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SANTA MARIA DA BOA VISTA (PROF - DOM - MAN)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

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, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá: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 enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

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 marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
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 nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Quanto  à  função  sintática,  o  substantivo  exerce  por
excelência a função de sujeito (ou seu núcleo) da oração e,
no domínio da constituição do predicado, as funções de
objeto  direto,  complemento  relativo,  objeto  indireto,
predicativo,  adjunto  adnominal  e  adjunto  adverbial.

II. Não se deve confundir sujeito simples com a noção de
singular. Diz-se que o sujeito é simples quando o verbo da
oração  se  refere  a  apenas  um  elemento,  seja  ele  um
substantivo (singular ou plural), um pronome, um numeral
ou uma oração subjetiva.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O PPP ou Projeto Político Pedagógico é um instrumento
orientador  que  toda  inst i tuição  de  ensino  tem  a
responsabilidade de elaborar e executar, conforme dispõe o
artigo 12, da Lei nº 9.394, de 1996. Ele deve estabelecer as
intenções e estratégias para o processo pedagógico a ser
desenvolvido na escola. É uma ação pedagógica e política,
que envolve todos os membros do corpo escolar.

II.  O  Projeto  Político  Pedagógico  assegura  à  comunidade
escolar  a  autonomia  pedagógica  no  desenvolvimento  das
ações do cotidiano escolar e seus objetivos para alcance a
curto, médio e longo prazo.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Dentre  as  dimensões  da  gestão  escolar,  a  dimensão
pedagógica é a que melhor encaminha as ações diretamente
relacionadas  ao  processo  de  ensino  e  aprendizagem  e
envolve uma variedade de reflexões e tomada de decisões
que orientam o projeto que a escola necessariamente precisa
desenvolver.

II. Para toda ação ou projeto educativo é mister a definição
das concepções,  dos  conceitos  e  dos  princípios,  os  quais
nortearão  o  trabalho  da  escola,  ignorando  o  que  a
comunidade escolar entende sobre a educação, a função da
escola,  a  concepção  de  aprendizagem,  de  ensino  e  de
avaliação,  além  da  formação  que  se  pretende  assegurar
aos/às estudantes.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. A elaboração do Projeto Político Pedagógico deve partir da
concepção de educação que se constituirá como referencial
teórico para todos os tópicos do documento, norteando os
procedimentos, os processos, as atividades, a organização
administrativa, pedagógica e curricular e a rotina que envolve
tempo e espaços do ambiente escolar.

II. O Plano de Intervenção Pedagógica deve estar centrado no
desempenho escolar  dos estudantes,  tendo como base de
análise  os  indicadores  educacionais  internos  e  externos,
ignorando as dificuldades que a equipe pedagógica possui, os
objetivos da instituição e o protagonismo de educandos/as e
educadores/as.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O Plano de Aula é um guia de trabalho que organiza o
tempo  e  as  atividades  a  serem  promovidas  com  os/as
alunos/as em um dia letivo, de modo que desenvolvam os
conhecimentos,  as  habilidades  e  atitudes  propostas  para
esse  segmento  educativo.  Esse  plano  é,  portanto,  a
sistematização de todas as atividades que se desenvolvem
fora  no período de tempo em que o/a  professor/a  e  o/a
aluno/a  interagem,  numa  dinâmica  de  ensino  e
aprendizagem.

II.  A  possibilidade  de  construção  do  PPP  passa  pela
autonomia da escola e pela sua capacidade de delinear sua
própria  identidade.  Isso  significa  resgatar  a  escola  como
espaço  público,  lugar  de  debate,  de  diálogo,  fundado  na
reflexão coletiva. O PPP da escola deve evitar dar indicações
em  relação  à  organização  do  trabalho  pedagógico  ou  ao
trabalho do professor na dinâmica da sala de aula.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  PPP  ou  Projeto  Político  Pedagógico  é  uma  ação
pedagógica que deve partir  de um objetivo geral  e de um
conjunto  de  objetivos  específicos  que  visam  a  alcançar
metas,  sobretudo,  que  venham  a  elevar  o  desempenho
escolar  dos/as  estudantes  em  determinada  área  de
conhecimento,  causando  mudanças  conceituais  e
comportamentais nestes, e cumprindo com a função social
da escola.
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II. O Projeto Político Pedagógico, na perspectiva de Libâneo, é
um documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do
processo  educativo  a  ser  desenvolvido  na  escola,
expressando  a  síntese  das  exigências  sociais  e  legais  do
sistema  de  ensino  e  os  propósitos  e  expectativas  da
comunidade escolar.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Plano Nacional de Educação estabelece diretrizes, metas
e  estratégias  que  devem  reger  as  iniciativas  na  área  da
educação  no  Brasil.  De  acordo  com  o  PNE,  a  promoção
humanística e cultural, em detrimento da promoção científica
e tecnológica, é a diretriz que orienta as metas e estratégias
referentes à  qualidade da Educação Básica brasileira.  Por
isso,  todos  os  estados  e  municípios  devem  elaborar
planejamentos específicos para fundamentar o alcance dos
objetivos previstos – considerando a situação, as demandas
e necessidades locais.

II.  As  metas  do  Plano  Nacional  de  Educação  incluem  a
alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o final do
terceiro ano do Ensino Fundamental.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Plano Nacional de Educação determina diretrizes, metas
e estratégias para a política educacional. O PNE é uma lei que
define  metas  e  estratégias  para  o  desenvolvimento  da
educação nacional, com vigência de 20 anos.

II. O Plano Nacional de Educação inclui metas estruturantes,
de redução das desigualdades, de valorização da diversidade
e metas de valorização dos profissionais da educação. A cada
cinco  anos,  ao  longo  do  período  de  vigência  do  PNE,  o
Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Anísio  Teixeira
(INEP)  publicará  estudos  para  aferir  a  evolução  no
cumprimento  das  metas  estabelecidas.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  erradicação do  analfabetismo e  a  universalização  do
atendimento  escolar  são  diretrizes  do  Plano  Nacional  de
Educação que devem ser  compartilhadas apenas com os
níveis de governo estadual e federal.

II.  Ao  Conselho  Nacional  de  Educação,  além  de  outras
atribuições  que  lhe  forem  conferidas  por  lei,  compete:
subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano
Nacional  de  Educação;  manifestar-se  sobre  questões  que
abranjam  mais  de  um  nível  ou  modalidade  de  ensino;
assessorar  o  Ministério  da  Educação  no  diagnóstico  dos
problemas  e  deliberar  sobre  medidas  para  aperfeiçoar  os
sistemas  de  ensino,  especialmente  no  que  diz  respeito  à
integração dos seus diferentes níveis e modalidades.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  Plano Nacional  de  Educação prevê  para  a  Educação
Básica o atendimento a 88% da população na idade correta e
a elevação da taxa bruta de matrícula na Educação Superior
para 50%.

II.  O  Plano  Nacional  de  Educação  inclui  entre  as  suas
diretrizes a formação do educando para o trabalho e para a
cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se
fundamenta a sociedade.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Ao  realizar  o  atendimento  ou  comunicar-se  com  um
cidadão,  o professor de uma instituição pública de ensino
deve  sempre  apresentar-se,  informar  o  próprio  nome  e
identificar a sua função na instituição na qual atua.

II.  A  cordialidade  e  o  profissionalismo  demonstrados  pelo
professor de uma instituição pública de ensino são fatores
que contribuem para  um atendimento  de  qualidade nessa
instituição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Falar  com  tom  de  voz  elevado  diante  de  algum
desentendimento é um fator que pode ser prejudicial ao bom
atendimento e à comunicação com os usuários dos serviços
em uma instituição pública.

II.  O  professor  de  uma  instituição  pública  de  ensino,  ao
realizar o atendimento de um cidadão ou mesmo dos pais de
um aluno,  deve priorizar  a  necessidade desse usuário dos
serviços,  prestando  as  informações  necessárias,  quando
possível.
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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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  concordância  verbal  foi  devidamente  respeitada  no
exemplo a seguir: “Tanto a norma-padrão como as normas
cultas urbanas atua entre os indivíduos”.

II. Do ponto de vista sociocultural, a língua padrão seria uma
variante  tida  como  aceitável  pelos  membros  de  uma
sociedade,  em situações de uso mais  formal.  Neste caso,
outras variantes não teriam a mesma aceitação.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. No trecho “Uma das vertentes da análise do Discurso é o
discurso  estético...”,  a  concordância  verbal  foi  realizada
devidamente,  assim  como  no  exemplo:  “Para  realizar  tal
tarefa, a autora analisa os esmaltes para as unhas. É quatro
os principais objetivos de seu texto...”.

II. No período “Conhecemos mais pessoas quando estamos
viajando”, existem seis palavras. Cada uma delas exerce uma
determinada função nas orações. Em análise sintática, cada
palavra da oração é chamada de termo da oração. Termo é a
palavra considerada de acordo com a função sintática que
exerce na oração.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito.
Nele, é obrigatória a presença de um verbo ou uma locução
verbal.  Quando  se  identifica  o  sujeito  de  uma  oração,
identifica-se também o predicado. Em termos,  tudo o que
difere do sujeito (e do vocativo, quando ocorrer) numa oração
é o seu predicado.

II. As frases que possuem verbo são geralmente estruturadas
a  partir  de  três  elementos  essenciais:  sujeito,  parônimo  e
objetivo. Isso significa que tais frases devam ser formadas, no
mínimo, por três vocábulos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No  exemplo  seguinte,  as  vírgulas  foram  empregadas
corretamente:  “A  polícia  federal,  operará,  junto,  a  grupos
militares estaduais”.

II.  Os  seguintes  vocábulos  estão  corretamente  grafados  e
recebem acento pelo mesmo motivo: álbum, álbuns, cárater,
vírus, jurí e lápis.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ao comunicar-se com um usuário dos serviços, se alguma
informação dita pelo cidadão não ficou clara, o servidor da
instituição pública pode pedir para a pessoa repetir ou falar
um pouco mais alto, caso necessário.

II.  No  contato  telefônico  com  outro  servidor  ou  com  um
usuário dos serviços, é recomendável ter em mãos papel e
caneta ou outros meios que possam ser úteis para anotar
recados ou outras informações.

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.

Texto para as questões de 18 a 24

Aspectos da história da formação docente no Brasil e processos
de institucionalização das didáticas disciplinares

Por NONATO, 2019 (trecho de artigo adaptado).

Sob uma perspectiva histórica ampla, a gênese da formação
do professor (para o ensino) de língua portuguesa (2) e das
demais  disciplinas  escolares  encontra  seu berço,  por  um
lado, em um concerto de discursos institucionais produzidos
já na segunda metade do século XIX, no Brasil, em torno da
vontade (liberal, moderna) de instrução pública que supõe a
necessidade de  expansão do acesso à  escolarização em
nível primário para a população e, corolário direto, impõe a
necessidade  de  formação  de  profissionais  aptos  a
desempenhar o ofício de ensinar, mais especificamente, o de
alfabetizar (Tanuri, 2000; Saviani, 2009).

Por outro lado, e de forma complementar, a consolidação da
escola ou da ‘forma escolar’ (Lahire, 2008) entre nós (como
ocorre com a cultura escolar moderna ocidental), ao implicar
o progressivo fenômeno de especialização de saberes e sua
ordenação  em  disciplinas  escolares  (o  que  supõe,  entre
outros elementos, a codificação escrita desses saberes, seu
fracionamento  conforme  uma  programabil idade
determinada  e  o  desenvolvimento  de  um  aparelho
docimológico  de  controle  e  regulação  da  aprendizagem),
passa a exigir não apenas mais capacitação de profissionais
como também formação cada vez mais especializada.



 INSTITUTO ADM&TEC | SANTA MARIA DA BOA VISTA (PROF - DOM - MAN) v.Audit.: 7CE56B0A7

PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA - Página 5 de 13 v.1575/2020

A hegemonia  do  modelo  (3)  das  Escolas  Normais  como
agência  de  formação de  professores  a  partir  do  final  do
século XIX e seu redimensionamento ao longo das quatro
primeiras décadas do século passado (Tanuri, 2000; Saviani,
2009),  quando  com  elas  entram  em  concorrência  as
faculdades como agências em que se passam a ofertar os
primeiros cursos superiores de pedagogia e de licenciatura
(a partir de meados dos anos 1930), consistem, entre outros
aspectos,  em  um  processo  crescente  de  explicitação  do
objeto da formação docente.

Assim,  em  um  primeiro  momento,  nota-se  um  foco  nos
conteúdos  escolares,  estando  a  ‘arte  de  ensinar’
condicionada  ao  domínio  do  repertório  de  saberes
codificados nas disciplinas escolares  (língua,  matemática,
geografia, ciências etc.), elas próprias em processo de franca
gestação e  consolidação.  Para Tanuri  (2000,  p.  64),  esse
traço de “[...] um ensino apoucado, estreitamente limitado em
conteúdo ao plano de estudos das escolas primárias [...]”
marca “[...] o início do desenvolvimento das escolas normais
em  outros  países  e  estava  presente  na  organização
imprimida  às  primeiras  instituições  congêneres  aqui
instaladas”  (4).

A  essa  acepção  do  objeto  da  formação  agrega-se,
progressivamente,  no  contexto  de  estabelecimento  e
expansão  do  padrão  das  Escolas  Normais  ou  de
uniformização  do  Ensino  Normal,  a  ênfase  sobre  a
‘preparação  pedagógico-didática’  ou  técnico-profissional
(preparo  do  formando  nos  ‘exercícios  práticos’)  como
condição  sinequa  non  de  uma  formação  satisfatória  do
professor.  Tanuri  (2000) assinala o lugar dos princípios e
fundamentos do movimento escolanovista nessa conjuntura,
a  partir  dos anos 1920 e ao longo dos anos 1930.  Esse
progressivo prestígio da dimensão técnico-profissional afeta
o currículo da formação nas Escolas Normais, configurando-
se,  em  algumas  reformas,  segundo  a  autora,  como
ampliação  e  diversificação  da  oferta  de  disciplinas  de
formação profissional, “[...] além da pedagogia, da psicologia
e da didática [...]” “[…] a história da educação, a sociologia, a
biologia  e  higiene,  o  desenho  e  os  trabalhos  manuais”
(Tanuri, 2000, p. 70-71).

(NONATO,  Sandoval.  Metodologia  de  ensino  de  língua
portuguesa na formação docente: incursão em um corpus de
manuais pedagógicos. Rev. Bras. Hist. Educ, Maringá, v. 19,
e077, 2019.)

 18   Leia  o  texto  'Aspectos da história  da  formação
docente no Brasil e processos de institucionalização das
didáticas  disciplinares'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  O texto leva o leitor  a  entender  que a consolidação da
escola como ocorre com a cultura escolar moderna ocidental
supõe, entre outros elementos, a codificação escrita desses
saberes, seu fracionamento conforme uma programabilidade
determinada  e  o  desenvolvimento  de  um  aparelho
docimológico  de  controle  e  regulação  da  aprendizagem.

II.  O texto sugere que a gênese da formação do professor
para o ensino de língua portuguesa está relacionada, no Brasil,
em  torno  da  vontade  de  instrução  pública  que  supõe  a
necessidade  de  expansão  do  acesso  à  escolarização  na
segunda  metade  do  século  XIX  em  nível  primário  para  a
população.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 19   Leia  o  texto  'Aspectos da história  da  formação
docente no Brasil e processos de institucionalização das
didáticas  disciplinares'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a inferir que a consolidação da escola
como  ocorre  com  a  cultura  escolar  moderna  ocidental
implica tolher a especialização de saberes e sua ordenação
em disciplinas escolares.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que a hegemonia
do modelo das Escolas Normais e seu redimensionamento
estão  relacionados  com  o  processo  crescente  de
virtualização da educação, através dos mecanismos digitais e
programas  de  computador  que  permitem  e  viabilizam  o
ensino a distância.

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  o  texto  'Aspectos da história  da  formação
docente no Brasil e processos de institucionalização das
didáticas  disciplinares'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  A  ênfase  sobre  a  ‘preparação  pedagógico-didática’  ou
técnico-profissional  (preparo  do  formando  nos  ‘exercícios
práticos’) constituiu-se como condição sine qua non de uma
formação satisfatória do professor, conforme se pode inferir
a partir dos dados do texto.

II.  As informações presentes no texto permitem inferir que,
para Tanuri, o traço de um ensino apoucado, estreitamente
limitado em conteúdo ao plano de estudos, estava presente
na  organização  imprimida  às  primeiras  instituições
congêneres,  às  escolas  normais,  instaladas  aqui  no  Brasil.

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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 21   Leia  o  texto  'Aspectos da história  da  formação
docente no Brasil e processos de institucionalização das
didáticas  disciplinares'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  Após a  análise  do  texto,  é  possível  inferir  que,  em um
primeiro  momento,  nota-se  um  foco  nos  conteúdos
escolares,  estando  a  ‘arte  de  ensinar’  condicionada  ao
domínio do repertório de saberes codificados nas disciplinas
escolares (língua, matemática, geografia, ciências etc.), elas
próprias em processo de franca gestação e consolidação.

II. O texto procura destacar que a consolidação da escola ou
da ‘forma escolar’  entre nós – como ocorre com a cultura
escolar moderna ocidental – passou a exigir não apenas mais
capacitação  de  profissionais  como  também  uma  maior
especialização na sua formação.

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.

 22   Leia  o  texto  'Aspectos da história  da  formação
docente no Brasil e processos de institucionalização das
didáticas  disciplinares'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta ao leitor a ideia de que a hegemonia do
modelo das Escolas Normais e seu redimensionamento ao
longo  das  quatro  primeiras  décadas  do  século  passado
deveu-se à busca por formação superior entre profissionais
que  tiveram  seus  empregos  ameaçados  por  robôs  e
computadores especializados.

II. A necessidade de expansão do acesso à escolarização na
segunda metade do século XIX, no Brasil, em nível primário
para  a  população,  impôs  a  necessidade  de  formação  de
profissionais  aptos  a  desempenhar  o  ofício  de  ensinar  a
língua  portuguesa,  mais  especificamente,  o  de  alfabetizar,
conforme sugere 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.

 23   Leia  o  texto  'Aspectos da história  da  formação
docente no Brasil e processos de institucionalização das
didáticas  disciplinares'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que o
progressivo prestígio da dimensão técnico-profissional afeta
o currículo da formação nas Escolas Normais, configurando-
se,  em  algumas  reformas,  como  uma  ampliação  e  uma
diversificação  da  oferta  de  disciplinas  de  formação
profissional.

II. O texto leva o leitor a concluir que, no Brasil, o modelo das
Escolas Normais como agência de formação de professores
foi superado e não voltou a existir desde meados do início
século XVIII.

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.

 24   Leia  o  texto  'Aspectos da história  da  formação
docente no Brasil e processos de institucionalização das
didáticas  disciplinares'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. O texto procura deixar claro para o leitor que, a partir de
meados dos anos 1930,  entram em falência os primeiros
modelos de faculdades que atuavam como agências em que
se ofertavam os primeiros cursos superiores de pedagogia e
de licenciatura.

II. Após a análise do texto, é possível concluir que, para Tanuri,
o traço de um ensino apoucado, estreitamente limitado em
conteúdo ao plano de estudos das escolas primárias, marca o
início do desenvolvimento das Escolas Normais.

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.

Texto para as questões de 25 a 30

João Cabral de Melo Neto e a tradição do romance de 30

Por CARVALHO, 2009 (trecho de artigo adaptado).

Quando  João  Cabral  de  Melo  Neto  começou  a  escrever
poesia no Recife do final  dos anos 1930,  perdia fôlego a
vigorosa produção de romances de autores nordestinos que
caracterizou um momento decisivo da literatura brasileira:
Rachel de Queiroz, depois de O quinze (1930) e mais três
romances, (1) passaria a se dedicar ao jornalismo; José Lins
do Rego já criara o seu “ciclo da cana-de-açúcar”, (2) antes
de  chegar  à  obra-prima  Fogo  morto  (1943);  e  Graciliano
Ramos encerrara com Vidas secas (1938) a sua série de
“ficções” para explorar a “confissão” das memórias. O grupo
que Cabral  frequentava,  liderado por  Willy  Lewin,  preferia
cultivar uma poesia inspirada pelas sugestões do sonho, em
lugar  dos  estímulos  da  terra  que  provocaram  poetas  da
região  durante  a  década  de  1920,  como Jorge  de  Lima,
Ascenso Ferreira, Joaquim Cardozo e Jorge Fernandes. Não
era  mais  tempo  do  Primeiro  Congresso  Regionalista  do
Nordeste,  no  qual,  em  1926,  Gilberto  Freyre  lançara  seu
célebre manifesto de valorização de temas regionais, mas
sim do Congresso de Poesia do Recife, no qual, em 1941,
Cabral apresentaria sua tese “Considerações sobre o poeta
dormindo”.
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Embora a obra de estreia Pedra do sono (1942) muito deva a
esse contexto inicial, nada regionalista, Cabral desde cedo se
tornou  leitor  dos  romancistas  nordestinos  da  década
anterior.  Mas seu caminho rumo a uma poesia cada vez
mais centrada em seu aspecto construtivo, culminando em
Psicologia  da  composição  (1947),  não  incluía,  em  suas
paisagens solares e desérticas, o Sertão e a Zona da Mata
do Nordeste evocado por aqueles autores. Já em Os três
mal-amados,  de 1943,  reconhecia,  por meio do monólogo
“devorador” de Joaquim, essa ausência:

O amor comeu meu Estado e minha cidade. Drenou a água
morta  dos mangues,  aboliu  a  maré.  Comeu os mangues
crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas
de  cana  cobrindo  os  morros  regulares,  cortados  pelas
barreiras vermelhas,  pelo trenzinho preto,  pelas chaminés.
Comeu o cheiro  de cana cortada e  o  cheiro  de maresia.
Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não
saber falar delas em verso. (Melo Neto, 1997a, p.26)

Na tentativa de descrição, reconhecemos o cenário de mais
de  um romance  de  José  Lins  do  Rego,  que  no  máximo
poderia ser expurgado e logo descartado na fala prosaica de
Joaquim, interrompida pelo silêncio. Se não fosse mais um
romance na esteira de Zé Lins e companhia, a poesia parece
que não daria conta de todo um mundo que fora tão bem
representado, inclusive em ensaios.

É justamente fora do país, na Espanha, que Cabral retornou à
sua  região.  Motivado  por  ideias  marxistas  e  pela
necessidade de denúncia social na obra de arte, mas sem
prejuízo da sua dimensão estética,  escreveu seu primeiro
poema centrado na paisagem e no homem nordestino, O cão
sem  plumas  (1951),  metáfora  para  o  Rio  Capibaribe  de
Pernambuco.  Além  disso,  para  cumprir  o  ideal  de
comunicação com o público, a partir de uma linguagem mais
prosaica, as obras seguintes - O rio (1954) e Morte e vida
Severina (1954-1955) -, baseadas em elementos da poesia
medieval  espanhola  e  da  literatura  popular  nordestina,
fincam a terra natal na poesia cabralina.

(CARVALHO, Ricardo Souza de. João Cabral de Melo Neto e
a tradição do romance de 30. Estud. av, São Paulo, v. 23, n.
67, p. 269-278, 2009.)

 25  Leia o texto 'João Cabral de Melo Neto e a tradição
do romance de 30' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que
os estímulos da terra provocaram poetas durante a década
de 1920, como Jorge de Lima, Ascenso Ferreira,  Joaquim
Cardozo e Jorge Fernandes.

II. Após a análise do texto, é possível concluir que José Lins
do Rego criou o seu “ciclo da cana-de-açúcar” antes de chegar
à obra-prima “Fogo morto”, em 1943.

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.

 26  Leia o texto 'João Cabral de Melo Neto e a tradição
do romance de 30' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que João Cabral
de Melo Neto começou a escrever poesia no Recife no final
dos  anos  1830,  quando  as  ideias  de  abolicionismo  e  de
proclamação da república já eram fortes em Pernambuco.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que no Congresso de Poesia do Recife, em 1941, João Cabral
de Melo Neto apresentou sua tese “Considerações sobre o
poeta dormindo”.

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  Leia o texto 'João Cabral de Melo Neto e a tradição
do romance de 30' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I. Na Espanha, João Cabral retornou à sua região motivado
por ideias reformistas e colonialistas e pela necessidade de
denúncia social na obra de arte, como se pode perceber a
partir da análise dos dados e informações do texto.

II. O texto procura deixar claro para o leitor que, no final dos
anos 1930, perdia fôlego a vigorosa produção de romances
de  autores  nordestinos  que  caracterizou  um  momento
decisivo da literatura brasileira, onde reinavam as obras de
terror  psicológico  ou  mesmo  aquelas  voltadas  para  a
valorização das novas tecnologias de fabricação.

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  Leia o texto 'João Cabral de Melo Neto e a tradição
do romance de 30' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I. A obra “Pedra do sono”, de 1942, foi influenciada por um
contexto fortemente regionalista, devido ao interesse de João
Cabral  de  Melo  Neto  pelos  romancistas  nordestinos  da
Semana de Arte Moderna de 1922, como se pode concluir a
partir da análise das informações do texto.

II.  As informações presentes no texto permitem inferir  que
Graciliano Ramos encerrou com “Vidas secas”, de 1938, a sua
série de “ficções” para explorar a “confissão” das memórias.

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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 29  Leia o texto 'João Cabral de Melo Neto e a tradição
do romance de 30' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I.  Após a análise do texto, é possível inferir que Rachel de
Queiroz foi a autora de “O quinze”, em 1930, e de mais três
romances antes de se dedicar ao jornalismo.

II.  O  grupo  que  João  Cabral  de  Melo  Neto  frequentava,
liderado por Willy Lewin, preferia cultivar uma poesia inspirada
pelas sugestões do sonho, conforme se pode inferir a partir
dos dados do 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.

 30  Leia o texto 'João Cabral de Melo Neto e a tradição
do romance de 30' e, em seguida, analise as afirmativas
abaixo:
I.  Sem prejuízo da sua dimensão estética,  João Cabral de
Melo  Neto  escreveu  seu  primeiro  poema  centrado  na
paisagem e no homem nordestino, obra essa denominada
“Morte e Vida Severina”, de 1951, nome esse que representa
uma metáfora para o Rio Capibaribe de Pernambuco, como
se  pode  concluir  a  partir  da  leitura  cuidadosa  das
informações do texto.

II.  De acordo com as informações do texto,  pode-se inferir
que, em 1926, Gilberto Freyre lançou seu célebre manifesto de
valorização  de  temas  regionais  no  Primeiro  Congresso
Regionalista do Nordeste.

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 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  duas  figuras  geométricas  planas,  aqui
identificadas como 1 e 2. A figura 1 é um retângulo com
largura igual a 6 metros e comprimento igual a 11 metros.
A figura 2 é um retângulo com largura igual a 16 metros e
comprimento  igual  a  13  metros.  Assim,  considerando
apenas os dados apresentados,  é correto afirmar que a
área da figura 2 é mais de 219% maior que a área da figura
1.

II.  Em  uma  fábrica,  sabe-se  que  o  custo  do  insumo  Y
representa  2/5  do  custo  do  produto  X.  Se  o  custo  do
insumo Y for aumentado em 1/4, e os demais custos de
fabricação do produto X permanecerem constantes, então
o custo total do produto X terá um acréscimo de 11,85%.

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.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que uma peça de 2 quilos de presunto custa R$
96,00. No entanto, em função de uma promoção, foi aplicado
um desconto de 30% sobre esse preço. Dessa forma, o preço
promocional desse produto será inferior a R$ 66,30.

II.  Sabe-se que o raio de um círculo é igual a 107 metros.
Assim, se considerarmos que o valor de Pi (π) é igual a 3,14,
então, a área dessa figura será maior que 35.900,10 m².

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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Sobre
esse preço inicial,  o cliente obteve um desconto de 8,45%.
Assim, considerando exclusivamente os dados apresentados,
é  correto  afirmar  que o  valor  final  pago pelo  cliente  pelo
imóvel é inferior a R$ 282.008,12.

II. Um produto teve um aumento de preço equivalente a 8% do
seu preço inicial,  passando a custar R$ 1.015,20. Assim, é
correto afirmar que o preço inicial desse produto, antes do
aumento, era de R$ 909,50.

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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 34  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Recentemente,  o  preço de  um determinado produto  foi
alterado 3 vezes em uma loja, custando, respectivamente: R$
6,50, R$ 6,90 e R$ 7,60. Assim, é correto afirmar que o preço
médio  desse produto,  considerado apenas os três  preços
efetivamente praticados em momentos diferentes, é igual a
R$ 7,00.

II .  Considere  cinco  peças  de  concreto  que  pesam,
respectivamente:  35,00  quilos,  42,00  quilos,  62,00  quilos,
104,00  quilos  e  92,00  quilos.  Assim,  diante  dos  dados
apresentados,  é  correto afirmar que o peso médio dessas
peças é maior que 65,444 quilos.

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.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre o preço inicial de um veículo, um cliente obteve um
desconto  de  39%.  Sabe-se  que,  inicialmente,  esse  veículo
custava  R$  68.000,00.  Assim,  d iante  dos  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que  esse  cliente  deverá
pagar menos de R$ 42.065,00 pelo carro.

II. Considere um triângulo com medidas iguais a 41 metros de
base  e  57  metros  de  altura.  A  part i r  das  medidas
apresentadas, é correto afirmar que a área desse triângulo é
maior que 1.088 m².

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.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  recipiente  possui  2/3  da  sua  capacidade  total
preenchida  com  um  líquido.  Se  for  adicionado  a  esse
recipiente um volume de líquido equivalente a 1/7 do seu
volume total, então, é correto afirmar que 4/5 do seu volume
terão sido preenchidos com líquido.

II. Para comprar um carro cujo preço é R$ 31.500, um cliente
ofertou  seu  veículo  antigo,  o  qual  estava  avaliado  em R$
20.500, e pagou o valor restante em 12 parcelas, sem juros.
Assim,  considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que o carro antigo do cliente corresponde a
mais de 63,7% do valor do carro que ela deseja comprar.

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.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. Conjugar um verbo é dizê-lo, de acordo com um sistema
determinado, um paradigma, em todas as suas formas, nas
diversas pessoas, números, tempos, modos e vozes.

II.  O  atual  entendimento  sobre  os  pronomes  na  Língua
Portuguesa  permite  classificá-los  em  quatro  categorias:
pessoais  (abarcando  o  artigo  definido),  demonstrativos
(abarcando o artigo indefinido), interrogativos e relativos.

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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Nos  verbos  derivados  de  TER  e  VIR,  o  acento  ocorre
obrigatoriamente, exceto no singular. Distingue-se o plural do
singular mudando o acento de agudo para circunflexo.

II.  O  adjetivo  destacado  em  letras  maiúsculas  na  frase
seguinte é pátrio:  Os escritores BRASILEIROS também são
responsáveis pela mudança linguística.

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.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I. Substantivo próprio é o que se aplica a um objeto ou a um
conjunto  de  objetos,  mas  sempre  individualmente.  Isso
significa que o substantivo próprio se aplica a esse objeto ou
a  esse  conjunto  de  objetos,  considerando-os  como
indivíduos.

II. Substantivo é a classe de lexema que se caracteriza por
significar  o  que  convencionalmente  chamamos  objetos
substantivos, isto é, em primeiro lugar, substâncias (homem,
casa,  livro)  e,  em segundo lugar,  quaisquer  outros objetos
mentalmente  apreendidos  como  substâncias,  quais  sejam
qualidades  (bondade,  brancura),  estados  (saúde,  doença),
processos (chegada, entrega, aceitação).

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.

 40  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Pronomes  pessoais  são  aqueles  que  substituem  os
substantivos,  indicando  indiretamente  as  pessoas  do
discurso. Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou
nós, usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a
quem se dirige e ele, ela, eles ou elas para fazer referência à
pessoa ou às pessoas de quem fala.

II.  O  acento circunflexo é  utilizado no trecho “Precisou de
muito  tempo  para  pôr  ordem  no  escritório”  pelo  mesmo
motivo  que  no  trecho  “Ele  viajou  pôr  países  que  não
conhecia”.
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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.

 41  Analise as afirmativas a seguir:
I. Locução adjetiva é a expressão formada de preposição e
substantivo  ou  equivalente  com  função  de  adjetivo.  Um
exemplo  de  locução  adjetiva  é:  Homem  de  coragem  =
homem corajoso.

II. Algumas palavras na Língua Portuguesa possuem a escrita
ou pronúncia idênticas, mas carregam significados distintos.
Esse é o caso dos parônimos “descrição” e “distração”.

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.

 42  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  um  veículo  que  consumiu  98,30  litros  de
combustível para percorrer uma distância de 687 km. Diante
dos dados apresentados, é correto afirmar que, em média,
esse veículo consegue percorrer mais de 6,723 km com 1
litro de combustível.

II. Sabe-se que 5 empresas representam as maiores dívidas
tributárias de um município. São elas: a empresa 1, que deve
R$ 67.491,00; a empresa 2, que deve R$ 45.277,00; a empresa
3,  que  deve  R$  31.888,00;  a  empresa  4,  que  deve  R$
94.122,00;  e  a  empresa 5,  que deve R$ 87.645,00.  Assim,
considerando  exclusivamente  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que, juntas, essas 5 empresas devem mais de
R$ 326.797,00 em tributos ao município.

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.

 43  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um quadrado com área de 144 m² teve todas as suas
arestas aumentadas em 50%. Assim, considerando apenas
os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  o  seu
perímetro foi aumentado em menos de 93%.

II. Considere uma frota de 5 ônibus, aqui identificados apenas
como 1, 2, 3, 4 e 5. O ônibus 1 percorreu 2.430 km, mantendo
um consumo médio  de  12 quilômetros por  litro  (km/l)  de
combustível. O ônibus 2 percorreu 3.880 km, mantendo um
consumo médio de 12 km/l. O ônibus 3 percorreu 890 km,
mantendo  um  consumo  médio  de  14  km/l.  O  ônibus  4
percorreu 900 km, mantendo um consumo médio de 14 km/l.
O ônibus 5 percorreu 750 km, mantendo um consumo médio
de 10 km/l. Assim, considerando que o preço do combustível
utilizado  nos  ônibus  manteve-se  inalterado  em R$  3,10,  é
correto afirmar que a despesa total com combustível para que
os  ônibus  dessa  frota  pudessem  percorrer  a  distância
mencionada foi superior a R$ 2.247,30.

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.

 44  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um cliente comprou um produto e obteve um desconto de
10%. Sabe-se que o preço inicial desse produto era de R$
78,00. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  esse  cliente  pagou
menos de R$ 69,33 pelo item.

II. Um círculo com raio igual a 222 metros terá um perímetro
maior que 1.305,22 metros.

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.

 45  Analise as afirmativas a seguir:
I. Há um mês, um produto custava R$ 2,65 por caixa. Há uma
semana, seu preço era de R$ 2,90 por caixa. Atualmente, seu
preço é R$ 2,70 por caixa. Assim, é correto afirmar que o
preço médio da caixa desse produto, no período considerado,
é menor que R$ 2,71 por caixa.

II. O preço inicial de um produto era de R$ 255,00. Sobre esse
preço, foi aplicado um desconto no valor de R$ 48,00. Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar  que,  para  voltar  ao  seu  preço  inicial,  sobre  esse
produto deverá ser aplicado um aumento de preço menor que
23,91%.

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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Texto para as questões de 46 a 50

Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui quem manda sou eu. Então,
por que não me entendem?

Manter um bom nível de comunicação dentro das empresas
é de primordial importância para o andamento do trabalho.
Uma boa comunicação com as chefias é também essencial
para que o profissional possa dar o seu melhor, assim como
entender o que lhe é requisitado. Porém, uma palavra,  de
apenas três sílabas, na frase anterior, é o que pode colocar
tudo a perder, ou a ganhar: entender.

O  entendimento  humano  passa  pelo  processo  de
comunicação,  todavia  quando  existem  ruídos  entre  o
emissor e receptor, a mensagem não é transmitida, ou pior,
ela é entendida de maneira errada. E isso vem acontecendo
muito ainda no patamar das empresas nacionais, que, por
não  prezarem  a  área  de  comunicação  ou  mesmo  a
qualificação de seus gestores, acabam pecando na maneira
de informar seus colaboradores.

Muitas vezes, os chefes são pessoas que não reconhecem
sua falha na comunicação e, assim, vão tocando o negócio
sem priorizar esse bem, achando que o erro está em seu
subordinado. Normalmente, quem não está preparado para
este cargo, que requer o poder de comunicar, não ouve o que
seus funcionários têm a dizer e, ainda, julga estar sempre
com a razão. Isso acontece pelo desconhecimento que os
chefes  têm  do  poder  da  comunicação  no  ambiente
empresarial.

Em uma organização, é preciso deixar claro quem são os
líderes, e estes precisam deixar mais claro ainda para seus
colaboradores que estão ali para guiar, orientar e apoiar. Os
chefes  devem  entender  que  a  comunicação  em  suas
empresas, além de necessária, é um exercício de gentileza e
respeito, por isso, não é só mandar, mas liderar de forma
ampla,  envolvendo e  cativando os colaboradores de uma
organização. E nada melhor para isso do que o uso devido
da comunicação.

(TENHO doutorado e sou o chefe. Aqui quem manda sou eu.
Então,  por  que  não  me  entendem?  Adaptado.  Revisão
linguística. Disponível em: https://bit.ly/3j3MyZD. Acesso em:
mar 2020)

 46  Leia o texto 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Pode-se  inferir  do  texto  que  o  chefe  lança  a  culpa  do
equívoco  na  comunicação  aos  subordinados,  pois  não
reconhece sua própria falha ao interagir. Essa atitude revela
despreparo para a função de liderança e desconhecimento
do poder da comunicação no ambiente empresarial.

II. Está comprovado no texto que os subordinados é que são
culpados  por  não  conseguirem entender  os  comandos de
seus líderes. Como não priorizam a área de comunicação ou
mesmo a qualificação de seus colaboradores, as empresas
nacionais  perdem  muito  ao  não  praticarem  a  efetiva
comunicação.

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.

 47  Leia o texto 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. É possível deduzir, a partir do texto, que, mesmo estando
em uma posição hierárquica superior, a efetiva comunicação
não depende somente dos líderes, isto é, como os comandos
partem de uma relação horizontal, os colaboradores também
precisam ter o poder de comunicar.

II.  O texto atribui  certa  responsabilidade à figura do chefe
(líder)  pelo  uso devido da comunicação,  visto que ele  é  o
responsável por guiar, orientar e apoiar seus colaboradores.

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.

 48  Leia o texto 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. No trecho “E nada melhor para isso [liderar de forma ampla]
do que o uso devido da comunicação” está implícito que os
chefes não conseguem comunicar-se efetivamente com seus
colaboradores pela falta de empatia.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que a dificuldade
de  conquistar  um  emprego  no  setor  privado  tem  levado
muitos  jovens  a  buscarem  novas  maneiras  de  obter
qualificação,  como  os  programas  de  mestrado  e/ou
doutorado.

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.

 49  Leia o texto 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I .  O  texto  mostra  que  se  houver  “ruídos”  durante  a
comunicação (na relação entre quem “fala/escreve” e quem
“ouve/lê”),  podem  acontecer  equívocos  que  chegam  a
comprometer a mensagem. Este é um problema que atinge o
patamar das empresas nacionais.

II. No texto, pode-se perceber a ideia de que os investimentos
governamentais em programas de formação científica, como
os cursos de doutorado, têm contribuído para colocar o Brasil
em  uma  posição  de  destaque  entre  os  países  que
mundialmente são referência em novas tecnologias.
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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.

 50  Leia o texto 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O tema principal do texto é a dicotomia existente entre a
linguagem adotada por crianças e jovens em comparação
com  o  vocabulário  dos  idosos,  a  qual  gera  frequentes
problemas de entendimento entre essas diferentes gerações.

II.  A partir  das informações do texto,  é possível  inferir  que
apenas  é  possível  obter  um  diploma  de  doutorado  se  o
estudante possuir um profundo conhecimento teórico sobre a
língua e a cultura dos países europeus.

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.



 INSTITUTO ADM&TEC | SANTA MARIA DA BOA VISTA (PROF - DOM - MAN) v.Audit.: 7CE56B0A7

PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA - Página 13 de 13 v.1575/2020

RASCUNHO


