dado ao poema assume um tom jocoso quando se
analisam o estado de alma assumido pelo eu-poético e a função
social da palavra “casa”, no início do texto.

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.

II. A referência a “fogo” e “fogueira”, no poema, produz uma
referência irônica ao modo como feneceram os ancestrais do eulírico.
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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