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CONCURSO PÚBLICO
PEDRA (PE) | NÍVEL FUNDAMENTAL TARDE
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

MOTORISTA (CATEGORIA B)

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 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.

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.  O  cinto  de segurança deve ser  utilizado,  individualmente,  por
todos os ocupantes do veículo.
II. A parada ou estacionamento de veículos sobre as calçadas retira
o espaço próprio do pedestre,  o que pode levá-lo a transitar na
pista de rolamento, na qual evidentemente corre o perigo de ser
atropelado.
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. Para usar o extintor, o motorista deve manter esse equipamento
na horizontal (ou seja, deitado). Em seguida, deve colocar o lacre e
acionar  o  gatilho,  liberando  o  componente  químico  indutor  da
chama. O jato deve ser direcionado para o meio do fogo, não para a
base das chamas. Deve-se evitar fazer movimentos em forma de
leque, pois isso impede que a área em chamas seja atingida pela
espuma.
II.  A direção preventiva é a técnica na qual o motorista procura
prever possíveis situações de risco encontradas no trânsito.
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.  À  luz da legislação brasileira  de trânsito,  usar  o veículo para
arremessar,  sobre  os  pedestres  ou  outros  veículos,  água  ou
detritos, é uma infração grave.
II.  Compreender a legislação de trânsito,  conhecer a sinalização
das vias e manter a atenção ao volante são formas de aumentar a
segurança  do  motorista,  dos  passageiros  e  dos  demais
condutores. Dessa forma, o motorista deve evitar antecipar-se às
situações de risco e, assim, ter menos tempo para reagir sem que
seja surpreendido. Ao conjunto dessas atitudes, conhecimentos e
habilidades atribui-se o nome de direção defensiva.
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. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que os
veículos  precedidos de batedores têm prioridade de passagem,
respeitadas as demais normas de circulação.
II. É dever do motorista manter a atenção e obedecer à sinalização
de  trânsito.  Essas  medidas  são  necessárias  para  garantir  a
segurança nas vias e previnem a ocorrência de acidentes. Assim, o
motorista  consciente  da  necessidade  de  manter  uma  direção
defensiva  deve  evitar  aplicar  a  Atenção  Difusa,  evitando  ficar
concentrado no ato de dirigir,  pois dirigir  disperso é a principal
forma de reduzir os riscos de acidentes.
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. De acordo com a legislação brasileira de trânsito, deixar de dar
passagem aos veículos precedidos de batedores,  de socorro de
incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de
trânsito  e  às  ambulâncias,  quando  em  serviço  de  urgência  e
devidamente  identificados  por  dispositivos  regulamentados  de
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, é uma infração
gravíssima.
II. À luz da legislação brasileira de trânsito, deixar o condutor de
prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado
pela autoridade e seus agentes, é uma infração grave.
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. O motorista é um profissional que está exposto a diversos tipos
de  riscos  no  exercício  da  sua  função.  Nas  ruas  e  estradas,  o
motorista pode deparar-se com condições inadequadas das vias e
até  mesmo  envolver-se  em  acidentes.  Quando  deparar-se  com
uma  dessas  situações,  esse  profissional  deve  saber  que  os
fragmentos dos veículos acidentados nunca devem ser removidos
da pista onde haja trânsito de veículos, pois constituem provas de
que houve imperícia por parte desse servidor público na condução
do automóvel.
II. A falta ou deficiência da iluminação nas estradas, bem como os
faróis com defeito, mal regulados ou que não funcionam, impedem
situações  de  pouca  visibilidade  (penumbra),  permitindo  ao
condutor  perceber  situações de  risco a  tempo de evitar  danos
maiores ao veículo e aos usuários da via, tais como: buracos na
pista, desvio, acostamento em desnível, ponte interditada, animais
e pessoas atravessando a via etc.
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.  Ondulações,  buracos,  elevações,  inclinações ou alterações do
tipo de piso podem desestabilizar o veículo e provocar a perda do
controle dele.
II. A aderência é a capacidade de atrito entre os pneus do veículo e
o pavimento. Pode-se também dizer que é a capacidade dos pneus
se prenderem na pista ou pavimento.
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. Conduzir o veículo utilizando técnicas de direção defensiva é uma
atitude  recomendável  ao  motorista.  Assim,  uma  habilidade
dispensável  a  esse  profissional  é  saber  escolher  a  melhor
alternativa,  quando em real  situação de  risco.  Agindo assim,  o
motorista estará contribuindo para a segurança dos passageiros,
dos demais condutores e de si próprio.
II. O motorista deve procurar fazer a curva movimentando o menos
que puder ao volante, evitando movimentos bruscos e oscilações
na direção.
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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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O motorista deve tomar cuidado no caso de chuvas intensas,
quando a visibilidade fica mais reduzida e a pista é recoberta por
uma  lâmina  de  água,  podendo  aparecer  mais  poças.  Nessa
situação, deve-se redobrar a atenção, acionar a luz baixa do farol,
aumentar a distância do veículo à frente e reduzir a velocidade até
sentir conforto e segurança.
II. Diante de um acidente, o motorista deve evitar acionar o resgate
do  corpo  de  bombeiros,  mesmo  diante  de  qualquer  perigo
identificado  como  fogo,  fumaça,  faíscas,  vazamento  de
substâncias, gases, líquidos, combustíveis ou ainda locais instáveis
como ribanceiras, muros caídos, valas etc.
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. À luz da legislação brasileira de trânsito, seguir veículo em serviço
de  urgência,  estando  este  com  prioridade  de  passagem
devidamente  identificada  por  dispositivos  regulamentares  de
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, é uma infração
gravíssima.
II. O zelo pelo trabalho realizado e o respeito às leis vigentes são
premissas  do  trabalho  do  servidor  público  municipal.  Assim,
manter  uma  relação  com  o  cidadão  envolvendo  a  acolhida,  a
empatia  e  a  despedida é  uma forma de atuar  em desfavor  da
qualidade  no  atendimento,  pois  o  usuário  dos  serviços  possui
expectativas e desejos em relação aos serviços públicos.
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. À luz da legislação brasileira de trânsito, transitar pela contramão
de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido
único de circulação é uma infração gravíssima.
II.  O  motorista  deve  saber  utilizar  corretamente  o  cinto  de
segurança.  Esse equipamento de segurança deve estar  sempre
desregulado e distante do corpo, com ampla folga em relação ao
abdômen.
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.  À  luz  da  legislação  brasileira  de  trânsito,  deixar  o  condutor
envolvido em acidente  com vítima de adotar  providências  para
remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou
agente da autoridade de trânsito, é uma infração média.
II.  A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter  o
veículo instável.
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.  O trabalho do motorista é muito mais amplo do que apenas
conduzir  o  veículo.  Ele  deve  orientar  os  passageiros  sobre  a
utilização de certos equipamentos, como o cinto de segurança, e
deve zelar pela segurança no trânsito, conhecendo as leis vigentes
nessa área. Nesse sentido, é vedado a esse profissional utilizar-se
de  técnicas  e  automatismos  corretos,  resultantes  de  prática  e
treinamento, em prol da segurança no trânsito.
II. A aquaplanagem, as poças d’água e a pista escorregadia são
exemplos  de  condições  adversas  causadas  por  chuva  e  que
podem estar relacionadas a riscos de direção.
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. À luz da legislação brasileira de trânsito, estacionar o veículo nas
esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da
via transversal é uma infração média.
II.  Ao  notar  árvores  ou  vegetação  que  podem  encobrir  a
sinalização, o motorista deve redobrar a atenção, até reduzindo a
velocidade,  para  identificar  restrições de circulação e  com isso
evitar acidentes.
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.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  motorista  deve  ter  consciência  que  é  proibido  e  perigoso
trafegar pelo acostamento, pois essa área se destina a paradas de
emergência e ao tráfego de pedestres e ciclistas.
II.  Atirar  do  veículo  objetos  ou  substâncias  é  infração  grave,
passível de recolhimento do documento de habilitação, apreensão
do veículo, multa e processo penal.
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.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve realizar suas atividades com empenho,
conformidade e obediência à legislação vigente. Nesse contexto,
espera-se  que  os  usuários  dos  serviços  possam  elevar  suas
expectativas em relação aos serviços da entidade e expor esse
sentimento regularmente, pois um cidadão satisfeito terá menores
chances de externar suas opiniões e sugestões de melhoria em
relação aos serviços públicos.
II. A condução de um veículo em uma via pública deve ser realizada
com atenção e os cuidados necessários a essa atividade. Diante de
uma curva, por exemplo, o motorista deve aumentar a velocidade,
com antecedência, evitando usar o freio e, se necessário, reduzir a
marcha  antes  de  entrar  nesse  trecho  da  via  ou  de  iniciar  o
movimento do volante.
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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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As várias formas de sinalização mostram o que é permitido e o
que é proibido fazer no trânsito, advertem sobre perigos na via e
também indicam direções a seguir e pontos de interesse.
II.  À  luz  da  legislação  de  trânsito  brasileira,  deixar  o  condutor
envolvido  em  acidente  com  vítima  de  prestar  ou  providenciar
socorro à vítima, podendo fazê-lo, ou ainda de adotar providências,
podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local,
é uma infração grave.
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.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Todo condutor,  ao efetuar a ultrapassagem, deve indicar com
antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de
direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço.
II.  O  motorista  deve  possuir  um  conjunto  de  conhecimentos,
habilidades  e  atitudes  específico  para  o  bom  desenvolvimento
adequado da sua função, com segurança e dentro da legalidade.
Nesse contexto,  a utilização de técnicas de direção defensiva é
uma  premissa  do  trabalho  desse  profissional.  Essas  técnicas
referem-se ao ato de conduzir um veículo de modo a promover
acidentes,  evitando a  reação às ações incorretas (erradas)  dos
outros  e  das  condições  adversas  (contrárias),  que  podem  ser
encontradas nas vias de trânsito.
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.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  À  luz  da  legislação  brasileira  de  trânsito,  ter  seu  veículo
imobilizado na via por falta de combustível é uma infração média.
II. À luz da legislação brasileira de trânsito, dirigir ameaçando os
pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais
veículos, é uma infração grave.
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. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deve afastar-se do
usuário ou usuários aos quais ultrapassar, de tal forma que deixe
livre uma distância lateral de segurança.
II.  A  direção  defensiva  compreende  o  conjunto  de  técnicas  e
procedimentos  utilizados,  pelo  motorista,  com  o  objetivo  de
prevenir  ou  minimizar  os  acidentes  de  trânsito  e  suas
consequências.
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. A raiz quadrada de 289 corresponde a um número maior que 21.
II.  Luíza  comprou  um  celular  e  obteve  um  desconto  de  40%.
Sabendo que o  valor  original  do produto era  de  R$ 690,  Luíza
deverá pagar R$ 414 pelo item.
III. A raiz quadrada de 529 corresponde a um número menor que
17.
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. Um capital foi aplicado a juro simples com taxa de 20% ao mês,
durante 10 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de
R$  800,00,  podemos  afirmar  que  o  capital  aplicado  foi  de  R$
400,00.
II. Luíza é arquiteta e está projetando uma piscina para um parque
aquático. Se a piscina tem formato retangular e possui dimensões
iguais a 130m, 20m, e 6m, então o seu volume será maior que
15.350 m³.
III. Luíza comprou uma bolsa nova e obteve um desconto de 40%.
Sabendo que o  valor  original  do produto era  de  R$ 410,  Luíza
deverá pagar R$ 246 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.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza adquiriu um empréstimo no valor de R$ 5.000. Após 1 mês,
foi necessário pagar juros no valor de 9% do empréstimo. Assim, é
correto afirmar que Luíza pagou mais de R$ 412 em juros no 1º
mês.
II. Luíza adquiriu um empréstimo no valor de R$ 7.200. Após 1 mês,
foi necessário pagar juros no valor de 0,5% do empréstimo. Assim,
é correto afirmar que Luíza pagou mais de R$ 30 em juros no 1º
mês.
III. Luíza comprou um grampeador e obteve um desconto de 25%.
Sabendo que o valor original do produto era de R$ 12, Luíza deverá
pagar mais de R$ 10 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  gravata  e  obteve  um  desconto  de  3%.
Sabendo que o valor original do produto era de R$ 40, Luíza deverá
pagar menos de R$ 36 pelo item.
II. Se Luíza recebeu um bônus salarial de 1,5% e seu salário passou
a ser R$ 162,4, então o valor anterior da sua remuneração, sem o
bônus, era de R$ 142.
III.  Um  posto  de  combustíveis  possui  3  reservatórios.  O
reservatório 1 é capaz de armazenar até 3.400 m³. O reservatório 2
é capaz de armazenar até 2.800 m³. O reservatório 3 é capaz de
armazenar  até  5.200  m³.  O  gerente  do  posto  está  planejando
ampliar o reservatório 2, de modo a aumentar a sua capacidade em
35%.  Se  o  gerente  realmente  realizar  esse  projeto,  então  a
capacidade total  de armazenamento de combustíveis  do posto,
após  a  ampliação  do  reservatório  2  e  considerando  os  três
reservatórios existentes, será de 12.280 m³.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
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d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 1.111,00, investido a uma taxa 2,00% ao mês
durante um período 3 meses, resultará em um montante de valor
superior a R$ 1.188,00 e inferior a R$ 1.204,00.
II. Um capital de R$ 899,00 foi investido à taxa de 13,50% ao ano
por um período de 5 anos. Assim, ao término do período,  esse
investimento resultará em um montante de valor  superior  a R$
1.491,38 e inferior a R$ 1.812,09.
III. Um quadrado com aresta medindo 102 cm terá um perímetro
igual a 408 cm.
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.

EUA

O governo dos Estados Unidos anunciou que vai adiar, de 1º de
setembro para 15 de dezembro, o início da aplicação de tarifas
de 10% sobre alguns produtos chineses.

A  decisão  foi  publicada  pelo  Escritório  do  Representante  de
Comércio dos EUA minutos após o ministro do Comércio da
China ter dito que o vice-Premiê Liu He participou de uma ligação
telefônica com autoridades comerciais norte-americanas.

Liu  conversou  com  o  representante  de  Comércio  dos  EUA,
Robert  Lighthizer,  e  com  o  secretário  do  Tesouro,  Steven
Mnuchin.

Os  produtos  com  taxação  adiada  incluem,  por  exemplo,
telefones celulares, laptops, consoles de videogames, monitores
de computador, brinquedos, além de alguns artigos de calçados
e vestuários.

Alguns produtos, que não foram especificados, serão retirados
da  lista  de  taxação  extra  por  motivos  de  “saúde,  segurança,
segurança nacional e outros fatores”.

A  China  apresentou  uma  representação  solene  sobre  outra
proposta dos EUA de elevar as tarifas sobre produtos chineses a
partir de 1º de setembro, completou o comunicado.

Autoridades dos EUA e da China concordaram em conversar de
novo por telefone dentro de duas semanas.

O mercado financeiro reagiu de forma positiva. Investidores em
tecnologia  comemoraram e  houve uma alta  de  2,8% em um
índice  de  estoques  de  chips,  enquanto  as  ações  da  Apple
subiram mais de 5%.

No Brasil, o anúncio também fez o Ibovespa ter fortes ganhos
nessa manhã.

(Adaptado. Publicado em 13 de agosto de 2019. Disponível em:
http://bit.ly/2KvDa1N)

26 • Com base no texto 'EUA', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a taxação extra de 10% sobre os produtos
chineses será irrestrita e afetará o custo de importação de todos os
produtos  daquele  país,  inclusive  itens  relacionados  à  saúde,  à
segurança e à segurança nacional dos Estados Unidos.
II. De acordo com o texto, o mercado financeiro reagiu de forma
positiva  ao  adiamento  da  taxação.  Investidores  em  tecnologia
comemoraram e houve uma redução de 2,8% em um índice de
estoques de chips, enquanto as ações da Apple caíram mais de 5%.
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 'EUA', leia as afirmativas a seguir:
I.  Após uma leitura atenta do texto, o leitor pode deferir que os
Estados  Unidos  decidiram  impor  sanções  à  importação  de
produtos chineses.
II. De acordo com o texto, os produtos chineses isentos da taxação
de 10% incluem, por exemplo, telefones celulares, laptops, consoles
de videogames,  monitores de computador,  brinquedos,  além de
alguns artigos de calçados e vestuários.
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 'EUA', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, Liu He conversou com o representante de
Comércio  dos  EUA,  Steven  Mnuchin,  e  com  o  secretário  do
Tesouro,  Robert  Lighthizer,  antes  de  decidir  adiar,  de  1º  de
setembro para 15 de dezembro, o início da aplicação de tarifas de
10% sobre alguns produtos chineses.
II. Após uma leitura atenta do texto, o leitor pode depreender que o
governo  norte-americano  fez  um  anúncio  relacionado  ao
adiamento do início da aplicação de tarifas de 10% sobre alguns
produtos chineses.
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 'EUA', leia as afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com  o  texto,  a  decisão  de  antecipar  para  1º  de
setembro a aplicação das tarifas de 10% sobre todos os produtos
chineses foi tomada pelo Escritório do Representante de Comércio
dos EUA,  Liu He,  após uma ligação telefônica com autoridades
comerciais chinesas.
II. De acordo com o texto, no Brasil, o anúncio do adiamento da
taxação fez o Ibovespa ter fortes ganhos.
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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30 • Com base no texto 'EUA', leia as afirmativas a seguir:
I. Os telefones celulares, os laptops e os consoles de videogames
estão entre os produtos chineses que serão submetidos às tarifas
de 10%, de acordo com o texto. Apesar da decisão de taxação dos
produtos  da  China,  alguns  itens,  que  não  foram especificados,
serão retirados da lista de taxação extra por motivos de “saúde,
segurança, segurança nacional e outros fatores”.
II. De acordo com o texto, a China apresentou uma representação
solene sobre outra proposta norte-americana de elevar as tarifas
sobre produtos chineses. O autor também informa ao leitor que as
autoridades dos EUA e da China concordaram em conversar de
novo por telefone dentro de duas semanas.
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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RASCUNHO


