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FLORES (PE) :: NÍVEL MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

AGENTE ADMINISTRATIVO (A)

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 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

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 máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
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 marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
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 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Tipicamente,  as  entradas  e  saídas  dos  processos  de
gestão organizacional são constituídas por informações ou
serviços e devem ser revisadas para assegurar que não
ocorram incoerências ou omissões graves.

II. No gráfico de Pareto, as alturas das colunas simbolizam
o  número  de  vezes  que  o  item  estudado  aconteceu
(frequência) e se apresenta sempre em ordem decrescente
de ocorrência.
III. O gerenciamento da qualidade representa uma função
importante dentro dos processos de uma organização, pois
inclui atividades como elaborar orçamentos e estimativas,
selecionar os fornecedores pelo melhor preço e consultar
registros históricos de compras.

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.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma instituição pública, o escritório de projetos é uma
unidade organizacional que centraliza e coordena a cobrança
de impostos de uma área geográfica.

II. O gerenciamento de custos em um projeto compreende os
esforços para elaborar estimativas de custos das atividades e
entregas, compor um orçamento realista e controlá-lo.

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.  O histograma é uma ferramenta estatística que permite
resumir  informações  de  uma  massa  crítica  de  dados,
visualizando  a  forma  da  distribuição  desses  dados,  a
localização do valor  central  e  a  dispersão dos dados em
torno deste valor central.

II. Através de um gráfico de controle, é possível determinar
um limite para um determinado item de controle ou ilustrar
quando  algo  sai  do  controle  e  ultrapassa  o  limite  pré-
determinado.
III. Um macroprocesso é um processo que envolve mais de
uma função da organização e cuja operação tem impacto
significativo  nas  demais  funções  ou  departamentos.
Dependendo da complexidade de um processo, ele pode ser
dividido em subprocessos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  expressão “caminho crítico”  refere-se  à  sequência  de
atividades com maior duração no diagrama de rede e que
representa a menor duração que um projeto pode ter naquele
momento.

II.  No contexto do gerenciamento de projetos, a gestão do
tempo  limita-se  ao  desenvolvimento  do  orçamento,  dos
gráficos de controle e de uma lista de riscos priorizada.

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  gráfico  de  controle  é  uma  ferramenta  gráfica  de
gerenciamento da qualidade na qual estão incluídos limites
de  controle  e  que  permite,  por  exemplo,  avaliar  se  as
variações  de  um processo  estão  dentro  de  uma taxa  de
variação aceitável.

II. O gerenciamento da qualidade compreende um conjunto de
processos,  ferramentas,  objetivos  e  metas  de  uma
organização  para  melhorar  a  conformidade  dos  seus
processos,  produtos  e  serviços  com  padrões  previamente
estabelecidos.
III.  O  processo  de  melhoria  contínua  trata-se  do  modelo
administrativo  denominado  “Kaisen”.  A  palavra  “Kaisen”
significa “melhoria contínua” ou “mudar sempre para melhor”.
Nela, todos participam da melhoria contínua com o objetivo
de  identificar  oportunidades  de  elevar  custos  e  amplificar
riscos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  À luz da Lei nº 12.527/11, o conceito de tratamento da
informação  inclui  as  ações  referentes  à  produção,  à
recepção,  à  classificação,  à  utilização,  ao  acesso,  à
reprodução, ao transporte, à transmissão, à distribuição, ao
arquivamento, ao armazenamento, à eliminação, à avaliação,
à destinação ou ao controle da informação.

II.  A  entidade  pública  deve  sempre  cumprir  a  legislação
vigente. Nesse sentido, o direito de acesso à informação nos
órgãos públicos, por exemplo, deve ser garantido através de
restrições  à  cultura  de  transparência  na  Administração
Pública e da vedação às iniciativas que promovem o acesso
da população aos atos praticados por órgãos públicos.
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III. O acesso à informação é um direito de todos os cidadãos,
garantido pela legislação vigente no Brasil. Nesse contexto, a
entidade pública deve garantir que as informações estejam
disponíveis,  pois  a  disponibilidade  da  informação  é  um
atributo  de  toda  informação  pública  que  não  pode  ser
utilizada por indivíduos ou está inacessível aos cidadãos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I .  O  direito  fundamental  dos  cidadãos  de  acesso  à
informação  pública  deve  ser  garantido  pelas  instituições
estatais,  sendo vedado o uso dos meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da informação para esse fim.

II.  O direito fundamental  de acesso à informação deve ser
garantido pelas instituições públicas através da divulgação de
informações  de  interesse  público,  independentemente  de
solicitações diretas e específicas feitas por algum cidadão.
III. O acesso à informação é um direito de todos os cidadãos
brasileiros.  Nesse  contexto,  a  Lei  nº  12.527/11  define  a
integridade  da  informação  como  a  qualidade  de  uma
informação modificada, seja quanto à origem, ao destino ou
ao trânsito.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  informação  pessoal,  à  luz  da  Lei  nº
12.527/11, refere-se àquela relacionada à entidade pública,
componente  da  administração  direta,  que  está  disponível
para a consulta em portais da transparência ou em blogs
particulares.

II .  É  dever  do  Estado  garantir  o  direito  de  acesso  à
informação,  que será  franqueada,  mediante  procedimentos
objetivos  e  ágeis,  de  forma  intransparente,  inexata  e  em
linguagem de difícil compreensão.
III.  Conhecer  os  conceitos  relacionados  à  legislação  de
acesso  à  informação  é  uma  atitude  relevante  para  um
servidor  público.  O  conceito  de  informação  sigilosa,  por
exemplo, refere-se àquela que não possui restrição de acesso
público.

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.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. A função AMORLINC, no Excel, retorna a diferença entre o
valor final de um título e os juros cobrados em função de
uma negociação retificadora. A sintaxe dessa função é dada
por: AMORLINC (ver_fin, nav_alf, [número_de_fracoes]).

II. No Excel, a função TEXTO converte um valor numérico em
um texto concatenado (impondo o símbolo US$ no início) e
impede o uso de formatação condicional pelo usuário.
III.  Na versão 2019 do Excel,  a função ASC altera palavras
escritas em espanhol ou francês com largura total de bytes
duplos para palavras com caracteres numéricos no padrão de
números randômicos.

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.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. É possível escolher as linhas e colunas a serem repetidas
em cada página impressa no Microsoft Excel 2016. Assim,
com a função IMPRIMIR TÍTULOS, o usuário pode ter rótulos
ou cabeçalhos impressos no seu documento.

II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza uma operação
de  matemática  e  trigonometria  e  permite  ao  usuário
arredondar  um  número  até  o  inteiro  mais  próximo  ou  o
múltiplo de significância mais próximo.
III. O Excel é um software de planilha eletrônica cujas opções
de formatação de células excluem a possibilidade de alterar
as características visuais do tipo de Fonte, de Bordas ou de
Sombreamento, individualmente.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Excel é um programa de elaboração de apresentações
digitais animadas que utiliza slides descritivos para exibir e
editar arquivos em diversos tipos de mídia.

II.  A  função  PROCV,  no  Excel  2019,  pode  ser  usada,  por
exemplo,  quando  um  servidor  deseja  procurar  pelo
sobrenome  de  uma  servidora  a  partir  de  seu  número  de
identificação.
III.  A ferramenta ANÁLISE RÁPIDA, no Excel,  permite a um
servidor público criar um gráfico de forma prática. Para isso, é
necessário selecionar  o intervalo de células que contém o
dado que se deseja mostrar no gráfico.

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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 12  Analise as afirmativas a seguir:
I. A observância dos princípios constitucionais da moralidade
e da eficiência relativos à Administração Pública é obrigatória
para todos os níveis e esferas do poder público no Brasil,
sendo  dispensável  apenas  à  esfera  municipal  (como  as
prefeituras e as câmaras de vereadores).

II.  Uma  organização  pública  deve  ter  uma  missão  bem
definida. Embora definir a missão da organização não faça
parte do processo de planejamento, essa atividade deve ser
realizada em algum momento do processo de controle do
planejamento  estratégico  ou  após  os  principais  objetivos
serem alcançados.

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. Embora os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade  e  da  publicidade  sejam  válidos  em  todas  as
esferas de governo no Brasil, o princípio da eficiência é válido,
obrigatório  e  aplicável  apenas  para  o  poder  executivo
municipal.

II.  O  princípio  da  eficiência  na  Administração Pública  está
desassociado da busca por qualidade ou pela melhoria dos
resultados da instituição, pois busca promover desperdícios e
garantir uma menor rentabilidade social.

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. Os princípios da eficiência e da legalidade, listados no caput
do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, são aplicáveis
exclusivamente à Administração Pública Direta, o que inclui
as empresas públicas, as câmaras municipais e os juizados
especiais de comarcas.

II. Embora o princípio da eficiência na Administração Pública
esteja relacionado à busca pela qualidade, ele também tolhe
iniciativas de adoção de critérios legais e morais necessários
para a melhor utilização possível dos recursos públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma estimativa análoga, em um projeto, deve ser realizada
prioritariamente por um especialista experiente, pois envolve
parâmetros, cálculos e informações detalhadas.

II. Os riscos são os eventos ou condições incertas que, caso
ocorram,  provocam  um  efeito  positivo  ou  negativo  nos
objetivos do projeto. A depender da forma como afeta um
projeto,  um  risco  pode  também  ser  chamado  de  uma
oportunidade ou uma ameaça.

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 16 a 18

QUALIDADE TOTAL

Por  Cássio  Lacerda,  UFMT,  2015  (disponível  em
https://bit.ly/31dPmir).  Com  adaptações.

A qualidade é o elemento central no Controle da Qualidade
Total, mais conhecido como TQC (total quality control) ou
TQM (total  quality  management).  Este  termo foi  utilizado
pela primeira vez pelo Dr. Armand V. Feigenbaum, em 1957,
em um artigo publicado no Peri Quality Control, editado pela
American Society for Quality Control – ASQC.

Armand  Feigenbaum  descreve  o  TQC  como  sendo:  “um
sistema eficaz para a integração dos esforços dos diversos
grupos  em  uma  organização,  no  desenvolvimento  da
qualidade,  na  manutenção  e  na  melhoria  da  qualidade.”
(FEIGENBAUM, 1951)

A  Qualidade  Total,  como  popularmente  é  conhecida,  se
desenvolve ao redor de necessidades mercadológicas atuais
como a globalização e a qualidade de vida no trabalho. Toda
a  teoria  administrativa  desenvolvida  até  hoje  por  Ford  e
Fayol são complementos importantes para atualização de
formas de gerenciar compatíveis com os anseios modernos.

As bases fundamentais destas teorias nos fazem sair de “um
único foco” e nos possibilitam, a partir de cada teoria, criar
uma  forma  de  administrar  que  seja  moderna,  utilizando
elementos  de  administração,  mesmo  que  em  alguns
momentos  do  passado  pudessem  ser  “desprezados”  a
despeito de novas práticas administrativas. Sendo assim, a
partir  da  revolução  industrial,  todos  os  modelos  de
administração  são  utilizados  de  maneira  a  se  atingir  a
máxima eficiência no modo de como se devem conduzir as
organizações.

 16  Leia o texto 'QUALIDADE TOTAL'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, a Qualidade Total
se  desenvolve  ao  redor  de  necessidades  mercadológicas
atuais,  como  a  qual idade  de  vida  no  trabalho  e  a
globalização.

II.  Baseado  no  texto,  pode-se  afirmar  que  as  bases
fundamentais  das  modernas  teorias  de  gestão  utilizam
elementos da administração e das ciências biológicas para
fazer os profissionais de gestão compreenderem a dinâmica
financeira das organizações.
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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.

 17  Leia o texto 'QUALIDADE TOTAL'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto aponta que, para Feigenbaum, o TQC é um sistema
eficaz para a integração dos esforços dos diversos grupos
em uma organização, no desenvolvimento, na manutenção e
na melhoria da qualidade.

II. O texto traz ao leitor a ideia de que, a partir da revolução
agrícola, todos os modelos de administração são utilizados de
maneira  a  se  restringir  ao  máximo  a  eficiência  das
organizações.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Leia o texto 'QUALIDADE TOTAL'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. À luz do texto, toda a teoria administrativa desenvolvida até
hoje por Fayol e por Ford são complementos importantes
para atualização de formas de gerenciar compatíveis com os
anseios modernos.

II. De acordo com o texto, a qualidade é o elemento central no
Controle  da  Qualidade  Total,  mais  conhecido  como  total
quality management (TQM) ou total quality control (TQC).

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 19 a 22

VALOR ORIGINAL

P o r  J O S É  P E S S O A  L I N S ,  2 0 0 5  ( d i s p o n í v e l  e m
https ://b i t . l y/3DagsnR) .  Com  adaptações.

Os componentes do Patrimônio devem ser registrados pelos
valores  originais  das  transações  com  o  mundo  exterior,
expressos em valor presente na moeda do país, que serão
mantidos  na  avaliação  das  variações  patrimoniais
posteriores,  inclusive quando configurarem agregações ou
decomposições no interior da entidade.

Do Princípio do Registro pelo Valor Original resulta:

1 - A avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita
com base nos valores de entrada,  considerando-se como
tais os resultantes do consenso com os agentes externos ou
da imposição destes;

2  -  Uma  vez  integrado  no  Patrimônio,  o  bem,  direito  ou
obrigação não poderão ter alterado seus valores intrínsecos,
admitindo-se,  tão  somente,  sua  decomposição  em
elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;

3 -  O valor original será mantido enquanto o componente
permanecer como parte do Patrimônio, inclusive quando da
saída deste;

4 - Os princípios da atualização monetária e do registro pelo
valor original  são complementares e compatíveis entre si,
dado que o primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o
valor de entrada;

5  -  O  uso  da  moeda  do  país  na  tradução  do  valor  dos
componentes  patrimoniais  constitui  imperativo  de
homogeneização  quantitativa  dos  mesmos.

 19   Leia  o  texto  'VALOR  ORIGINAL'  e,  em  seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Conforme descrito no texto, o bem não pode ter alterado
seu valor intrínseco uma vez que tenha sido integrado ao
Patrimônio.

II. De cordo com o texto, os componentes do Patrimônio de
uma entidade devem ser registrados pelos valores originais
das transações com o mundo exterior e devem ser expressos
em valor presente na moeda do país.

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  'VALOR  ORIGINAL'  e,  em  seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto permite ao leitor inferir que o uso da moeda do país
na tradução do valor dos componentes patrimoniais constitui
um  equívoco  comum  na  maioria  dos  demonstrativos
contábeis.

II. À luz do texto, a avaliação dos componentes patrimoniais
de uma entidade deve ser  feita  com base nos valores de
entrada.

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.

 21   Leia  o  texto  'VALOR  ORIGINAL'  e,  em  seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  O  texto  defende  a  ideia  de  que  os  componentes
patrimoniais  devem ser  incorporados ao Ativo a  partir  do
valor presente, descontada a inflação acumulada dos cinco
períodos anteriores.

II.  De  acordo  com  o  texto,  o  valor  original  de  um  bem
integrado  ao  Patrimônio  da  entidade  é  mantido  por  três
meses e,  em seguida,  deve-se aplicar uma depreciação de
dupla recorrência.
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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.

 22   Leia  o  texto  'VALOR  ORIGINAL'  e,  em  seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  afirma  que  os  valores  dos  componentes  do
Patrimônio de uma entidade serão mantidos na avaliação
das  variações  patrimoniais  posteriores,  inclusive  quando
configurarem decomposições no interior da entidade.

II.  Uma das informações presentes no texto é a de que os
princípios da atualização monetária e do registro pelo valor
original são incompatíveis entre si, pois a taxa de juros e a
inflação sempre afetam o Patrimônio da entidade.

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 23 a 30

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 9.090 foi investido por 9 meses a uma
taxa de juros compostos de 1,90% ao mês. Assim, dados
esses  valores,  é  correto  afirmar  que  essa  aplicação
resultará em um montante superior a R$ 10.191.

II. Em um regime de capitalização composta, um capital de
R$ 2.500 poderá render um montante superior a R$ 3.205,
se for aplicado a uma taxa mensal de juros de 3,5%, por um
período de 7 meses.
III. Um capital de R$ 7.930 foi investido a uma taxa de juros
compostos de 2,30% ao mês,  durante 11 meses.  Dados
esses  valores,  é  correto  afirmar  que  essa  aplicação
resultará em um montante de valor superior a R$ 9.483.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  peso  de  um  indivíduo  nos  últimos  três  meses  foi,
respectivamente,  de:  100  kg,  104  kg  e  105  kg.  Assim,  é
correto afirmar que o peso médio desse indivíduo, no período
considerado, é superior a 104,1 kg.

II. É possível calcular a média somando-se todos os valores
de  um  conjunto  de  dados  e  dividindo-se  pelo  número  de
elementos deste conjunto.

III. Considere cinco mulheres que pesam, respectivamente: 68
kg, 67 kg, 70 kg, 76 kg e 83 kg; e um homem que pesa 82 kg.
Assim, dados esses pesos, é correto afirmar que o peso do
homem é 16,888...% superior à média de peso das mulheres.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços do quilo do arroz nos últimos 5 meses foram os
seguintes: R$ 3,92 (mês 1), R$ 3,81 (mês 2), R$ 4,03 (mês 3),
R$ 3,91 (mês 4)  e  R$ 3,94 (mês 5).  Assim,  dadas essas
informações, é correto afirmar que o preço do quilo do arroz
no 5º mês apresentou um aumento de mais de 0,61% sobre a
média dos preços nos meses 1 a 4.

II.  Se  uma  casa  no  valor  de  R$  309.450,00  for  paga  em
parcela única, o comprador pode obter um desconto de 8,45%
sobre o preço total. Assim, dada essa informação, é correto
afirmar que o valor final do imóvel após o desconto descrito é
inferior a R$ 280.960.
III. Ao apresentar um cupom de desconto, um cliente obteve
uma redução de R$ 73 sobre um produto cujo preço inicial era
de R$ 408. Assim, dada essa informação, é correto afirmar
que o preço sem o desconto é mais de 24,35% superior ao
preço com desconto.

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.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere um retângulo “A” que possui 8 metros de largura
e 15 metros de comprimento; e um retângulo “B” com 13
metros  de  largura  e  22  metros  de  comprimento.  Assim,
dadas essas dimensões,  é  correto afirmar  que a  área do
retângulo “B” é mais de 131% superior à área do retângulo
“A”.

II. Considere dois retângulos, um deles tem largura igual a 12
metros e  comprimento igual  a  23 metros.  O outro  possui
largura igual a 34 metros e comprimento igual a 13 metros.
Assim, dadas essas medidas, é correto afirmar que a área do
maior  retângulo  é  mais  de  57,33%  superior  à  área  do
retângulo menor.
III. Considere uma figura geométrica retangular formada por
16 fileiras de 20 quadrados, onde cada quadrado possui 50
centímetros de aresta.  Assim,  dadas essas informações,  é
correto afirmar que a área desse retângulo é superior a 78,2
m².

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Texto para as questões de 27 a 30

ÉTICA E POLÍTICA

Publicado em www.sabedoriapolitica.com.br, por Alexsandro
M. Medeiros (em abr. 2016, trecho com adaptações).

Uma marca  característica  da  ética  na  Antiguidade  é  sua
indissociabilidade  com  a  política.  Desde  Platão  e  seu
discípulo Aristóteles, que a ideia de constituição da polis é
perpassada pelo princípio de que a cidade deve ser dirigida
por governantes sábios, justos e virtuosos.

É de Aristóteles, por exemplo, a afirmação de que o homem é
um animal político – zoon politikon. “Trata-se de um homem
‘essencialmente  destinado  à  vida  em  comum  na  polis  e
somente  aí  se  realiza  como ser  racional.  Ele  é  um zoon
politikón por ser exatamente um zoon logikón, sendo a vida
ética e a vida política artes de viver segundo a razão’” (LIMA
VAZ, 2004, p. 38-39 apud PANSARELLI, 2009, p. 13).

E Hélcio Corrêa afirma que na polis grega o cidadão só é
reconhecido  como  tal  a  partir  de  sua  inserção  na
comunidade política e a razão prática que norteia a ação do
cidadão  grego  está  intimamente  ligada  ao  ethos  “[...]
entendido este como um conjunto de tradições, costumes e
valores próprios da vida na polis” (2011, p. 77) e, no caso de
Aristóteles, “[...] as noções de ética e política se completam
reciprocamente na teoria da justiça” (2011, p. 77).

Com efeito, na polis grega, tanto o estudo da ética quanto da
constituição da polis (da política) lançam as bases para o
comportamento  justo  do  indivíduo  e  do  cidadão.  Platão
(1993),  inclusive,  compara  a  ideia  de  justiça,  tanto  no
indivíduo  quanto  na  sociedade,  como  sendo  a  harmonia
entre suas partes.

Essa  dupla  perspectiva  aparece  já  no  início  da  obra  A
República de Platão, a partir do Livro II quando este afirma
que o homem justo em nada diferirá da cidade justa e será
semelhante  a  ela  (435b).  Para  Del  Vecchio  (1925,  p.  14)
aparecem aí fundidas a norma moral e jurídica, a política e a
ética,  inclusive  a  psicologia,  ou  seja,  a  vida  interior  do
indivíduo e as relações sociais.

 27  Leia  o  texto 'ÉTICA E POLÍTICA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Na perspectiva de Aristóteles, segundo as informações do
texto, a vida ética e a vida política são artes de viver segundo
a razão.

II. Para Aristóteles, o homem, enquanto animal político, é um
ser essencialmente destinado à vida em comum na polis, e
somente aí se realiza como ser racional, conforme se pode
perceber nas informações do texto.
III. Na obra “A República” de Platão, existe a ideia de que o
homem  justo  em  nada  diferirá  da  cidade  justa  e  será
semelhante a ela, de acordo com o texto.

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  Leia  o  texto 'ÉTICA E POLÍTICA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto traz ao leitor a ideia de que, na Antiguidade, a ética e
a  política  representavam  elementos  absolutamente
antagônicos  e  excludentes  na  sociedade.

II.  Após  a  leitura  do  texto,  o  leitor  pode  perceber  que  o
princípio de que a cidade deve ser dirigida por governantes
sábios,  justos  e  virtuosos  é  universal  e  está  presente  em
todas as comunidades.
III.  De acordo com o texto, a ideia de justiça para Platão é
representada  pela  harmonia  entre  as  partes  de  uma
sociedade aristocrática, feudal e antagônica.

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.

 29  Leia  o  texto 'ÉTICA E POLÍTICA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  procura  deixar  claro  que,  na  perspectiva  de
Aristóteles,  as  noções  de  ética  e  política  se  completam
reciprocamente na teoria da justiça.

II.  Aristóteles afirmou que o homem é um animal  político,
afirma o texto, e, por isso, é alheio às condições sociais que
interferem na sua vida pessoal.
III. O texto procura deixar claro que, na polis grega, tanto o
estudo da ética quanto da constituição da polis tolheram as
expectativas  dos  cidadãos  sobre  o  desenvolvimento  da
democracia.

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  Leia  o  texto 'ÉTICA E POLÍTICA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Para Del Vecchio, a correlação entre a norma moral e a
jurídica na política constitui o estopim para a realização das
revoluções sociais burguesas e industriais do século VI, de
cordo com o texto.

II. O texto afirma que, para Hélcio Corrêa, na polis grega, o
cidadão só é reconhecido como tal a partir de sua inserção na
comunidade política.
III.  Uma das informações presentes no texto é a de que o
termo  “ethos”  refere-se  a  um  conjunto  de  tradições,  de
costumes e de valores próprios da vida na polis.
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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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RASCUNHO


