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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA (AL) - MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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ATENÇÃO!

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

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS:

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

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

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

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

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

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

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

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

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

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

ou equivalente.

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

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

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

Cartão de Respostas.

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

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

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

fora dos locais destinados às respostas.

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

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

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  É  assegurado à  criança o  direito  de ser  respeitada por  seus
educadores na escola.
II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº
9.394,  de 20 de dezembro de 1996,  os currículos da Educação
Infantil,  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio  devem ser
formulados a partir da base nacional comum, sem necessidade de
complementação.
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. A autonomia, no ambiente escolar, envolve aspectos intelectuais,
morais, afetivos e sociopolíticos.
II.  A  avaliação  é  um  momento  necessário  à  construção  de
conhecimentos pelas crianças no processo de alfabetização.
III.  No processo de aprendizagem, o professor é o mediador na
interação dos alunos com os objetos de conhecimento.
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.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trabalho em grupo exige que os alunos considerem diferenças
individuais e respeitem regras estabelecidas.
II.  O  processo  de  aprendizagem  compreende  a  interação  dos
alunos entre si, essencial à socialização.
III.  Os  métodos  não  possuem  relação  com  os  objetivos  e
conteúdos no processo de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Planejar, organizando a ação educativa, é oferecer um clima que
favoreça o processo de construção do conhecimento, olhando para
os objetivos que se pretendem alcançar, o potencial didático da
equipe escolar,  as estratégias utilizadas, os recursos e etapas a
serem percorridas.
II. O trabalho em grupo permite ao aluno propor novas regras e
desenvolver atitudes que elevam a autonomia.
III. Para Jean Piaget, o conhecimento é construído através da não
interação entre o sujeito e os objetos e situações.
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.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  brincar  é  uma forma através  da  qual  a  criança  tolhe  sua
interação com o mundo do adulto.
II.  O  currículo  tecnicista  tem  ênfase  no  planejamento  e  nos
elementos  técnicos  do  processo  curricular,  especialmente  na
metodologia e nos recursos técnicos. É uma concepção curricular
de natureza instrumental, voltada para a racionalização do ensino e
para o uso de meios e técnicas consideradas eficazes.
III. A aprendizagem de determinados procedimentos e atitudes é o
instrumento para a construção da autonomia.
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.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A avaliação escolar deve ser processual, participativa, formativa,
cumulativa,  diagnóstica  e,  portanto,  redimensionadora  da  ação
pedagógica.
II.  A  avaliação  escolar  não  pode  ser  adotada  como  mera
verificação de conhecimentos, visando ao caráter classificatório.
III. O planejamento no contexto escolar compreende as atividades
que supõem o conhecimento da dinâmica interna do processo de
ensino  e  aprendizagem  e  das  condições  externas  que  co-
determinam a sua efetivação. O planejamento prevê a articulação
com a avaliação porque, além de previsão e de organização, ele
também é pesquisa e reflexão.
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.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O planejamento é um processo em que se estabelece ‘para onde
ir’ e quais as maneiras adequadas de se ‘chegar lá’, tendo em vista
a situação presente e as possibilidades futuras, de modo que a
educação atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da
sociedade, quanto às do indivíduo.
II.  As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica não
lançam um olhar crítico sobre a questão do currículo escolar.
III.  O  trabalho  em  grupo  valoriza  a  interação  e  favorece  o
desenvolvimento da autonomia.
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.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É assegurado à criança e ao adolescente o direito de contestar
critérios  avaliativos,  podendo  recorrer  às  instâncias  escolares
superiores.
II.  É  assegurado  à  criança  e  ao  adolescente  o  direito  de
organização e participação em entidades estudantis.
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.  Toda criança tem o direito  à  igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola.
II.  A  mãe  e  o  pai  têm  direitos  e  deveres  iguais,  assim  como
responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da
criança.
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.

EFICIÊNCIA E ÉTICA

A eficiência  é  uma característica  que faz  com que o  agente
público  consiga  atingir  resultados  positivos,  garantindo  à
sociedade  uma  real  efetivação  dos  propósitos  necessários,
como, por exemplo, saúde, qualidade de vida, educação etc.

O termo eficiência significa que as ações dos agentes públicos
devem  ser  realizadas  da  melhor  forma  possível,  visando  à
economia  de  recursos,  à  destinação  correta  de  materiais  e
serviços  etc.  O  termo  eficácia,  por  sua  vez,  significa  que
determinada ação atingiu os objetivos propostos.

O  agente  público  deve  pensar  também  na  efetividade  dos
serviços  oferecidos,  pois,  além  de  destinar  recursos  para
determinados  objetivos,  é  necessário  acompanhar  a
continuidade das ações. Assim, a efetividade significa que as
ações e os serviços estão em pleno funcionamento e que os
recursos destinados estão de acordo com o serviço proposto.

Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são relevantes
para garantir a qualidade do serviço público. Eles permitem ao
servidor compreender que o cidadão tem direito a ter acesso aos
mais elevados níveis de serviços públicos.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2ZkKT8L.

10 • Com base no texto 'EFICIÊNCIA E ÉTICA', leia as afirmativas a
seguir:
I.  De acordo com o texto,  os conceitos de eficiência,  eficácia e
efetividade são relevantes  para  garantir  a  qualidade do serviço
público.  O  texto  afirma,  ainda,  que  eles  permitem  ao  servidor
compreender que o cidadão tem direito a ter  acesso aos mais
elevados níveis de serviços públicos.
II. De acordo com o texto, a eficiência é uma característica que faz
com que o agente público consiga atingir resultados positivos no
seu  trabalho,  ao  mesmo  texto  que  eleva  os  custos  e  reduz  a
qualidade dos serviços públicos de saúde e de educação.
III.  De  acordo  com  o  texto,  o  agente  público  deve  pensar  na
efetividade dos serviços oferecidos, pois, além de destinar recursos
para  determinados  objetivos,  é  necessário  acompanhar  a
continuidade  das  ações.
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.

11 • Com base no texto 'EFICIÊNCIA E ÉTICA', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, a efetividade significa que as ações e os
serviços  estão  em  pleno  funcionamento  e  que  os  recursos
destinados estão de acordo com o serviço proposto.
II. De acordo com o texto, o termo eficiência significa que as ações
dos  agentes  públicos  devem  ser  realizadas  da  melhor  forma
possível, visando à elevação dos gastos e à destinação indevida de
materiais e serviços.
III.  De  acordo  com  o  texto,  o  termo  eficácia  significa  que
determinada ação atingiu os objetivos propostos.
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.

PAULO FREIRE E EDUCAÇÃO

Paulo Freire,  apresenta-se como o educador que ao pensar o
homem, a sociedade e suas relações, preocupou-se em discutir a
educação brasileira e pensar meios de torná-la melhor mediante
o compromisso e a participação de todos, na perspectiva de uma
educação libertadora capaz de contribuir para que o educando
torne-se  sujeito  de  seu  próprio  desenvolvimento,  diante  da
presença orientadora que tem o educador.

Para Paulo Freire, a educação é um ato de amor e de coragem,
sustentada no diálogo, na discussão, no debate. O que requer o
olhar  para  os  saberes  dos  homens  e  mulheres,  já  que  não
ignoramos tudo,  da mesma forma que não dominamos tudo.
Cabe a nós a compreensão de que a história é um processo de
participação  de  todos,  e  neste  sentido  é  na  escola  que
encontramos  mais  um  lugar  privilegiado  para  o  ensino  e  a
aprendizagem. Local que deve ser constituído pela sua natureza
e especificidade.

Segundo Paulo Freire, é preciso que seja conferido ao homem o
direito de dizer sua palavra, o que significa sua iniciação quanto a
compreender-se e aos demais, homens no mundo, e seu papel
no processo de transformação. Compreender que o homem é
um ser histórico e, portanto, é capaz de construir sua história
participando ativamente com os outros no mundo, lembrando
sempre  que  Paulo  Freire  se  reporta  ao  mundo imediato  dos
sujeitos, isto é, o local onde vivem, criam, produzem e sonham.

Em todo o seu trabalho, Paulo Freire busca a coerência entre a
razão  humana  e  a  consciência,  pela  qual  o  homem  pode
transformar-se e transformar o seu contexto social. Para o que é
necessário a formação do homem realmente livre. Por ser livre,
vai  a  origem  das  coisas,  não  deixando  manipular-se,  já  que
submete sua ação à reflexão, não permitindo massificar-se, ou
seja,  pela  formação da consciência  crítica,  em que o  ato  de
educar conduz a liberdade, combatendo a alienação dos homens
através  da  compreensão  do  indivíduo  como  ser  ele  mesmo,
desenvolvendo  suas  potencialidades,  humanizando-se  no
exercício  da  responsabilidade  que  tem  frente  as  mudanças
sociais.

Para Paulo Freire, exercer a consciência é ter clareza sobre o
aspecto dialético da educação, onde a conscientização implica,
pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da
realidade,  para  chegarmos  a  uma  esfera  crítica  na  qual  a
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem
assume uma posição epistemológica.

Nesse  sentido,  o  homem  passa  a  reconhecer  suas  tarefas
fundamentais, o que só é possível quando deixa de ser dominado
pelos mitos, onde a razão passa a predominar sobre a emoção.
Pois, quanto mais o homem for capaz de refletir sua realidade,
maiores condições ele terá de agir sobre ela, comprometendo-se
assim  em  mudá-la,  pelo  fato  de  sentir-se  inserido,  partícipe,
produtivo nela. Assim, o trabalho educativo será expressão da
consciência crítica, quando os homens que o fazem, manifestam
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a capacidade de diálogo orientada para a práxis.

Evidentemente o conceito de práxis aqui utilizado não é aquele
que evoca a pura e simples prática, antes, porém, constitui-se em
atividade pensada,  organizada.  Ao que Paulo  Freire  afirma,  a
práxis  é  reflexão  e  ação  dos  homens  sobre  o  mundo  para
transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição
opressor-oprimido.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2SuTsfD.

12 •  Com base no texto 'PAULO FREIRE E EDUCAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que, para Paulo Freire, o trabalho educativo deve
ser  uma expressão  da  consciência  crítica,  sem relação  com a
prática ou com a realidade do educando.  Para Freire,  afirma o
texto,  quando os homens manifestam a capacidade de diálogo
orientada  para  a  práxis,  o  trabalho  educativo  torna-se
eminentemente  teórico.
II.  Para Paulo Freire, a educação impede o homem de buscar a
origem das  coisas,  dos  problemas sociais,  de  investigar  novas
possibilidades de melhorar a própria vida e as relações sociais,
afirma o texto. Assim, Freire defende que o trabalho no ambiente
escolar  deve  ser  orientado  pelos  ensinamentos  dos  grandes
teóricos de cada área de conhecimento, 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.

13 •  Com base no texto 'PAULO FREIRE E EDUCAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Paulo Freire apresenta-se como o educador que, ao pensar o
homem, a sociedade e suas relações, preocupou-se em discutir a
educação brasileira e pensar meios de torná-la melhor mediante o
compromisso e a participação de todos, na perspectiva de uma
educação libertadora capaz de contribuir para que o educando se
torne sujeito de seu próprio desenvolvimento, diante da presença
orientadora que tem o educador, afirma o texto.
II. Segundo Paulo Freire, é preciso que seja conferido ao homem o
direito de dizer sua palavra, o que significa sua iniciação quanto a
compreender-se e aos demais, homens no mundo, e seu papel no
processo de transformação, 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 'PAULO FREIRE E EDUCAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Para Paulo Freire, cabe às pessoas em geral a compreensão de
que a história é um processo de participação de todos, e neste
sentido é na escola que encontramos mais um lugar privilegiado
para  o  ensino  e  a  aprendizagem,  afirma  o  texto.  Assim,  na
perspectiva de Freire, a escola é um local que deve ser constituído
pela sua natureza e especificidade, de acordo com o texto.
II. Para Paulo Freire, exercer a consciência é ter clareza sobre o
aspecto dialético da educação, no qual a conscientização implica,
pois,  que ultrapassemos a  esfera  espontânea de apreensão da
realidade a fim de tolher o pensamento crítico sobre as relações
sociais, 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 'PAULO FREIRE E EDUCAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Para Paulo Freire,  o homem passa a reconhecer suas tarefas
fundamentais quando é dominado pelos mitos e permite que a
razão seja dominada pela emoção, afirma o texto.
II. O conceito de práxis utilizado no texto é aquele que evoca a pura
e  simples  prática,  distanciando-se  da  atividade  pensada  e
organizada.  No  texto,  esse  conceito  aproxima-se  daquele
defendido por Paulo Freire, o qual afirma que a práxis é a reflexão e
a ação dos homens sobre o mundo para mantê-lo inalterado.
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 'PAULO FREIRE E EDUCAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Em todo o seu trabalho, Paulo Freire busca a coerência entre a
razão  humana  e  a  consciência,  pela  qual  o  homem  pode
transformar-se e transformar o seu contexto social, afirma o texto.
II. Para Paulo Freire, a educação é um ato de amor e de coragem,
sustentada no diálogo, na discussão e no debate, afirma 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.

Qualidade e atendimento

Um  dos  princípios  do  bom  atendimento  é  corresponder  às
expectativas  da  pessoa  que  procura  a  informação  e
compreender que quando se trabalha em um órgão público, o
servidor está, de fato, a serviço da comunidade.

Um  fator  importante  para  a  qualidade  no  atendimento  é  a
percepção de  que além de  esclarecer  as  dúvidas,  o  servidor
precisa transmitir uma sensação de segurança para o usuário
dos serviços por meio da certeza e agilidade do atendimento. Por
essa  razão,  é  fundamental  que  o  servidor  pergunte  para  os
colegas mais experientes, quando surgir alguma dúvida, ou ainda
que  consulte  as  legislações  vigentes  e  instrumentos  que
contenham as informações de que precisa, mesmo que tenha
que  pedir  para  a  pessoa  esperar  um  pouco  para  obter  a
informação de forma correta.

Além de priorizar oferecer a informação correta,  é necessário
oferecê-la de forma completa.  Muitas pessoas reclamam que
precisam voltar muitas vezes nos guichês de um mesmo órgão
público, porque cada vez que entrega um documento solicitado o
atendente  comunica  que  faltou  outro,  causando  irritação  e
desqualificando a instituição.

Todas as pessoas esperam ser bem tratadas, independente de
quem ela é,  de sua formação, de sua situação econômica ou
cultural. Todos necessitam do sentido de dignidade. Em algum
momento da vida, todos precisam de uma ajuda e esperam ser
tratados com respeito, empatia, simpatia e paciência. Um apoio e
um rosto amigo geram um sentimento de conforto na hora da
dúvida ou de uma dificuldade.

A pessoa que atende o público se depara com um ser humano
que muitas vezes nem sabe elaborar sua pergunta ou expressar
sua  dúvida,  mas  espera  ser  compreendido,  bem  recebido  e
sentir-se  importante.  Tais  expectativas  são  inerentes  ao  ser
humano,  que  não  espera  ter  que  solicitar  o  respeito  e
consideração aos seus problemas, apenas acredita que é seu
direito.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/39ozWaB.
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17  •  Com  base  no  texto  'Qualidade  e  atendimento',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  De  acordo com o  texto,  em algum momento  da  vida,  todos
precisam de uma ajuda e esperam ser tratados com desrespeito,
antipatia e pouca paciência pelos servidores públicos.
II. O texto afirma que outro fator importante para a qualidade no
atendimento é a percepção de que, além de esclarecer as dúvidas,
o servidor precisa transmitir uma sensação de segurança para o
usuário  dos  serviços  por  meio  da  certeza  e  agilidade  do
atendimento.
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  •  Com  base  no  texto  'Qualidade  e  atendimento',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, é fundamental que o servidor pergunte
para os colegas mais experientes, quando surgir alguma dúvida, ou
ainda que consulte  as  legislações vigentes  e  instrumentos que
contenham as informações de que precisa, mesmo que tenha que
pedir para a pessoa esperar um pouco para obter a informação de
forma correta, afirma o texto.
II. O texto afirma que a melhoria da qualidade nos serviços públicos
implica  um  aumento  dos  custos  das  instituições,  pois  o
treinamento e qualificação dos servidores é uma despesa que deve
estar prevista no orçamento anual.
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  'Qualidade  e  atendimento',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, o atendimento ao público nas instituições
públicas deve seguir  as diretrizes de qualidade no atendimento
instituídas pela Norma Regulamentadora nº 10, do Ministério do
Trabalho, além das determinações da Lei de Acesso à Informação.
II. O texto afirma que a pessoa que atende o público se depara com
um  ser  humano  que  sempre  sabe  elaborar  sua  pergunta  ou
expressar sua dúvida e, por isso, espera ser compreendido, bem
recebido e sentir-se importante.
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  'Qualidade  e  atendimento',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, um dos princípios do bom atendimento é
corresponder às expectativas da pessoa que procura a informação
e compreender que, quando se trabalha em um órgão público, o
servidor está, de fato, a serviço da comunidade.
II.  O  texto  afirma que,  além de priorizar  oferecer  a  informação
correta,  é  necessário  oferecê-la  de  forma  completa,  embora
raramente os usuários dos serviços públicos se sintam irritados
com o atendimento ineficiente ou ineficaz.
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 supermercado vende cinco marcas de feijão cujos preços
são: R$ 1,8, R$ 2,5, R$ 3,5, R$ 2,6 e R$ 3,8. A fim de aumentar as
vendas, o gerente desse estabelecimento reduziu todos os preços
citados  em  8%.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  a  média  dos
preços do feijão nessa loja, após o desconto aplicado, representa
um valor superior a R$ 2,45 e inferior a R$ 2,85.
II. Um capital de R$ 1.500, aplicado a juros de 1,5% ao mês, por um
período de 3 meses, resultará em um montante maior que R$ 1481
e menor que R$ 1618, no período.
III. O preço inicial de um produto é R$ 3,27. Recentemente, esse
produto apresentou três aumentos no seu preço: R$ 0,12, R$ 0,16 e
R$ 0,09, respectivamente. Assim, considerando exclusivamente as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que,  após  as  três
altas descritas, o preço final desse produto está mais de 10,81%
acima do preço inicial do mesmo.
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 terreno possui o formato de um triângulo com 30m de base e
60m de altura. Outro terreno possui o formato de um retângulo
com 55m de largura e 88m de comprimento. Ambos os terrenos
possuem  37%  da  sua  área  ocupada  por  um  gramado.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que a soma da área do gramado de ambos os
terrenos é superior a 2.288 m² e inferior a 2.451 m².
II. Um capital de R$ 6.750, aplicado a juros de 1% ao mês, por um
período de 6 meses, resultará em um montante maior que R$ 6.526
e menor que R$ 7.260, no período.
III.  Ao  realizar  uma  pesquisa,  identificou-se  que  o  produto  X
apresenta os seguintes preços em cinco lojas pesquisadas:  R$
14,85,  R$  10,05,  R$  10,95,  R$  10,72  e  R$  13,55.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto  afirmar  que  o  preço  médio  do  produto  X,  nas  lojas
pesquisadas, é superior a R$ 12,97.
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. A figura 1 é um retângulo com largura igual a 4m e comprimento
igual a 7m. A figura 2 é um retângulo com largura igual a 10m e
comprimento igual a 13m. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a área da figura 2
é mais de 371% maior que a área da figura 1.
II. Uma figura com área igual a 1.000m² foi dividida em 20 partes
iguais.  Assim, é correto afirmar que,  após a divisão,  cada parte
possui mais de 48m² e menos de 56m².
III. O resultado da multiplicação de 9% por 17% é menor que 1,03%.
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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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma quantia de valor X foi igualmente dividida entre 5 amigos.
Um deles decidiu distribuir igualmente a sua parte entre seus 5
filhos. Um dos seus filhos, por sua vez, gastou todo o dinheiro que
recebeu  ao  comprar  2  unidades  de  um  produto  Y.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o preço de Y representa menos de 1,85% da
quantia X.
II. O tamanho inicial das arestas de um quadrado era de 34 metros,
cada. Após passar por uma ampliação, cada aresta passou a medir
64 metros. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a área desse quadrado, após a
ampliação, é 4,3 vezes maior do que a área inicial.
III. Um capital de R$ 5.000, aplicado a juros de 3% ao mês, por um
período de 5 meses, resultará em um montante maior que R$ 5.837
e menor que R$ 5.963, 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.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um imóvel possui 5 cômodos, os quais possuem as seguintes
dimensões:  14,8m²,  15,8m²,  17,1m²,  19,1m²,  20,3m².  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o tamanho médio dos cômodos desse imóvel é
maior que 17,05m².
II. Em uma sala, há 5 caixas que pesam: 22 kg, 29 kg, 49 kg, 91 kg e
79  kg.  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  peso  médio  das  caixas
presentes nessa sala é maior que 56 kg e menor que 59 kg.
III.  Uma  imobiliária  possuía  770  apartamentos  para  serem
vendidos. Para acelerar as vendas, foi  realizada uma campanha
promocional com duração de 3 semanas. Nesse período, observou-
se que foram vendidos 93 apartamentos, na 1ª semana; 92, na 2ª
semana;  e  146,  na  3ª  semana.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que  as  vendas  no  período  da  campanha  promocional
representaram  mais  de  41%  do  quantitativo  inicial  de
apartamentos.
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.

CONGRESSO

Por Marcos Mortari
Publicado em 16 de dezembro de 2019

O Congresso Nacional inicia sua última semana de atividades,
em 2019, antes do recesso parlamentar com muitos assuntos a
tratar e uma necessidade de alcançar acordos sustentáveis para
temas relevantes, como o ainda pendente orçamento do ano de
2020.

A Câmara dos Deputados se debruça sobre os destaques do
projeto de lei que trata do novo marco para o saneamento básico
após uma inesperada “manobra” e a PEC (Proposta de Emenda à
Constituição) que aumenta em um ponto percentual os repasses
de certos tributos da União para o FPM (Fundo de Participação
dos Municípios).

Já  o  Senado  Federal  deve  analisar  a  medida  provisória  que
transfere a UIF (Unidade de Inteligência Financeira) − antigo Coaf
(Conselho de Controle de Atividades Financeiras) − do Ministério
da Economia para o Banco Central, reestruturando o órgão.

ORÇAMENTO 2020

O Congresso Nacional se reúne, na terça-feira (17/12/2019), a
partir das 14h30 (horário de Brasília), para votar o Orçamento da

União de 2020, que será impositivo. Antes, a CMO (Comissão
Mista do Orçamento) votará o texto. Um dos pontos em aberto
na discussão do texto é o valor a ser destinado para o fundo
eleitoral.

Em meio a pressões advindas do Palácio do Planalto, o relator da
proposta, deputado Domingos Neto (PSD-CE), recuou da ideia de
elevar  para  R$  3,8  bilhões  o  montante  para  o  fundo  que
financiará campanhas para a disputa municipal de 2020. No ano
passado (2018), foi destinado R$ 1,7 bilhão a candidatos pelo
fundo eleitoral.

O relator agora tenta costurar um acordo para passar o texto
com algo entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões para o fundo. O
recuo ocorreu após o presidente Jair  Bolsonaro sinalizar  que
pode vetar um valor muito elevado. As eleições de 2020 serão as
primeiras,  em  nível  municipal,  sem  a  possibilidade  de
financiamento  empresarial  de  campanhas.  As  candidaturas
agora  terão  de  contar  com  recursos  públicos  dos  fundos
partidário e eleitoral e de doações de pessoas físicas.

Neste quesito,  não pode ser  descartado o risco de um novo
enfrentamento entre dois grupos antagônicos no parlamento: o
chamado “centrão” da Câmara e o “Muda Senado”. “Apesar da
força do ‘centrão’, por se tratar de votações conjuntas nas quais
deputados e senadores votam na mesma sessão, os votos do
‘Muda Senado’  têm sido decisivos nessas deliberações,  ainda
que esse grupo não seja majoritário”, pontuam os analistas da
Arko Advice.

É a chance de mais um round para a disputa entre as duas casas
legislativas,  observada  em  pautas  como  reforma  tributária,
prisão em segunda instância e agenda pós-previdência. “Caso
não se chegue a um acordo até terça, um novo embate deverá
ocorrer com a apresentação de um destaque para a votação
nominal do dispositivo referente ao fundo eleitoral. A depender
do quórum na sessão, ela poderá ser derrubada e a deliberação
da proposta adiada para 2020”, alertam os analistas.

Outro  ponto  de  destaque  na  discussão  orçamentária  foi  a
elevação em R$ 7 bilhões nas estimativas para as receitas totais
da  União,  feita  pelo  relator  de  receitas,  o  senador  Zequinha
Marinho (PSC-PA).  Com isso,  as  projeções totais  de  receitas
passaram a ser de R$ 3,687 trilhões. O movimento abre espaço
para um aumento nas despesas até o limite estabelecido pela
Emenda do Teto de Gastos.

Na semana passada, os congressistas elevaram a quantidade de
áreas que o governo não poderá reduzir recursos do orçamento
em caso de frustração de receitas. Enquanto a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) sancionada pelo Presidente da República
deixava  73  ações  e  programas  do  governo  l ivres  de
contingenciamento, a atual versão do orçamento em discussão
pelos congressistas eleva o número para 79.

O texto também obriga o governo a pagar as emendas indicadas
pelas comissões orçamentárias e pelo relator-geral, que somam
R$ 8 bilhões no próximo ano. Atualmente, apenas as emendas
individuais de deputados e senadores e de bancadas estaduais
são expressamente impositivas.

Com a aprovação do orçamento discutido pelos congressistas, o
governo  pode  ser  obrigado  a  desembolsar  cerca  de  R$  20
bilhões em emendas parlamentares, o que representa uma alta
de  46%  em  relação  aos  valores  de  2019  e  de  51%  em
comparação com 2018.

Os legisladores também poderão definir um contingenciamento
linear  obrigatório  para  a  execução  de  todas  as  emendas
parlamentares  (individuais,  de  bancada,  de  comissões  e  do
relator)  somente  em caso de  risco  para  descumprimento  da
meta fiscal ou impedimento de ordem técnica.

Caso se confirme o movimento,  será  mais  uma restrição da
margem  de  manobra  do  Poder  Executivo  na  execução
orçamentária  do  próximo  ano.  Em  sentido  oposto,  o  Poder
Legislativo reforça o nível de autonomia em relação ao governo.
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REPASSES PARA MUNICÍPIOS

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar na segunda-
feira (16/12/2019) a proposta que aumenta o repasse da União
às cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM).

Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 391/17,
do Senado, que aumenta em 1 ponto percentual os repasses de
certos tributos da União para os municípios.

Atualmente, de 49% da arrecadação total do imposto de renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ficam com as
cidades 22,5 pontos percentuais, por meio do FPM. Com a PEC,
passam a ser 23,5 pontos percentuais, aumentando o repasse
global de 49% para 50% da arrecadação.

O texto prevê um aumento gradativo nos quatro primeiros anos
da  vigência  da  futura  emenda  constitucional.  Nos  dois  anos
seguintes, o repasse a mais será de 0,25 ponto percentual. No
terceiro ano, de 0,5 ponto percentual; e do quarto ano em diante,
de 1 ponto percentual.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/36PN2Mc.

26 • Com base no texto 'CONGRESSO', leia as afirmativas a seguir:
I.  O  autor  aponta  que  um  ponto  de  destaque  na  discussão
orçamentária foi a redução em R$ 7 bilhões nas estimativas para
as receitas totais da União, feita pelo relator de receitas. Com isso,
as projeções totais de receitas passaram a ser de R$ 3,687 trilhões,
afirma o  texto.  Diante  dessa  nova  perspectiva  de  gastos,  será
possível ao Senado ampliar o seu quadro de servidores efetivos e,
assim, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população,
informa o autor.
II. Conclui-se do texto que o Plenário da Câmara dos Deputados
pode votar a proposta que aumenta o repasse da União às cidades
por  meio  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios  (FPM).
Atualmente, de acordo com o texto, o repasse representa 2% do
orçamento da União. Com a mudança, esse percentual seria de
2,2%, afirma o autor.
III. O texto aponta que o Congresso Nacional se reunirá para votar o
Orçamento da União de 2020, que será impositivo. Antes, a CMO
(Comissão Mista  do Orçamento)  votará  o  texto.  O autor  alega,
ainda, que um dos pontos em aberto é o valor a ser destinado ao
fundo eleitoral.
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.

27 • Com base no texto 'CONGRESSO', leia as afirmativas a seguir:
I.  Segundo o texto,  os congressistas elevaram a quantidade de
áreas que o governo não poderá reduzir recursos do orçamento em
caso  de  frustração  de  receitas.  Enquanto  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  (LDO)  sancionada  pelo  Presidente  da  República
deixava  73  ações  e  programas  do  governo  l iv res  de
contingenciamento,  a  atual  versão do orçamento em discussão
pelos congressistas eleva o número para 79, afirma o texto.
II. No texto, o autor afirma que, em meio a pressões advindas do
Palácio do Planalto, o relator da proposta de aumento do fundo
eleitoral recuou da ideia de elevar para R$ 3,8 milhões o montante
para o fundo que financiará campanhas para a disputa municipal
de 2020. Ainda de acordo com o texto, a opinião predominante
entre  os  senadores  é  a  de  que  o  fundo  eleitoral  deve  ser
completamente abolido e as campanhas devem ser financiadas
exclusivamente por empresas.
III. O autor do texto diz que o relator da proposta de aumento do
valor do fundo eleitoral tenta costurar um acordo para passar o
texto com algo entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões para o fundo. De
acordo com o texto, o recuo ocorreu após o presidente da república
sinalizar que pode vetar um valor muito elevado.
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.

28 • Com base no texto 'CONGRESSO', leia as afirmativas a seguir:
I.  Depreende-se do texto que o Senado Federal  deve analisar a
medida  provisória  que  transfere  a  UIF  (Unidade  de  Inteligência
Financeira)  −  antigo  Coaf  (Conselho  de  Controle  de  Atividades
Financeiras) − do Banco Central para o Ministério da Economia,
desestruturando o órgão.  O objetivo dessa proposta,  de acordo
com o texto,  é reduzir  a autonomia do órgão e subordiná-lo às
decisões do Ministério da Justiça.
II. É possível subentender-se a partir do texto que, com a aprovação
do orçamento discutido pelos congressistas, o governo pode ser
obrigado  a  desembolsar  cerca  de  R$  20  bilhões  em  emendas
parlamentares, o que representa uma alta de 46% em relação aos
valores de 2019 e de 51% em comparação com 2018.
III. Infere-se do texto que as eleições de 2020 serão as primeiras,
em  nível  municipal,  sem  a  possibilidade  de  financiamento
empresarial  de  campanhas.  Ainda  de  acordo  com  o  texto,  as
candidaturas terão de contar com recursos públicos dos fundos
partidário e eleitoral e de doações de pessoas físicas.
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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29 • Com base no texto 'CONGRESSO', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto permite deduzir que, atualmente, de 49% da arrecadação
total  do  imposto  de  renda  e  do  Imposto  sobre  Produtos
Industrializados  (IPI),  ficam  com  os  municípios  22,5  pontos
percentuais,  por  meio  do  FPM.  Com a  Proposta  de  Emenda à
Constituição  (PEC)  391/17,  do  Senado,  passariam  a  ser  23,5
pontos percentuais,  aumentando o repasse global  de 49% para
50% da arrecadação, afirma o texto.
II.  O texto traz ao leitor informações sobre a última semana de
atividades  do  Congresso  Nacional  em  2019,  antes  do  recesso
parlamentar. De acordo com o texto, muitos assuntos devem ser
tratados nesse período e há uma necessidade de alcançar acordos
sustentáveis  para  temas  relevantes,  como  o  ainda  pendente
orçamento do ano de 2020.
III.  De  acordo  com  o  texto,  a  redução  em  R$  7  bilhões  nas
estimativas para as receitas totais da União abre espaço para um
aumento nas despesas até o limite estabelecido pela Emenda do
Teto de Gastos. De acordo com o autor, essa medida pode afetar
diretamente a inflação e o custo com os servidores públicos no
Brasil, prejudicando, assim, a eficiência na prestação de serviços à
população.
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.

30 • Com base no texto 'CONGRESSO', leia as afirmativas a seguir:
I. Segundo o texto, caso não se chegue a um acordo entre as duas
casas  legislativas,  um  novo  embate  deverá  ocorrer  com  a
apresentação  de  um  destaque  para  a  votação  nominal  do
dispositivo  referente  ao  fundo  eleitoral.  O  principal  ponto  de
desentendimento entre as partes, de acordo com o texto, refere-se
à redução dos recursos para o financiamento da saúde e o seu
consequente redirecionamento para o fundo eleitoral.
II.  O  autor  afirma  que  os  legisladores  poderão  definir  um
contingenciamento  linear  obrigatório  para  a  execução  das
emendas parlamentares individuais e de bancada, não havendo tal
restrição para as emendas de comissões e do relator, somente em
caso de  risco  para  descumprimento  da  meta  fiscal.  Assim,  de
acordo  com  o  texto,  o  contingenciamento  em  questão  deve
proporcionar um aumento dos gastos públicos com educação e
saúde e, assim, reduzir a inflação no Brasil.
III. O texto informa ao leitor que os destaques do projeto de lei que
trata do novo marco para o saneamento básico e a PEC (Proposta
de Emenda à Constituição) que aumenta em um ponto percentual
os repasses de certos tributos da União para o FPM (Fundo de
Participação dos Municípios) são temas em pauta na Câmara dos
Deputados.
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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