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INSCRIÇÃO:
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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 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 GERAIS
Questões de 1 a 15

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma empresa de jardinagem deve trocar a grama de três
jardins que medem, respectivamente: 3 metros de largura
por 9 metros de comprimento; 12,5 metros de largura por
18 metros de comprimento; e 9,5 metros de largura por 14
metros de comprimento. Sabe-se que essa empresa cobra
R$ 35 por metro quadrado da grama. Assim, considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que será necessário gastar um valor superior a R$
13.361 e inferior a R$ 13.519 para substituir a grama dos
três jardins.

II. Uma fabricante de veículos constatou que, de um lote de
dez mil  carros,  4.000 deles apresentavam problemas no
motor,  2.800  tinham  problemas  elétricos  e  3.500  não
apresentavam nenhum dos  tipos  de  problemas citados.
Alguns veículos apresentavam, ao mesmo tempo, os dois
tipos  de  problemas.  Com isso,  podemos afirmar  que  o
número de veículos que apresentavam somente problemas
no motor era de 3.400.
III. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de
1º grau: 131X – 49 = 868, o valor da incógnita “X” deve ser
um número ímpar, primo e menor do que 18.

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 um mês, uma loja vendeu 108 camisas a R$ 64, cada.
Nesse  mesmo  período,  também  foram  vendidas  1.542
bermudas, no valor promocional de R$ 26, cada. Sabe-se que,
ao término do mês, o lucro foi equivalente a 32% da receita
total  com  todas  as  vendas  dos  itens  citados.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que o lucro total foi superior a R$ 14.682 e inferior a
R$ 15.337.

II.  Um  paralelepípedo  possui  17  cm  de  altura,  19  cm  de
largura e 24 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
2.105 cm² e menor que 2.750 cm².
III. Em uma sala, estão 8 crianças e 92 adolescentes. Assim, é
correto afirmar que é necessário que mais de 54 adolescentes
saiam  da  sala  para  que  o  total  de  crianças  presentes
represente 20% do total de indivíduos na sala.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  São números primos menores de 273,  entre  outros,  os
seguintes: 5, 190 e 263.

II. Para realizar a distribuição dos kits de EPI, uma instituição
reuniu todos os seus servidores em um salão, divididos em
duas filas: uma composta apenas por 243 mulheres e outra
composta  exclusivamente  por  448  homens.  Durante  a
distribuição dos kits, verificou-se que, a cada nove minutos, a
quantidade de homens presentes na fila e que ainda faltavam
receber o próprio kit caía pela metade. Também se verificou
que, a cada 15 minutos, a quantidade de mulheres presentes
na fila e que ainda faltavam receber o próprio kit era reduzida
em 1/3. Assim, considerando apenas os dados apresentados,
pode-se afirmar que, após 45 minutos de entrega dos kits de
EPI,  a  diferença  entre  o  número  de  mulheres  que  não
receberam seus kits e permaneciam na fila e o número de
homens que não receberam o próprio kit e que ainda estavam
presentes nas filas é igual a 36 indivíduos.
III. Os pesos de cada um dos três irmãos de uma família são,
respectivamente:  108  kg;  112  kg;  e  116  kg.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o peso médio desses três irmãos é
maior que 115 kg e menor que 121 kg.

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 razão entre a área e o perímetro de uma circunferência de
raio R equivale a R/2.

II.  Um corpo percorre 2.000 metros,  em 27 segundos.  Em
seguida, esse corpo percorre 1.180 metros, em 14 segundos.
Assim,  é  correto afirmar  que ele  manteve uma velocidade
média superior a 85,1 metros por segundo.
III.  Há  uma  semana,  um  cliente  gastou  R$  24  em  um
supermercado para comprar 1 quilo de carne e 10 pães. Hoje,
esse cliente comprou 1 quilo de carne, 10 pães e 2 garrafas de
refrigerante  por  R$  30,  no  mesmo  estabelecimento.  As
compras de hoje foram pagas com uma nota de R$ 50 e esse
cliente recebeu R$ 20 de troco. Com isso, é correto afirmar
que cada garrafa de refrigerante custou R$ 6.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere que 3 pedreiros constroem 40 metros lineares de
muro em 2 dias de trabalho. Uma obra exige a construção de
2.345  metros  lineares  de  muro  (com  a  mesma  altura  e
utilizando os mesmos materiais e métodos) e conta com 8
pedreiros  à  disposição.  Assim,  a  partir  dos  dados
apresentados, é correto afirmar que a obra será concluída
em, no máximo, 36 dias de trabalho.
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II. Considere um cilindro cuja base é um círculo de raio igual a
15  metros  e  a  altura  corresponde  a  7  metros.  Considere,
também, o valor de Pi (π) igual a 3,14. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que a
área total da superfície desse cilindro é maior que 2.090 m² e
menor que 2.120 m².
III. Uma loja comprou 739 novas camisas de um fornecedor e
pagou  R$  33,70  por  cada  peça.  Essa  empresa  também
adquiriu 431 calças de outro fornecedor, pagando R$ 41,30
por cada peça. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o custo total das camisas
corresponde a mais de 56% e a menos de 61% do valor total
gasto com a compra de todas as peças mencionadas.

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.

Texto para as questões de 6 a 9

CRATERAS DA LUA

A hipótese mais aceita sobre a formação da Lua diz que ela
surgiu após a colisão entre a Terra e um planeta do tamanho
de Marte, chamado Theia. O suposto evento é chamado de
“hipótese do grande impacto”,  mas alguns cientistas  têm
questionado essa ideia. Agora, um novo estudo apresenta
novas pistas para desvendar o mistério.

Na suposta colisão com Theia, a Terra teria perdido parte de
sua crosta superior, e toda essa rocha destroçada orbitou ao
redor do nosso planeta até se aglutinar e formar a Lua. Só
que essa camada do nosso planeta é pobre em metais, e
novas pesquisas sugerem que o subsolo da Lua é mais rico
em metal do que se pensava anteriormente.

Isso significa que a compreensão do processo de colisão
com Theia pode estar errada – se é que o impacto de fato
aconteceu. Em um estudo publicado na Earth and Planetary
Science  Letters,  cientistas  liderados  por  Essam  Heggy
utilizaram  novos  conhecimentos  sobre  a  composição  da
poeira  encontrada  no  fundo  das  crateras  da  Lua  e
concluíram que o subsolo lunar parece ser rico em óxidos de
ferro e titânio.

Os  cientistas  já  sabiam  que  o  subsolo  da  Lua  continha
maiores concentrações desses metais do que a superfície
lunar. Porém, ao comparar a presença desses elementos na
parte inferior de várias crateras de diferentes tamanhos, a
equipe  encontrou  concentrações  maiores  de  metal  nas
crateras mais profundas do que nas cavidades mais rasas.
De acordo com os pesquisadores,  a  discrepância entre a
quantidade de ferro na crosta terrestre e na Lua pode ser
ainda maior do que os cientistas pensavam até então.

Disponível em: https://bit.ly/3evKztL. Com adaptações.

 6   Leia  o  texto 'CRATERAS DA LUA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Após a análise do texto, é possível concluir que a crosta
superior do nosso planeta, a Terra, é rica em metais, assim
como as camadas mais superficiais da Lua.

II.  De  acordo  com os  pesquisadores  do  estudo citado  no
texto, a discrepância entre a quantidade de ferro na crosta
terrestre e na Lua pode ser ainda maior do que os cientistas
pensavam até então, conforme pode ser observado pelo leitor
após uma análise cuidadosa do texto.
III. Após a análise do texto, é possível inferir que os cientistas
já  sabiam  que  o  subsolo  da  Lua  continha  maiores
concentrações  dos  metais  estudados  do  que  a  superfície
lunar.

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  o  texto 'CRATERAS DA LUA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  apresenta  dados  e  resultados  de  pesquisas
científicas que, em conjunto, levam o leitor a acreditar que o
subsolo da Lua é tão rico em metais como cobre e chumbo
quanto se pensava anteriormente.

II. O texto apresenta ao leitor informações sobre um estudo
publicado na Earth  and Planetary  Science Letters,  em que
cientistas  liderados  por  Essam  Heggy  utilizaram  novos
conhecimentos sobre a composição da poeira encontrada no
fundo das crateras da Lua e concluíram que o subsolo lunar
parece ser rico em óxidos de ferro e titânio.
III.  Entre  as  informações apresentadas pelo  texto,  pode-se
destacar a afirmação de que, na suposta colisão com Theia, a
Lua teria perdido parte de sua crosta superior.

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  o  texto 'CRATERAS DA LUA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Após  a  leitura  do  texto,  o  leitor  pode  concluir  que,  ao
comparar a presença de alguns elementos na parte inferior
de várias crateras de diferentes tamanhos da Lua, a equipe
do estudo mencionado no texto  encontrou concentrações
maiores de metal nas crateras mais profundas do que nas
cavidades mais rasas.

II.  Uma das informações presentes no texto é a de que a
hipótese mais aceita sobre a formação da Lua diz que ela
surgiu após a colisão entre a Terra e um planeta do tamanho
de Marte, chamado Theia.
III. Após a leitura do texto, pode-se inferir que a hipótese de
formação da Lua a partir do impacto de um planeta contra a
Terra  é  chamada  de  “hipótese  do  grande  impacto”,  mas
alguns cientistas têm questionado essa ideia.

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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 9   Leia  o  texto 'CRATERAS DA LUA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  De acordo com as informações apresentadas pelo texto,
pode-se concluir  que toda a rocha destroçada a partir  da
suposta colisão da Terra  com a Lua orbitou ao redor  do
nosso planeta até se aglutinar e formar o planeta Theia. Essa
grande massa mineral, após bilhões de anos, deu origem ao
planeta  Mercúrio,  que  atualmente  orbita  ao  redor  do  Sol,
como  se  pode  perceber  a  partir  da  análise  dos  dados  e
informações do texto.

II. O texto cita um novo estudo que apresenta novas pistas
para desvendar o mistério sobre a formação de Theia.  De
acordo com os resultados desse estudo, esse planeta seria o
resultado de uma fuga de massa crítica da Terra e da Lua,
cujos detritos foram unidos pela gravidade,  como se pode
concluir a partir da análise das informações do texto.
III. O texto cita uma série de estudos que ratificam a hipótese
de que um planeta chamado Theia teria colidido com a Terra,
dispersando os gases atmosféricos que, posteriormente, se
transformariam na Lua. A conclusão lógica desses estudos,
defende o texto, é que a maior parte dos planetas do nosso
sistema solar teria surgido a partir de matéria rochosa oriunda
da Terra primordial.

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.

Texto para as questões de 10 a 15

COGNA

A  empresa  Cogna  comunicou  recentemente  que  realizou
protocolo público para registro da oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês) da sua subsidiária, a empresa
Vasta Platform Limited. O procedimento foi realizado junto à
Securities  and Exchange Commission (SEC),  nos  Estados
Unidos (EUA).

A Cogna Educação (anteriormente Kroton Educacional) é a
segunda maior empresa do mundo relacionada à educação.
Foi fundada em 1966, em Belo Horizonte (MG), a partir da
criação de uma empresa de cursos pré-vestibular chamada
Pitágoras. Ela atua em todos os níveis escolares, tais como:
Ensino Fundamental  e Médio,  ensino básico para adultos,
vestibular, cursos livres, educação superior e pós-graduação.

A Cogna conta com mais de 1,185 milhão de estudantes
presenciais,  819.000  na  modalidade  de  EaD,  290.000
estudantes  na  Educação  Básica,  127  campi  e  726  polos
divididos  entre  11  marcas  educacionais  que  estão
distribuídas  em  todos  os  estados  brasileiros.

"A  oferta  [de  ações]  será  realizada  exclusivamente  no
exterior,  tendo  a  Vasta  Platform  Limited  pleiteado  sua
listagem  na  NASDAQ  [uma  bolsa  de  valores  norte-
americana],  nos termos das disposições legais  aplicáveis,
sob  a  coordenação  de  determinadas  instituições
financeiras",  afirmou  a  empresa.

De acordo com a Cogna, a Vasta irá consolidar as atividades
do grupo relacionadas às soluções educacionais e digitais
voltadas às escolas particulares que operam no segmento
da Educação Básica.  A  oferta  de ações foi  aprovada em
reunião do conselho de administração da Cogna.

A Cogna reforçou que a efetiva realização da oferta de ações
e a definição sobre seu volume estão sujeitas, dentre outros
fatores, à deliberação final da administração da companhia,
à  obtenção  das  aprovações  societárias  competentes,  às
condições  políticas  e  macroeconômica  favoráveis,  entre
outros fatores.

Por  Paula  Arend  Laier ,  em  2020  (disponível  em:
https://bit.ly/3906gB9). Copyright © Thomson Reuters. Com
adaptações.

 10  Leia  o  texto 'COGNA'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto levam o leitor a inferir
que a oferta de ações foi aprovada em reunião do conselho
de administração da Cogna em junho de 2018.

II. A NASDAQ é uma bolsa de valores europeia, responsável
por  regular  a  emissão  de  ações  de  empresas  do  setor
educacional em todo o mundo, de acordo com a autora. Essa
bolsa  de  valores  é  considerada  uma  das  mais  ativas  do
mundo, como pode ser percebido pelo uso de um substantivo
derivado  no  trecho  "que  estão  distribuídas  em  todos  os
estados brasileiros".
III.  O  texto  traz  ao  leitor  uma  série  de  informações  que
permitem concluir que a Vasta Platform Limited pleiteou sua
listagem  na  NASDAQ,  nos  termos  das  disposições  legais
aplicáveis.

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  Leia  o  texto 'COGNA'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
a empresa Cogna detém uma importante participação nas
vendas de ações da NASDAQ e pretende,  ainda em 2020,
ofertar ações nas bolsas de valores da Europa.

II.  O  texto  procura  deixar  claro  para  o  leitor  que,  após
comprovar um aumento de 12,8% no seu lucro trimestral, as
ações da empresa Cogna conquistaram a autorização para
serem negociadas na NASDAQ, a principal bolsa de valores
dos  Estados  Unidos.  Assim,  diante  de  uma  perspectiva
favorável  de  crescimento,  os  executivos  da  empresa
expressaram sua satisfação com os resultados financeiros
conquistados pela Vasta Platform Limited.
III. Uma das informações presentes no texto é a de que, entre
outros  fatores,  a  efetiva  realização da oferta  de  ações da
Vasta Platform Limited e a definição sobre seu volume estão
sujeitas à obtenção das aprovações societárias competentes.
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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.

 12  Leia  o  texto 'COGNA'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  As  informações  presentes  no  texto  permitem  ao  leitor
compreender que a atuação no mercado de ações é um tema
importante no contexto de uma empresa, pois envolve, entre
outros aspectos, a administração da companhia.

II. Entre outros fatores, a efetiva realização da oferta de ações
da Vasta Platform Limited e a definição sobre seu volume
estão  sujeitas  às  condições  políticas  e  macroeconômica
favoráveis, de acordo com a autora.
III. As informações presentes no texto permitem concluir que
o procedimento para registro da oferta pública inicial de ações
foi  realizado junto  à  Securities  and Exchange Commission
(SEC), nos Estados Unidos (EUA).

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.

 13  Leia  o  texto 'COGNA'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  O  texto  procura  deixar  claro  ao leitor  a  ideia  de  que a
coordenação do processo de oferta de ações cabe a algumas
instituições do setor de logística e agronegócios.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que a empresa
Cogna comunicou que realizou protocolo público para registro
da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
III. A oferta de ações da Securities and Exchange Commission
será  realizada  exclusivamente  no  exterior,  nas  bolsas  de
valores da Europa e dos Estados Unidos, de acordo com a
autora.  Essa  estratégia  adquire  destaque  no  terceiro
parágrafo, quando a autora utiliza-se de um artigo indefinido
para ressaltar a importância de se obter um consenso em
relação à estratégia da empresa.

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.

 14  Leia  o  texto 'COGNA'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  De  acordo  com  a  Cogna,  a  Vasta  irá  consolidar  as
atividades do grupo relacionadas às soluções educacionais e
digitais  voltadas  às  escolas  particulares  que  operam  no
segmento da Educação Básica, afirma a autora no texto.

II. Entre outros fatores, a efetiva realização da oferta de ações
da Vasta Platform Limited e a definição sobre seu volume
estão  sujeitas  à  deliberação  final  da  administração  da
companhia,  como  se  pode  concluir  a  partir  da  leitura
cuidadosa das informações do texto.
III. As informações presentes no texto permitem inferir que a
Cogna é uma empresa do ramo educacional, subsidiária da
empresa Vasta Platform Limited.

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.

 15  Leia  o  texto 'COGNA'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  De  acordo com as  informações apresentadas no texto,
pode-se  inferir  que  a  empresa  Cogna  é  uma  importante
multinacional  brasileira  do  setor  de  agronegócios  e
tecnologia  e  que,  devido à  sua forte  atuação na América
Latina, pretende começar a ofertar ações para investidores
particulares em 2021. Essa ideia fica evidente já no quarto
parágrafo, quando a autora utiliza um pronome pessoal para
caracterizar  o  interesse  dos  investidores  estrangeiros  em
empresas nacionais.

II.  A empresa Cogna decidiu realizar uma oferta pública de
ações  para  arrecadar  fundos  que  serão  destinados  ao
financiamento dos seus novos projetos no setor de energia,
afirma a autora na conclusão do artigo, quando ela utiliza um
adjetivo  composto  para  referir-se  à  intenção de  ampliar  a
atuação  do  grupo  empresarial  expressa  por  um  dos
executivos da Cogna, em uma entrevista à imprensa.
III.  O  texto  permite  ao  leitor  compreender  que  a  Vasta
Platform  Limited  é  uma  empresa  que  atua  no  setor
educacional.

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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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 16 a 50

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  avaliação  formativa  se  refere  às  práticas  para
promover  a  aprendizagem  de  todos  os  estudantes  e
permite  guiar  e  otimizar  aprendizagens  em andamento.
Essa  é  uma  avaliação  dissociada  do  processo  de
aprendizagem,  que  dele  está  desvinculada,  pois  essa
modalidade  de  avaliação  reduz  o  fracasso  que  pode
ocorrer  pelo  uso  de  uma  avaliação  com  fins  apenas
somativos, quando não há mais tempo para melhorias.

II.  A  avaliação,  na  Educação  infantil,  deve  contemplar
apenas  a  observação  sistemática,  crítica  e  criativa  do
comportamento de cada criança, individualmente. Ou seja,
nesse  momento  da  escolaridade,  deve-se  ignorar  o
comportamento  das  crianças  em  grupos,  seja  quando
estão  envolvidas  em  brincadeiras  ou  mesmo  nas
interações  do  cotidiano  da  instituição.
III. A avaliação, na Educação Infantil,  deve evitar produzir
qualquer documentação que permita às famílias conhecer
o trabalho da instituição junto às crianças matriculadas e
os  processos  de  desenvolvimento  e  aprendizagem
desenvolvidos  na  instituição.

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.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Fortalecer  o  acompanhamento  e  o  monitoramento  do
acesso,  da permanência e do aproveitamento escolar  dos
beneficiários de programas de transferência de renda, bem
como das situações de discriminação, de preconceitos e de
violências  na  escola,  visando  ao  estabelecimento  de
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos
(as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos
de promoção ao empreendedorismo e à inovação é uma das
estratégias  da  Meta  4  do  Plano  Nacional  de  Educação,
conforme previsto na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

II.  Definir,  em  regime  de  colaboração  entre  a  União,  os
estados,  o  Distrito  Federal  e  os  municípios,  as  metas  de
expansão  das  respectivas  redes  públicas  de  Educação
Infanti l ,  segundo  o  padrão  nacional  de  qualidade,
considerando as peculiaridades locais, é uma das estratégias
da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, conforme previsto
na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Realizar,  periodicamente,  em  regime  de  colaboração,  o
levantamento da demanda por creche para a população de
até  3  (três)  anos,  como  forma  de  planejar  a  oferta  dos
serviços  dessas  instituições  e  verificar  o  atendimento  da
demanda manifesta,  é uma das estratégias da Meta 1 do
Plano Nacional  de Educação,  conforme previsto na Lei  nº
13.005, de 25 de junho de 2014.

II. O artigo 7º, § 4º, da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014,
determina  que  deve  haver  um  regime  de  colaboração
específico  para  a  implementação  de  modalidades  de
educação  escolar  que  necessitem  considerar  territórios
étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem
em conta as identidades e especificidades socioculturais e
linguísticas de cada comunidade envolvida, sendo exigida a
homologação  por  parte  do  Ministério  Público  do  plano
específico de implementação da respectiva modalidade de
ensino.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Garantir  que,  ao final  da vigência do Plano Nacional  de
Educação  (PNE),  seja  inferior  a  10%  (dez  por  cento)  a
diferença entre a frequência escolar à Educação Infantil das
crianças com idade até 9 (nove) anos oriundas de família
com renda superior a 5 (cinco) salários mínimos e as demais
crianças é uma das estratégias da Meta 2 do PNE, conforme
previsto na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

II.  Implantar,  até  o  penúltimo  ano  de  vigência  do  PNE,  a
avaliação da Educação Infantil,  a ser realizada anualmente,
com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de
aferir  a  infraestrutura  física,  o  quadro  de  pessoal,  as
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de
acessibilidade, entre outros indicadores relevantes é uma das
estratégias  da  Meta  2  do  Plano  Nacional  de  Educação,
conforme previsto na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da
escola,  em  parceria  com  órgãos  públicos  de  assistência
social, de saúde e de proteção à infância, à adolescência e à
juventude  é  uma  das  estratégias  da  Meta  2  do  Plano
Nacional de Educação, conforme previsto na Lei nº 13.005,
de 25 de junho de 2014.
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II.  Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de
maneira articulada, a organização do tempo e das atividades
didáticas  entre  a  escola  e  o  ambiente  comunitário,
considerando as especificidades da educação especial,  das
escolas  do  campo,  das  comunidades  indígenas  e
quilombolas, as exigências do Conselho de Assistência Social
e as determinações da Ordem dos Advogados é a primeira
estratégia  da  Meta  5  do  Plano  Nacional  de  Educação,
conforme previsto na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado
dos  (as)  alunos  (as)  do  Ensino  Fundamental  é  uma  das
estratégias  da  Meta  2  do  Plano  Nacional  de  Educação,
conforme previsto na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

II. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas
as  normas  de  acessibilidade,  um  programa  nacional  de
construção  e  reestruturação  de  escolas,  bem  como  de
aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria
da rede física de escolas públicas de educação infantil é uma
das estratégias da Meta 1 do Plano Nacional de Educação,
conforme previsto na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  verificação  do  rendimento  escolar  deve  observar  a
obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência
paralelos ao período letivo, exclusivamente para os casos de
alunos  com  elevado  rendimento  escolar,  conforme
determinado  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação
Nacional.

II. No Brasil, a organização da Educação Básica deve ocorrer
seguindo  um  padrão  único  nacional,  sem  adaptações  na
forma ou no método, e sem considerar as particularidades de
cada região ou a cultura local, conforme determina a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Estabelecer,  no  primeiro  ano  de  vigência  do  PNE,  as
normas, os procedimentos e os prazos para a definição de
mecanismos de consulta pública da demanda das famílias
por  creches  é  uma  das  estratégias  da  Meta  1  do  Plano
Nacional de Educação, conforme previsto na Lei nº 13.005,
de 25 de junho de 2014.

II. Os processos de elaboração e adequação dos planos de
educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
devem  ser  real izados  com  ampla  part icipação  de
representantes da comunidade educacional e da sociedade
civil, de acordo com o disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº
13.005, de 25 de junho de 2014.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  filhos  havidos  fora  do  casamento  poderão  ser
reconhecidos  pelos  pais,  conjunta  ou  separadamente,  no
próprio  termo  de  nascimento,  por  testamento,  mediante
escritura ou outro documento público, qualquer que seja a
origem da filiação, de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

II. Todas as crianças e os adolescentes têm direito de serem
cr iados  e  educados  no  se io  de  suas  famí l ias  e ,
excepcionalmente,  em  famílias  substitutas,  assegurada  a
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta
seu desenvolvimento integral, de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

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.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Espera-se,  a  partir  da  avaliação,  que o  educador  possa
pesquisar  quais  elementos  estão  contribuindo,  ou
dificultando, as possibilidades de expressão da criança, sua
aprendizagem e seu desenvolvimento, e então fortalecer, ou
modificar, a situação, de modo a efetivar o Projeto Político-
Pedagógico de cada instituição.

II. Historicamente, as práticas mais tradicionais de avaliação
–  baseadas  na  atribuição  de  notas  ou  conceitos,  com  o
objetivo exclusivo de classificação dos educandos – têm sido
veementemente criticadas por muitos autores que entendem
a avaliação como parte integrante do projeto pedagógico da
escola, ou seja, como um procedimento técnico para medir os
desempenhos dos aprendizes de forma binária.
III. A avaliação, na Educação Infantil, deve impedir o educador
de  ter  conhecimento  sobre  as  preferências  das  crianças,
sobre a forma delas participarem das atividades,  dos seus
parceiros prediletos para a realização de diferentes tipos de
tarefas, das suas narrativas sobre os acontecimentos de suas
vidas particulares.
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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.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática
pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar as
aprendizagens das crianças no ambiente escolar. Ela deve
incidir  sobre  todo o  contexto  de  aprendizagem,  desde as
atividades propostas até o material oferecido às crianças, por
exemplo.

II. A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática
pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar as
aprendizagens das  crianças.  Ela  deve  incidir  sobre  todo o
contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o modo
como foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos
às crianças individualmente e  ao coletivo de crianças,  por
exemplo.
III.  A  avaliação  deve  promover  o  acompanhamento  da
evolução  do  educando  durante  o  processo  da  busca  do
conhecimento.  Deve  servir  para  educar,  não  para  julgar  e
classificar,  mas  para  reconhecer  no  aluno  as  suas
capacidades de aprendizagem, dando-lhe condições para que
ele aprenda.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  deficiência  física  em  uma  criança  refere-se  ao
comprometimento do aparelho locomotor que compreende,
sempre,  o sistema osteoarticular,  o sistema muscular  e o
sistema digestivo, simultaneamente.

II.  Na  criança  com  paralisia  cerebral,  pode-se  perceber
algumas  dificuldades  típicas  como,  por  exemplo,  as  altas
habilidades no desempenho motor ao falar, inclusive línguas
estrangeiras, assim como a facilidade em adquirir e aprimorar
movimentos finos, como a escrita e a pintura.
III. O currículo deve ser adaptado às necessidades dos alunos
e  não  o  inverso.  As  escolas  devem,  portanto,  oferecer
oportunidades  curriculares  que  se  adaptem a  alunos  com
diferentes interesses, potencialidades e capacidades.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um cliente comprou 7 produtos diferentes em uma loja,
cujos preços foram, respectivamente: R$ 33,75; R$ 29,51; R$
44,72; R$ 90,33; R$ 73,45; R$ 12,76; R$ 88,35. Sabe-se que
esse cliente obteve um desconto de R$ 25,00 sobre o valor
total  das  suas  compras.  Assim,  considerando  apenas  os
dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  esse  cliente
pagou um valor superior a R$ 337,50 por suas compras.

II.  Considere uma lancha que comporta cinco passageiros.
Para passear nessa lancha, cada passageiro deve pagar R$
37,5. Em um dia, essa lancha realiza, no máximo, oito viagens.
Assim, com base nos dados apresentados, pode-se afirmar
que a capacidade máxima de arrecadação dessa lancha, por
dia, é de R$ 1.385.
III. Um imóvel no valor de R$ 189.400 teve 3/5 do seu valor
pagos à vista, e o restante foi parcelado em 12 parcelas iguais
e sem juros. Assim, é correto afirmar que o valor de cada
parcela deverá ter um valor inferior a R$ 6.718 e superior a R$
6.602.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Algumas crianças com necessidades especiais decorrentes
da deficiência física podem precisar de cuidados e atenção
ininterruptos em todos os dias de sua vida. Outras podem,
entretanto,  superar  as  dificuldades  iniciais,  se  forem bem
estimuladas e bem acolhidas.

II.  Atender  às  necessidades  educacionais  especiais  dos
alunos,  dentro  da diversidade escolar,  requer  uma postura
educativa que abrange graduais e progressivas adaptações
de  acesso  ao  currículo,  bem  como  adaptações  de  seus
elementos pedagógicos e avaliativos.
III.  Quando se diz  que uma criança tem paralisia  cerebral,
significa dizer que existe uma deficiência motora consequente
de  uma  lesão  no  cérebro  quando  ele  ainda  não  estava
completamente desenvolvido.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Em uma sala,  estão 12 pessoas com camisa verde,  17
pessoas com camisa azul, 8 pessoas com camisa vermelha
e 7 pessoas com camisa preta. Assim, é correto afirmar que
há mais de 41 pessoas nessa sala.

II. Por R$ 24, é possível comprar 1 quilo de queijo e 10 pães,
em um estabelecimento. Por R$ 30, é possível, ainda, comprar
1 quilo de queijo, 10 pães e 2 garrafas de refrigerante, nesse
mesmo  local.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que  cada  garrafa  de
refrigerante custou R$ 4,90.
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III. Considere 3 reservatórios de água cujas capacidades são,
respectivamente: 12 mil litros, 18 mil litros e X. Sabe-se que X
representa  a  soma  do  volume  dos  demais  reservatórios.
Assim, a partir dos dados apresentados, é correto afirmar que
os  três  reservatórios  juntos  possuem  uma  capacidade
superior a 57,8 mil litros.

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.

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um taxista realizou nove corridas em uma manhã e o valor
recebido por cada uma delas foi, respectivamente: R$ 89,20;
R$ 12,50; R$ 38,40; R$ 52,90; R$ 68,30; R$ 43,10; R$ 5,40; R$
32,70;  e  R$ 12,40.  Assim,  considerando apenas os dados
apresentados, é correto afirmar que esse taxista recebeu, por
uma manhã de trabalho, um valor superior a R$ 347,10.

II. Um número N é divisível por 8 quando seus três últimos
algarismos  formam  um  número  divisível  por  8,  ou  seja,
quando o número formado pelos algarismos das centenas,
dezenas e unidades de N é divisível por 8.
III. Em um teatro, a 1ª apresentação tem início às 18h40min.
Cada apresentação tem duração de 45 minutos, e o intervalo
entre elas dura 3 minutos. Sabendo-se que nesse teatro há 5
apresentações e  4  intervalos,  diariamente,  pode-se  afirmar
que o término das apresentações se dará às 22h30min.

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.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  criança  com  paralisia  cerebral,  pode-se  perceber
algumas  dificuldades  típicas  como,  por  exemplo,  as
habilidades altamente desenvolvidas ao usar as mãos para
comer e para manejar instrumentos musicais, ou mesmo a
elevada  capacidade  de  identificar  e  reconhecer  figuras
geométricas tridimensionais.

II.  A educação e os cuidados na infância são amplamente
r e c o n h e c i d o s  c o m o  f a t o r e s  f u n d a m e n t a i s  d o
desenvolvimento  global  da  criança,  o  que  coloca  para  os
sistemas  de  ensino  o  desafio  de  organizar  projetos
pedagógicos que promovam a inclusão de todas as crianças,
inclusive daquelas com deficiências motoras ou psicológicas.
III.  A deficiência física pode apresentar comprometimentos
diversos  das  funções  motoras  do  organismo  físico  que
variam  em  número  e  grau,  de  indivíduo  para  indivíduo,
dependendo das causas e da abrangência.

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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. As crianças e os adolescentes, no Brasil, não têm o direito
de brincar, praticar esportes, participar de atividades lúdicas
ou divertir-se, de acordo com as determinações do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

II.  No  Brasil,  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente
determina  que  não podem ser  objeto  de  proteção legal  a
autonomia,  a  imagem,  os  recursos  materiais,  os  objetos
pessoais, as ideias ou mesmo a opinião das crianças e dos
adolescentes.

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 34 a 41

Ensinar e aprender

Compreender  o  objeto  de  estudo  da  didática  envolve  a
interiorização de  duas concepções básicas.  Por  um lado,
uma concepção de ensino e aprendizagem que relacione e
articule as dimensões humana, técnica, política e social e,
por outro lado, uma concepção que valorize as diferentes
maneiras de ensinar que integram o saber, o fazer e o ser; a
racionalidade e a sensibilidade; a teoria e o tecnológico que
resultam  em  novos  modos  de  pensar  e  de  aprender.  O
desafio da didática na atualidade é, portanto, superar uma
dimensão técnica, propondo alterações na maneira de agir e
pensar do docente.

Para Paulo Freire, ensinar é uma forma de intervenção na
sociedade,  indo mesmo além da simples transmissão de
conteúdos, que se limita a reproduzir a ideologia dominante.

Paulo Freire afirma, ainda, que o professor deverá perceber
que sua prática não é neutra. Por um lado, o docente não
pode deixar  de se capacitar  para ensinar  corretamente e
adequadamente os conteúdos da área de conhecimento em
que trabalha, mas, por outro lado, não pode reduzir a sua
prática docente ao puro ensino desses conteúdos.

O desafio de ensinar obriga a escola e o professor a uma
permanente busca do sentido e significado para a prática
educativa, numa dinâmica em que assumem em conjunto
que estão aprendendo e ensinando enquanto professores, na
busca permanente de novos saberes.

O professor deve se constituir  enquanto mediador de um
processo educativo em que ele e os demais aprendem em
conjunto. No contexto do aprendizado e do ensino, tanto o
professor  quanto  o  estudante  necessitam  recorrer  a
métodos e técnicas educacionais, em virtude do processo de
construção do seu próprio  saber  e  exigir  análise,  síntese,
interpretação de dados, fatos e situações, isso para além da
experiência de vida.

Adaptado.  Fonte:  http://bit.ly/2UdWZ1o  (acesso  em
15/03/2020).
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 34  Leia o texto 'Ensinar  e aprender'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O desafio de ensinar obriga a escola e o professor a uma
permanente busca do sentido e significado para a prática
educativa, de acordo com as informações do texto.

II.  Compreender  o  objeto  de estudo da didática  envolve  a
interiorização de uma concepção que valorize as diferentes
maneiras de ensinar que integram o saber, o fazer e o ser; a
racionalidade e a sensibilidade; a teoria e o tecnológico que
resultam em novos modos de pensar e de aprender, afirma o
autor.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 35  Leia o texto 'Ensinar  e aprender'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Paulo Freire afirma que o professor não pode deixar de se
capacitar  para ensinar  corretamente e  adequadamente os
conteúdos da área de conhecimento em que trabalha, afirma
o texto.

II. Paulo Freire afirma que o professor não pode reduzir a sua
prática docente ao puro ensino de conteúdos, 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.

 36  Leia o texto 'Ensinar  e aprender'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O desafio de ensinar coloca a escola e o professor numa
dinâmica  em  que  assumem  em  conjunto  que  estão
aprendendo  e  ensinando  enquanto  professores,  na  busca
permanente  de  novos  saberes,  de  acordo  com  as
informações apresentadas pelo autor.

II.  O  texto  afirma  que,  na  perspectiva  de  Paulo  Freire,  a
didática é o processo de interiorização de métodos e técnicas
necessários para a realização de todas as atividades 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.

 37  Leia o texto 'Ensinar  e aprender'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  desafio  da  didática  na  atualidade  é  superar  uma
dimensão técnica, propondo alterações na maneira de agir e
pensar  do  docente,  de  acordo  com  as  informações
apresentadas pelo autor.

II. Ensinar é um desafio que leva o professor e a escola a uma
constante busca por novos recursos financeiros para custear
a  realização  de  projetos  inovadores,  de  acordo  com  as
informações 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.

 38  Leia o texto 'Ensinar  e aprender'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas pelo autor do
texto, um ponto em comum entre Piaget e Paulo Freire é que,
para  ambos os  estudiosos,  ensinar  é  a  melhor  forma de
intervenção na sociedade, pois apenas a educação técnica é
capaz de formar um cidadão socialmente atuante.

II. Paulo Freire afirma que o professor deve perceber que sua
prática  não  é  neutra,  de  acordo  com  as  informações
apresentadas pelo autor 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.

 39  Leia o texto 'Ensinar  e aprender'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No contexto do aprendizado e do ensino, tanto o professor
quanto  o  estudante  necessitam  recorrer  a  métodos  e
técnicas  educacionais,  em  virtude  do  processo  de
construção  do  seu  próprio  saber,  afirma  o  texto.

II. A escola e o professor estão constantemente envolvidos
numa dinâmica de ensino e aprendizado e, por isso, devem
evitar  desperdiçar  tempo  na  busca  de  novos  saberes,  de
acordo com as informações 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.

 40  Leia o texto 'Ensinar  e aprender'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  autor  do  texto  afirma  que  a  análise,  a  síntese,  a
interpretação de dados, de fatos e de situações para além da
experiência  de  vida  são  fatores  relevantes  no  contexto
educacional.

II. Na atualidade, a didática deve limitar-se à dimensão técnica
e a valorizar a busca por conhecimentos tecnológicos entre
os alunos de uma instituição de ensino,  de acordo com o
autor do texto.
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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  Leia o texto 'Ensinar  e aprender'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O objeto de estudo da didática envolve a interiorização de
uma concepção de ensino em que as diferentes maneiras de
ensinar e de aprender sejam conflitantes e, assim, possam
contribuir para a formação de uma mentalidade pouco crítica
nos alunos, afirma o autor.

II. O professor e o estudante, no contexto do aprendizado e do
ensino,  devem  utilizar  exclusivamente  os  métodos  mais
ortodoxos na construção do seu próprio saber, 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.

Texto para as questões de 42 a 47

A criança e o adolescente no ECA

Por N. G. A. DANTAS, em 2018 (adaptado).

Atualmente, no Brasil, desde a Constituição Federal de 1988
(CF) até o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  e
uma série de leis estaduais e municipais, existe um grande
arcabouço legal que promove e garante o direito à educação
no país.

Diz  o  artigo  205  da  Constituição  Federal  de  1988:  "A
educação, direito de todos e dever do estado e da família,
será  promovida  e  incentivada  com  a  colaboração  da
sociedade,  visando ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho".

O Estatuto da Criança e do Adolescente é o conjunto de
normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como
objetivo  a  proteção integral  da  criança e  do adolescente,
aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o
juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de
crianças e adolescentes neste país.

Para se ter o cumprimento da Constituição Federal de 1988
e do Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário um
trabalho conjunto, entre o estado, a família e a escola. Só
assim é possível oferecer educação de qualidade aos mais
jovens, e fazer valer os direitos educacionais das crianças e
dos  adolescentes,  pois  é  dever  do  estado  fornecer  uma
educação de qualidade,  assim como também é dever  da
família  estar  presente  na  formação  e  na  educação  dos
menores de idade.

Para atender às determinações constitucionais e legais,  a
escola vem tomando decisões que estão além da educação
formal  e  favorecem  uma  formação  mais  completa  do
indivíduo. Nesse contexto, mostra-se favorável à formação
das crianças e dos jovens a postura de muitos profissionais
da educação que enxergam o ensino como uma prática que
vai  além  da  sala  de  aula,  buscando  a  valorização
sociocultural das crianças e adolescentes.

Para que os direitos dos mais jovens previstos no ECA sejam
respeitados  no  ambiente  escolar,  é  importante  promover
escolhas inclusivas e acolhedoras. No Brasil, atualmente, é
possível  identificar  bons  exemplos  dessas  escolhas  nas
escolas em tempo integral, cuja maior preocupação é com a
figura do aluno, o qual passa a maior parcela do seu tempo
no espaço educacional, realizando atividades e interagindo
com colegas e professores de modo a construir situações
que contribuem para o seu desenvolvimento.

No entanto, é necessário perceber que apenas a atuação das
escolas não é suficiente para contornar o desrespeito aos
direitos das crianças e dos adolescentes em outros meios
sociais.  Não  se  pode  esquecer,  por  exemplo,  daqueles
indivíduos  que,  apesar  da  pouca  idade,  já  se  encontram
submetidos  às  condições  precárias  de  instituições
correcionais  e  outras  entidades  destinadas  a  lidar  com
adolescentes  infratores.  Nesses  locais,  muitas  vezes,  o
direito  à  educação,  garantido  pelo  ECA,  é  precariamente
atendido e, em outras casos, é simplesmente ignorado.

Disponível em: https://bit.ly/3lxaO7r.

 42  Leia o texto 'A criança e o adolescente no ECA' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I.  Após a análise do texto, é possível concluir que ainda é
possível  identificar  situações  precárias  em  relação  aos
direitos dos adolescentes que se encontram submetidos às
condições  precárias  de  instituições  correcionais  e  outras
entidades destinadas a lidar com jovens infratores.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que, no Brasil,
atualmente, é possível identificar bons exemplos de práticas
inclusivas e acolhedoras nas escolas em tempo integral, cuja
maior preocupação é com a figura do aluno, o qual passa a
maior parcela do seu tempo no espaço educacional.

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  Leia o texto 'A criança e o adolescente no ECA' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I.  As informações presentes no texto permitem inferir que,
nas  instituições  correcionais  e  em  outras  entidades
destinadas a  lidar  com jovens  infratores,  muitas  vezes,  o
direito  à  educação,  garantido  pelo  ECA,  é  precariamente
atendido e, em outros casos, é simplesmente ignorado.

II. O texto procura deixar claro para o leitor que, nas escolas
em tempo integral,  os  alunos vêm realizando atividades e
interagindo com colegas e professores, de modo a construir
situações que contribuem para o seu desenvolvimento.
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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.

 44  Leia o texto 'A criança e o adolescente no ECA' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I.  O  texto  leva  o  leitor  a  inferir  que,  para  atender  às
determinações  constitucionais  e  legais,  as  escolas  vêm
tomando decisões que estão além da educação formal  e
favorecem uma formação mais completa do indivíduo.

II. O texto leva o leitor a entender que a postura de muitos
profissionais da educação que enxergam o ensino como uma
prática que vai além da sala de aula mostra-se favorável à
formação das crianças e dos jovens.

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  Leia o texto 'A criança e o adolescente no ECA' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I.  O  texto  sugere  que,  para  se  ter  o  cumprimento  da
Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do
Adolescente  na  promoção  dos  direitos  das  crianças  aos
serviços de saúde, é necessário um trabalho conjunto, entre o
estado, a família e a escola.

II.  O texto leva o leitor a concluir que a postura de muitos
profissionais  da  educação  que  buscam  a  valorização
sociocultural das crianças e adolescentes mostra-se favorável
à formação das crianças e dos jovens.

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.

 46  Leia o texto 'A criança e o adolescente no ECA' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I.  Após a análise do texto,  é possível inferir  que apenas a
atuação  das  escolas  é  capaz  de  solucionar  e  impedir  o
desrespeito aos direitos das crianças e dos adolescentes em
quaisquer meios sociais.

II. O texto procura destacar que é dever do estado fornecer
uma educação de qualidade, dispensando, assim, a família do
dever  de  estar  presente  na  formação e  na  educação  dos
menores de idade.

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 'A criança e o adolescente no ECA' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I.  Com o trabalho conjunto  entre  o  estado,  a  família  e  a
escola, é possível oferecer educação de qualidade aos mais
jovens, e fazer valer os direitos educacionais das crianças e
dos adolescentes, conforme sugere o texto.

II.  O texto apresenta ao leitor  a ideia de que,  para que os
direitos  dos  mais  jovens  sejam  respeitados  no  ambiente
escolar,  é  importante  promover  escolhas  inclusivas  e
acolhedoras,  melhorar  as  condições  salariais  dos
profissionais  da  educação  e  viabil izar  estratégias
pedagógicas  voltadas  para  a  valorização  do  esporte.

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 48 a 50

Autoras negras e brasileiras

Por Patrícia Marinato, 2020 (adaptado).

Ao longo da nossa trajetória acadêmica, somos expostos ao
estudo  de  diversas  obras  literárias  e  seus  respectivos
autores, principalmente os cânones. No entanto, sabe-se que
até hoje a literatura estudada nas escolas é majoritariamente
europeia  e  masculina,  e  mesmo  o  maior  autor  nacional
sendo  um homem negro  –  Machado  de  Assis  –,  pouco
estudamos a respeito da narrativa negra. A seguir,  vamos
conhecer  3  escritoras brasileiras  e  negras que trouxeram
uma grande contribuição para a literatura nacional.

CAROLINA MARIA DE JESUS

De catadora de papel a uma das maiores escritoras negras
da literatura nacional, Carolina Maria de Jesus é a autora do
famoso livro “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”,
publicado na década de 1960. Nele, Carolina Maria de Jesus
narra  a  vida cotidiana na favela  do Canindé,  e  como ela
consegue  sobreviver  sendo catadora  e  mãe solo  de  três
filhos.  A  fome,  a  extrema  pobreza  e  as  angústias  dos
favelados também são muito presentes em seus relatos, que
foram traduzidos para 16 idiomas e vendidos em 40 países.

CONCEIÇÃO EVARISTO

Maria  da  Conceição  Evaristo  de  Brito  é  uma  escritora
mineira, nascida na periferia de Belo Horizonte e de origem
bem humilde. Migrou para o Rio de Janeiro em busca de
melhores  oportunidades  e  para  isso  teve  que  conciliar  o
trabalho  como empregada  doméstica  e  seus  estudos  na
faculdade  de  Letras,  onde  se  formou  com  25  anos.
Atualmente,  Conceição  Evaristo  é  mestre  em  Literatura
Negra e doutora em Literatura Comparada, e tem diversas
obras lançadas, desde romance a contos. Neles,  a autora
aborda  temas  como  discriminação  racial,  questões  de
gênero e questões de classe social,  dando ênfase à vida
cotidiana e à realidade da mulher negra no Brasil.

MARIA FIRMINA DOS REIS
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Maria Firmina dos Reis foi escritora maranhense, fruto de
um caso extraconjugal,  num contexto  de  uma sociedade
extremamente  segregacionista,  tanto  racial  quanto
socialmente. Se formou como professora e revolucionou o
estado do Maranhão ao construir a primeira escola mista e
gratuita da época, além também de se dedicar à publicação
de contos e crônicas na imprensa local. Em 1859, publicou
“Úrsula”,  considerado o primeiro romance escrito por uma
mulher  negra  na  América  Latina  e  primeiro  romance
abolicionista  publicado  por  uma  mulher,  em  língua
portuguesa,  marcando  assim  a  história  da  Literatura
Brasileira.

Por  fim,  podemos  perceber  que,  mesmo  com  tantas
contribuições significativas à literatura nacional, a narrativa
negra ainda é marginalizada e pouco consumida nas escolas
e  nas  casas  brasileiras.  No  entanto,  é  extremamente
necessário  começarmos a  dialogar  com a literatura  afro-
brasileira, pois ela pode ser um porta voz na luta contra o
racismo.  Isso  porque  a  narrativa  negra  nos  apresenta
questões acerca da identidade e herança cultural dos povos
africanos  e  afrodescendentes,  além  de  nos  mostrar  o
cotidiano dessa parcela da população, no Brasil.

Disponível em: https://bit.ly/3kwlodC.

 48  Leia o texto 'Autoras negras e brasileiras'  e,  em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a concluir que Carolina Maria de Jesus
é a autora do famoso livro “Quarto de Despejo: Diário de uma
Favelada”, publicado na década de 1960. Em sua vida, essa
autora vivenciou a experiência de ser catadora de papel e
alcançou o status de uma das maiores escritoras negras da
literatura nacional.

II. O texto leva o leitor a entender que, até hoje, a literatura
estudada  nas  escolas  é  majoritariamente  europeia  e
masculina,  e  mesmo  o  maior  autor  nacional  sendo  um
homem negro – Machado de Assis –, pouco estudamos a
respeito da narrativa negra.
III. O texto procura deixar claro para o leitor que a exploração
dos biomas brasileiros e a degradação do meio ambiente são
o ponto central dos relatos de Carolina Maria de Jesus, que
foram traduzidos para 16 idiomas e vendidos em 40 países.

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.

 49  Leia o texto 'Autoras negras e brasileiras'  e,  em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto apresenta ao leitor a ideia de que, no livro “Quarto
de Despejo: Diário de uma Favelada”, Carolina Maria de Jesus
narra a vida cotidiana em uma comunidade rural do interior
do Maranhão, onde ela era constantemente ameaçada por
grandes proprietários de terras.
II.  O  texto  leva  o  leitor  a  inferir  que  Maria  da  Conceição
Evaristo  de  Brito  aborda  em  sua  obra  temas  como  a
discriminação racial, questões de gênero e de classe social,
dando ênfase à vida cotidiana e à realidade da mulher negra
no Brasil.
III.  Uma  das  ideias  presentes  no  texto  é  a  de  que  Maria
Firmina dos Reis foi uma escritora chilena, fruto de um caso
extraconjugal ,  num  contexto  de  uma  sociedade
extremamente  segregacionista  tanto  racial  quanto
socialmente.

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.

 50  Leia o texto 'Autoras negras e brasileiras'  e,  em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I.  O texto procura destacar que Maria Firmina dos Reis se
formou  como  professora  e  revolucionou  o  estado  do
Maranhão ao construir a primeira escola mista e gratuita da
sua  época,  além também de  se  dedicar  à  publicação  de
contos e crônicas na imprensa local.

II.  O  texto  sugere  que,  em  1859,  Maria  Firmina  dos  Reis
publicou “Úrsula”, considerado o primeiro romance escrito por
uma mulher negra na América Latina e o primeiro romance
abolicionista  publicado  por  uma  mulher,  em  língua
portuguesa,  marcando  assim  a  história  da  Literatura
Brasileira.
III. Maria da Conceição Evaristo de Brito migrou para o Rio de
Janeiro em busca de melhores oportunidades e para isso teve
que conciliar o trabalho como empregada doméstica e seus
estudos na faculdade de Letras, onde se formou com 25 anos,
conforme informa 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.
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