
v.Audit.: 1C8E1992F

v.1157/2019

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE PALMEIRINA - PE | SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

VETERINÁRIO (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:

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 preenchido e assinado10.

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 corpo das aves encontra-se coberto pela pele e seus anexos,
tais como as penas, as unhas e o bico.
II.  A  reprodução dos animais  implica  em melhoria  do rebanho,
maior produtividade e menor ocorrência de problemas de saúde e
planejamento da produção.
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. Nas aves a pele apresenta uma única camada, a epiderme, que
está apoiada sob a tela subcutânea.
II. A escolha de um reprodutor não possui relação com a geração
de crias saudáveis e portadoras de características reprodutivas e
produtivas aceitáveis para a raça.
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.  A raça ovina Santa Inês pode apresentar a cor do pelo preta,
vermelha, branca ou chitada.
II. Maturidade sexual corresponde à idade/fase em que os animais
perdem  as  condições  de  realizar  a  atividade  reprodutiva
plenamente.
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. Em galinhas poedeiras, a pele é mais pálida, pois o pigmento é
retirado para ser incorporado na gema do ovo.
II. Amphixenosis são agentes de doenças que se transmitem com
igual intensidade entre animais, entre os seres humanos e também
entre animais e seres humanos. Estafilococose é um exemplo que
pode ilustrar esse caso.
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. Com relação ao acasalamento, é correto afirmar que os animais,
machos e fêmeas, só devem ser usados para esse fim antes de
atingirem a maturidade sexual.
II. Antropozoonoses são agentes de doenças que são perpetuados
pela transmissão entre animais, porém que podem eventualmente
acometer  seres  humanos.  A  Raiva  é  um  exemplo  de
Antropozoonose.
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.  Animais com problemas nos dentes têm dificuldades para se
alimentar e por isso podem ter o seu desenvolvimento corporal
bastante comprometido.
II. Nos frangos, a pele é amarelada ao longo do corpo, podendo ter
uma coloração mais escura nas pernas e nos pés.
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. Zooantroponoses são agentes de doenças que são perpetuados
pela  transmissão  entre  seres  humanos,  porém  que  podem
eventualmente acometer animais. Como exemplos, pode-se citar a
Tuberculose em animais, pelo Mycobacterium tuberculosis, bacilo
do tipo humano, o HPV (human papillomavirus) e o Lactobacillus
bulgaricus.
II. Zoonoses, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são
doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais
vertebrados e seres humanos.
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.

SEGURANÇA DA INTERNET

A  segurança  da  Internet  é  um  ramo  da  segurança  de
computadores  especificamente  relacionado  não  apenas  à
Internet, geralmente envolvendo a segurança do navegador e a
World Wide Web, mas também à segurança da rede, conforme
se aplica a outros aplicativos ou sistemas operacionais como
um todo.

PHISHING E GOLPES PELO WHATSAPP

Na Internet, o roubo de dados pessoais tem sido uma prática
recorrente,  que  afeta  milhares  de  internautas.  A  técnica  é
praticamente  a  mesma,  o  que muda é  o  enredo usado para
enganar as vítimas. Para reduzir  o risco desse tipo de crime,
recomenda-se  que  entidade  alguma  realize  campanha  pela
internet que obrigue o participante a compartilhar a sua agenda
de contatos e também a enviar a mensagem da promoção para
uma quantidade determinada de amigos.

Deve-se  também  evitar  clicar  sobre  links  desconhecidos
recebidos  em  aplicativos  de  troca  de  mensagens.  É  preciso
redobrar  a  atenção  ao  informar  os  dados  de  login  de  redes
sociais e contas em lojas de aplicativos, pois os golpistas criam
páginas idênticas às originais, para enganar os usuários e roubar
os dados de acesso.

FRAUDES DIGITAIS

Para usufruir  com segurança das facilidades encontradas em
usar  o  celular,  por  exemplo,  para  realizar  compras  online,  é
preciso adotar algumas medidas:
•  Evite acessar o internet banking usando redes de acesso à
internet públicas;
• Só informe dados pessoais a sites conhecidos;
•  Desconfie  de preços de produtos oferecidos com um valor
muito abaixo do mercado. Se o site de comércio eletrônico é
novo, procure verificar se existe uma organização registrada e
ativa na Receita Federal por meio da consulta de CNPJ. Antes de
finalizar  a  compra,  verifique  se  existe  algum  contato  de
atendimento ao consumidor;
• Em transações que envolverem o uso do cartão de crédito, o
endereço  do  site  deverá  ser  acessado  usando  o  protocolo
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“https”.

EVITE COMPARTILHAR BOATOS

Com a produção independente de conteúdo para a Internet, a
eventual monetização através de anúncios acaba servindo como
estímulo a muitos sites publicarem informações não verificadas
apenas para atrair  a atenção de leitores.  Em alguns casos,  o
compartilhamento de boatos pode causar constrangimentos, e
incitar a violência.

MANTENHA O SISTEMA OPERACIONAL ATUALIZADO

Os sistemas operacionais Windows, Mac OS X e Linux podem
estar vulneráveis, e ter as suas falhas exploradas por hackers ou
algum  tipo  de  praga  virtual.  O  ideal  é  sempre  que  possível
instalar as atualizações disponibilizadas pelos desenvolvedores
do sistema. O mesmo se aplica para dispositivos móveis.

OFENSAS PELA INTERNET

A falsa sensação de privacidade na internet serve para motivar
pessoas a  criarem perfis  falsos para  o  compartilhamento de
ofensas pela rede – em alguns casos as ofensas são publicadas
nos  próprios  perfis  pessoais.  Esse  tipo  de  conduta  pode  ter
implicações sérias, inclusive criminais. Quando isso acontece, a
vítima pode buscar ajuda com as autoridades.

USE UMA FERRAMENTA DE SEGURANÇA NO PC

Os usuários dos sistemas operacionais Windows e Android são
os principais alvos de pragas virtuais.

Para evitar problemas no PC o ideal é instalar um antivírus, e
principalmente mantê-lo atualizado. Nos dispositivos móveis, é
recomendável  instalar  apenas aplicativos disponibilizados nas
lojas oficiais  de aplicativos (como Google  Play).  Em caso de
roubo, existem programas que permitem localizar smartphones,
tablets e computadores perdidos.

INSTALE APENAS PROGRAMAS DE FONTES CONFIÁVEIS

Existem milhares de programas disponíveis para download na
internet,  porém  boa  parte  deles  podem  vir  acrescidos  de
programas complementares que comprometem a estabilidade
do sistema operacional, ou roubar informações do usuário. E por
esse motivo, é recomendado evitar baixar programas de sites
desconhecidos.

Adaptado. Disponível em: https://glo.bo/33wuy1g.

8  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Para manter elevada a segurança do computador pessoal e do
aparelho  celular,  é  recomendável  baixar  programas  de  sites
desconhecidos e clicar em links duvidosos enviados por e-mails ou
aplicativos,  de  acordo  com  as  informações  apresentadas  pelo
texto.
II. O texto apresenta uma recomendação de que entidade alguma
realize  campanha  pela  Internet  que  obrigue  o  participante  a
compartilhar  a  sua  agenda  de  contatos  e  também  a  enviar  a
mensagem da promoção para uma quantidade determinada de
amigos.
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.

9  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Existem milhares de programas disponíveis para download na
internet,  porém  boa  parte  deles  podem  vir  acrescidos  de
programas complementares que comprometem a estabilidade do
sistema operacional, ou roubar informações do usuário, de acordo
com as informações apresentadas pelo autor do texto.
II. Os usuários dos sistemas operacionais Windows e Android não
costumam  ser  alvos  de  pragas  virtuais,  de  acordo  com  as
informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

10  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. É preciso redobrar a atenção ao informar os dados de login de
redes sociais e contas em lojas de aplicativos, recomenda o texto,
pois os golpistas criam páginas idênticas às originais, para enganar
os usuários e roubar os dados de acesso.
II.  Para usufruir com segurança das facilidades encontradas em
usar o celular, por exemplo, para realizar compras online, é preciso
adotar  algumas  medidas,  como  informar  os  dados  pessoais
apenas para sites conhecidos, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

11  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Clicar  sobre links desconhecidos recebidos em aplicativos de
troca de mensagens ou por e-mail  é uma prática recomendável
para elevar a segurança do internauta ao navegar na rede mundial
de computadores, conforme pode ser observado no texto.
II. Atualmente, em caso de roubo do computador pessoal ou do
celular, não existem tecnologias que permitam auxiliar na busca
pelo bem perdido, conforme pode ser observado no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

12  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. A falsa sensação de privacidade na internet serve para motivar
pessoas  a  criarem  perfis  falsos  para  o  compartilhamento  de
ofensas pela Internet, afirma o texto. Em alguns casos, as ofensas
são publicadas nos próprios perfis pessoais, alega o autor do texto
em questão.
II.  Para usufruir com segurança das facilidades encontradas em
usar o celular, por exemplo, para realizar compras online, é preciso
adotar algumas medidas, como evitar acessar o internet banking
usando redes públicas de acesso à internet,  de acordo com as
informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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13  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Com a produção independente de conteúdo para a Internet,  a
eventual monetização através de anúncios acaba servindo como
estímulo a muitos sites publicarem informações não verificadas
apenas para atrair a atenção de leitores, alega o autor do texto.
II. Para tentar se proteger contra problemas no PC, o ideal é evitar
instalar um antivírus, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

14  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Para  evitar  problemas  de  segurança  com  as  informações
presentes  no  computador  pessoal,  deve-se  evitar  manter  o
antivírus atualizado, de acordo com o autor do texto.
II. Os sistemas operacionais Windows, Mac OS X e Linux não estão
sujeitos  a  ter  as  suas  falhas  exploradas  por  hackers  ou  por
qualquer tipo de praga virtual, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

15  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto recomenda que, sempre que possível, deve-se instalar as
atualizações disponibilizadas pelos desenvolvedores do sistema,
como o Windows, o Mac OS X e o Linux. O mesmo se aplica para
dispositivos móveis, de acordo com o autor.
II. Em transações que envolverem o uso do cartão de crédito, o
endereço do site deverá ser acessado usando o protocolo “https”,
recomenda o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

16  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O  compartilhamento  de  ofensas  pela  Internet  pode  ter
implicações  sérias,  inclusive  criminais,  alega  o  autor  do  texto.
Quando  isso  acontece,  a  vítima  pode  buscar  ajuda  com  as
autoridades,  de  acordo com as informações apresentadas pelo
autor do texto.
II. De acordo com o texto, na Internet, o roubo de dados pessoais
tem sido uma prática recorrente, que afeta milhares de internautas.
A técnica para esse crime é praticamente a mesma, afirma o autor,
o que muda é o enredo usado para enganar as vítimas.
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.

17  •  Com  base  no  texto  'SEGURANÇA  DA  INTERNET',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Para usufruir  com segurança das facilidades encontradas em
usar o celular, por exemplo, para realizar compras online, é preciso
adotar algumas medidas, como desconfiar de preços de produtos
oferecidos com um valor muito abaixo do mercado, de acordo com
o autor.
II.  Em alguns casos,  o compartilhamento de boatos na internet
pode causar constrangimentos, e incitar a violência, de acordo com
as informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

REGRAS DEONTOLÓGICAS

A deontologia está relacionada ao conjunto de princípios e regras
de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou seja,
cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular
o exercício da profissão, e de acordo com o código de ética de
sua categoria.

No  contexto  das  organizações  públicas,  o  servidor  deve
conhecer  os  princípios,  as  regras,  as  normas  e  as  leis  que
norteiam a sua profissão. Esse profissional deve, também, prezar
por certos princípios éticos e morais ao realizar o seu trabalho.

A dignidade,  o decoro,  o zelo,  a eficácia e a consciência dos
princípios  morais  são  valores  que  devem  nortear  o  servidor
público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. O
servidor  público  deve  saber,  também,  que  seus  atos,  seus
comportamentos e suas atitudes devem ser direcionados para a
preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

O servidor público não pode desprezar o elemento ético de sua
conduta. Assim, esse profissional deve constantemente reavaliar
os próprios atos e tomar decisões a fim de garantir que está
agindo em conformidade com a legislação vigente.

A finalidade da Administração Pública é prover o bem comum.
Nesse contexto, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na
conduta do servidor público, permite consolidar a moralidade do
ato administrativo.

O servidor público deve compreender que a sua remuneração é
custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos,
até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a
moralidade  administrativa  se  integre  como  elemento
indissociável  de  sua  aplicação  e  de  sua  finalidade.

O  trabalho  desenvolvido  pelo  servidor  público  perante  a
comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio
bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito
desse  trabalho  pode  ser  considerado  como  seu  maior
patrimônio.

A função pública deve ser  tida como exercício profissional  e,
portanto, se integra na vida particular de cada servidor público.
Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em
sua  vida  privada  poderão  acrescer  ou  diminuir  o  seu  bom
conceito  na  vida  funcional.  Diante  disso,  deve  o  servidor
privilegiar um comportamento ético e moral a todo momento.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2Hqznjl.
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18  •  Com  base  no  texto  'REGRAS  DEONTOLÓGICAS',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. No contexto das organizações públicas, o servidor deve conhecer
os princípios, as regras, as normas e as leis que norteiam a sua
profissão, afirma o texto. Esse profissional deve, também, prezar
por certos princípios éticos e morais ao realizar o seu trabalho, de
acordo com o texto.
II.  A  deontologia  está  relacionada  ao  conjunto  de  princípios  e
regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou
seja,  cada profissional  deve ter  a  sua deontologia  própria  para
regular o exercício da profissão, e de acordo com o código de ética
de sua categoria, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

19  •  Com  base  no  texto  'REGRAS  DEONTOLÓGICAS',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  A dignidade,  o decoro,  o zelo,  a eficácia e a consciência dos
princípios morais são valores que devem ser evitados pelo servidor
público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, defende
o autor.  O servidor público deve saber,  também, que seus atos,
seus  comportamentos  e  suas  atitudes  devem ser  direcionados
para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos,
de acordo com o autor.
II.  O  servidor  público  pode  desprezar  o  elemento  ético  de  sua
conduta  a  qualquer  momento,  defende  o  texto.  Assim,  esse
profissional  deve  constantemente  reavaliar  os  próprios  atos  e
tomar decisões a fim de garantir que está agindo em conformidade
com a legislação vigente, de acordo com o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

20  •  Com  base  no  texto  'REGRAS  DEONTOLÓGICAS',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. A finalidade da Administração Pública é impedir o bem comum,
afirma o autor. Nesse contexto, o equilíbrio entre a legalidade e a
finalidade,  na  conduta  do  servidor  público,  é  prejudicial  ao  ato
administrativo, afirma o texto.
II. O servidor público deve compreender que a sua remuneração é
custeada pelos tributos pagos por todos, exceto por ele próprio, e
por  isso  se  exige,  como  contrapartida,  que  a  moralidade
administrativa se distancie do cotidiano das organizações públicas,
afirma o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um retângulo possui largura igual a 57m e comprimento igual a
187m. Assim, com base nas informações apresentadas, é correto
afirmar que a sua área é igual a 11.241 m².
II. Um capital foi aplicado a uma taxa anual de 36%, em regime de
juros  simples.  Para  que  o  montante  acumulado  represente  o
quádruplo da quantia aplicada, é necessário manter esse capital
aplicado por um período mínimo de 4 anos e 7 meses.
III. Um salão em formato retangular possui largura igual a 58m e
comprimento  igual  a  224m.  Assim,  a  partir  das  informações
apresentadas, é correto afirmar que esse salão tem uma área igual
a 11.593 m².
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 de R$ 6.850, aplicado a uma taxa de juros compostos
de 1,50% ao mês, durante 8 meses, resultará em um montante de
valor superior a R$ 7.167 e inferior a R$ 7.980.
II. Uma casa é composta por 3 cômodos que medem 68m², 77m² e
123m².  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que a área total desse imóvel é
superior a 231 m² e inferior a 308 m².
III. Um galpão possui uma largura igual a 27m e um comprimento
igual a 113m. Assim, é correto afirmar que a área desse galpão é
maior que 2.771 m².
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.  Um  capital  de  R$  12.000  foi  investido  por  6  meses.  Nesse
período, esse investimento apresentou rendimentos da ordem de
6%.  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o montante acumulando foi
inferior a R$ 12.480.
II. Se um terreno em forma de quadrado possui lado igual a 14 km,
então sua área será inferior a 171 km².
III. Uma dívida de R$ 1.300 está atrasada há alguns dias e sobre o
seu  valor  foram  cobrados  juros  adicionais  de  0,91%.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o valor efetivamente pago no momento em que
essa dívida foi quitada foi superior a R$ 1.349.
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. Um triângulo que possui base igual a 70 cm e altura igual a 93 cm
terá uma área inferior a 3.192 cm².
II. Um galpão possui área total de 1.524 m² e foi dividido em 12
partes iguais. Assim, é correto afirmar que, após a divisão, cada
parte possui 138 m².
III. Um capital de R$ 1.200, aplicado ao longo de 12 meses, a uma
taxa de juros compostos de 1% ao mês, resultará em um montante
superior a R$ 1.312.
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.



Instituto ADM&TEC | PREFEITURA DE PALMEIRINA - PE | SUPERIOR v.Audit.: 1C8E1992F

VETERINÁRIO (A) - Página 6 de 8 v.1157/2019

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Trinta por cento de um capital de R$ 80.000,00 foi aplicado em
um investimento que rende juros simples a uma taxa de 3% ao
mês, durante 2 meses. O restante desse capital foi aplicado em
outro  investimento  que rende 2% ao mês,  em regime de  juros
simples,  também  durante  2  meses.  Assim,  com  base
exclusivamente nas informações apresentadas, é correto afirmar
que, ao fim desse período, o montante acumulado será inferior a
R$ 82.705,00.
II. Um capital de R$ 9.090, investido por um período de 9 meses, a
uma taxa de juros compostos de 1,90% ao mês, resultará em um
montante superior a R$ 9.679 e inferior a R$ 10.160.
III.  Um capital de R$ 1.000, aplicado por 1 mês, a uma taxa de
0,55% ao mês, renderá menos de R$ 150 de juros no período.
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.

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

Considerada um marco na educação brasileira,  porém pouco
praticada  no  cotidiano  escolar,  a  Pedagogia  Histórico-Crítica,
teoria  criada  pelo  pedagogo  brasileiro  Dermeval  Saviani,  tem
como foco a transmissão de conteúdos científicos por parte da
escola,  porém  sem  ser  conteudista.  O  ensino  conteudista  é
aquele em que se passa uma quantidade enorme de conteúdo,
sem se preocupar com o desenvolvimento intelectual, cultural e
de raciocínio do aluno. A teoria de Saviani, no entanto, preza pelo
acesso aos conhecimentos e  sua compreensão por  parte  do
estudante para que este seja inclusive capaz de transformar a
sociedade.

Trata-se  de  uma  pedagogia  contra-hegemônica,  inspirada  no
marxismo, portanto preocupada com os problemas educacionais
decorrentes da exploração do homem pelo homem. É uma teoria
de orientação socialista, organizada no Brasil a partir da década
de 1980.

Na Pedagogia Histórico-Crítica, a educação escolar é valorizada,
tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam aos alunos
compreender  e  participar  da  sociedade  de  forma  crítica,
superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o saber
sistematizado historicamente e construído pelo homem. Nesse
sentido, o papel da escola é propiciar as condições necessárias
para a transmissão e a assimilação desse saber.

Conforme  Dermeval  Saviani,  que  esteve  em  Sorocaba  na
segunda-feira passada, dia 10, para a aula inaugural do curso de
Pedagogia  na  UFSCar,  e  concedeu  entrevista  exclusiva  ao
Educare, sua teoria pedagógica entende que a sociedade atual é
injusta, baseada na exploração do trabalho pelo capital, por isso
ele acredita que o movimento operário deve se organizar para
que não existam mais exploradores e explorados. "Para que essa
teoria se desenvolva efetivamente, é necessário um outro tipo de
organização social e isso é difícil  porque nesse caso a nossa
sociedade é questionada, mas a ideia é assegurar aos alunos o
domínio dos conhecimentos e  conquistas humanas para que
eles possam agir na sociedade de maneira diferente".

O  professor  frisa  que  as  teorias  dominantes  tendem  a
desconsiderar a importância dos conhecimentos elaborados de
base científica. "A Escola Nova secundariza o conhecimento do
professor assim como o Construtivismo, entre outras propostas,
que assumem posições negadoras da escola", afirma.

De acordo com Dermeval, para uma pessoa aprender a falar, ela
não  precisa  da  escola,  mas  para  ler  e  escrever,  sim.  "Os
conteúdos  acabam  sendo  sonegados  da  população,  dos
trabalhadores na verdade, porque a elite dominante tem escolas
que  asseguram  esse  acesso.  Por  isso  é  que  defendo  a
valorização dos conteúdos e conhecimentos sistematizados. A
escola tem de priorizar isso", diz.

O educador observa que nos últimos anos as escolas têm sido
incentivadas a cuidar de outras coisas. O que existe, afirma, é a
inclusão de elementos que não são relevantes, que não precisam
ou  não  deveriam  entrar  no  currículo  das  escolas.  "Mas  há
deputados que querem introduzir disciplinas. Teve um que queria
incluir aula de xadrez nas escolas porque estimula o raciocínio,
enfim, enquanto muitos estudantes questionam diversos tipos
de conteúdos porque acreditam que não serão usados em seu
dia  a  dia  e  serão  esquecidos,  eu  defendo  que  eles  são
necessários para que se entre em outro patamar".

Como exemplo, Dermeval diz que é preciso ter acesso à norma
culta da Língua Portuguesa para que o aluno tenha condições de
ler  os  clássicos.  "O  andaime  é  indispensável  para  uma
construção, não é porque ele não será usado mais tarde que
devemos abrir  mão do andaime.  Então da mesma forma,  na
Educação, há coisas que a escola tem de desenvolver para que o
estudante consiga alcançar outros degraus. O óbvio precisa ser
reiterado porque acaba sendo esquecido", afirma.

Dermeval  lembra  que  os  alunos  reclamam  dos  professores,
alegando que as aulas são muito teóricas e que deveriam ser
mais práticas. "Mas sem a teoria a prática fica cega. Por sua vez,
a teoria sem a prática é mera abstração, então é preciso saber
dosar,  mas  quiçá  tivesse  mesmo mais  teorias,  aí  sim muita
gente teria aprendido mais coisas."

Quando Dermeval fala de teoria, ele não está falando em "jogar
conteúdos aos ventos", mas sim trabalhar adequadamente esses
conhecimentos nas escolas.

Outra observação que o pedagogo faz é com relação às várias
teorias  existentes  e  que  muitos  professores  têm se  perdido.
Alguns já não sabem mais o que seguir e acabam misturando
conceitos. Aqui vai a dica: "Não cabe misturar teorias, pois isso
não permite que seja feito um trabalho consistente. É preciso,
sim, conhecer as várias teorias para superá-las", diz ele.

(JACINTO, Daniela.  Criador da Pedagogia Histórico-Crítica fala
sobre o papel da escola. Disponível em: http://bit.ly/2prSepa)

26 • Com base no texto 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. A teoria de Saviani coloca em evidência a importância da escola
ao  sugerir  que  ela  tem  o  papel  de  garantir  os  conteúdos  que
permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de
forma crítica, superando a visão de senso comum. Ou seja, há uma
preocupação  com  o  desenvolvimento  intelectual,  cultural  e  de
raciocínio do aluno.
II.  Teórico  fundador  da  Pedagogia  Histórico-Crítica,  Demerval
Saviani propôs, conforme anuncia o texto, uma metodologia ativa
do conhecimento uma sistematização dos saberes historicamente
construídos,  bem  como  a  inclusão  em  que  o  educando  é
assujeitado, isto é, recebe o conhecimento enquanto o professor se
torna um mediador.
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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27 • Com base no texto 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. O acesso à norma culta da Língua Portuguesa, a fim de que o
aluno tenha condições de ler os clássicos, é um dos diversos tipos
de  conteúdos  necessários  para  o  educando  entrar  em  outro
patamar, alcançar outros degraus, como sugere o teórico.
II. O educador Saviani corrobora com a ideia de que existem muitas
teorias relacionadas à educação e os docentes já não sabem mais
qual devem seguir. Sendo assim, não se deve misturá-las.
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 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. A teoria de Saviani, de acordo com o texto, considera o estudante
como um ser passivo, que recebe os conhecimentos advindos do
mestre, sem um posicionamento crítico ante os saberes.
II. Infere-se do texto que a leitura de clássicos é condição para que
o  estudante  tenha  concluído,  com  êxito,  o  seu  processo  de
escolarização.
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 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. Saviani elabora uma crítica ao Construtivismo e ao Movimento
Escola Nova, pois,  segundo ele,  os pressupostos dessas teorias
estão  relacionados  a  uma  visão  centralizadora  da  escola  e
unilateral do professor.
II.  Pode-se  dizer,  a  partir  do  texto,  que  o  teórico  defende uma
sistematização  dos  saberes  historicamente  construídos,  bem
como  a  inclusão,  no  currículo  escolar,  de  elementos  que,
aparentemente, não tenham relevância para o estudante, mas que
lhe permitam ter acesso a alguns patamares.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com  a  autora  do  texto,  as  ideias  da  pedagogia
Histórico-Crítica estão centradas num processo de aquisição real
do conhecimento em que o educando assimila passivamente uma
gama de saberes para mudança de classe social.
II.  Demerval Saviani sugere que haja um equilíbrio entre teoria e
prática,  pois  uma  não  anula  a  existência  da  outra.  Entretanto,
lamenta não existir um maior arcabouço de teorias.
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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