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CONCURSO PÚBLICO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NM MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

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:

a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas
no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES

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

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que
em toque breve, para fazer as advertências necessárias a fim de
evitar acidentes; ou fora das áreas urbanas, quando for
conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de
ultrapassá-lo, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro.
II. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja
favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se
houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área
do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito
transversal, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, a circulação
de veículos nas vias terrestres deve ocorrer pelo lado direito da via,
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.
II. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor
deve, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que
quem o precede na mesma faixa de trânsito haja indicado o
propósito de ultrapassar um terceiro. Caso tal propósito seja
confirmado, então o condutor pode efetivar a ultrapassagem,
evitando utilizar os espelhos retrovisores para verificar os possíveis
riscos na via.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor, ao
efetuar a ultrapassagem, deve afastar-se do usuário ao qual
ultrapassar, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de
segurança.
II. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os sinais de
trânsito nas vias públicas brasileiras devem ser exclusivamente
verticais e luminosos, admitindo-se o uso das cores verde,
vermelha e amarela para sinalização dos comandos específicos a
serem dados aos condutores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos
precedidos de batedores têm prioridade de passagem nas vias,
respeitadas as demais normas de circulação.
II. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o ciclista
desmontado empurrando a própria bicicleta não pode ser
equiparado ao pedestre em direitos ou deveres e, portanto, não é
necessário ao condutor manter uma distância de segurança de
qualquer ciclista que esteja trafegando na pista de rolamento.
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.
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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve
sempre estreitar a distância de segurança lateral e frontal entre o
seu veículo e os demais na via. Ou seja, sempre que possível, o
motorista deve acelerar o veículo e mantê-lo a poucos metros de
distância do veículo da frente e da sua lateral.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, nas vias públicas ou
trechos de vias públicas em obras é dispensada a afixação de
sinalização específica que indique aos condutores a necessidade
de manter a atenção para o risco de acidente em função da
movimentação de homens ou máquinas na pista de rolamento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Código de Trânsito Brasileiro determina que o condutor deve, a
todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção
e adotando todos os cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito, em condições
seguras, é considerado um direito de todos os cidadãos, assim
como é um dever dos órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor, ao efetuar a
ultrapassagem, deve indicar com antecedência a manobra
pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por
meio de gesto convencional de braço.
II. O Código de Trânsito Brasileiro recomenda a realização da
ultrapassagem de veículos em vias com duplo sentido de direção e
pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade
suficiente, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres,
ainda que exista sinalização proibindo a ultrapassagem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em relação ao motorista profissional, o Código de Trânsito
Brasileiro determina 30 (trinta) minutos para descanso dentro de
cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga,
sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção
desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no
exercício da condução.
II. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, antes de colocar
o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deve verificar
a existência e as boas condições de funcionamento dos
equipamentos de uso obrigatório, assim como a existência de
combustível em quantidade suficiente para chegar ao destino
pretendido.
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.

d) As duas afirmativas são falsas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, um cargo público, integrante da carreira ou isolado,
prevê ou demanda o desempenho de um conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional ou na
legislação municipal que devem ser cometidas a um fornecedor ou
a um licitante.
II. De acordo com a lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, o termo "quadro" designa o conjunto de cargos de
carreira, isolados, em comissão e funções gratificadas, integrantes
das estruturas dos órgãos dos poderes do município, das
autarquias e das fundações públicas municipais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, o termo "classe" refere-se à divisão básica da carreira,
que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo o nível de
atribuições e responsabilidades, inclusive aquelas das funções de
direção, chefia, assessoramento e assistência.
II. À luz da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, as carreiras serão organizadas em classes de cargos,
observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas,
bem assim a natureza e a complexidade das atribuições a serem
exercidas, e manterão correlação com as finalidades do órgão ou
entidade a que devem atender.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, os usuários das vias
terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo
ou obstáculo para o trânsito de veículos. Uma atitude que ilustra a
vedação prevista nesse dispositivo legal é a disposição de lixo e
detritos de qualquer natureza nas vias públicas.
II. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a circulação de
veículo automotor em via terrestre asfaltada deve ser feita pelo
lado esquerdo da via, não sendo admitidas quaisquer exceções,
ainda que para veículos de carga ou sob orientação do agente de
trânsito com jurisdição sobre a via.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, o embarque e o
desembarque de passageiros de um veículo nunca devem ocorrer
do lado da calçada. Ou seja, de acordo com esse código, essas
ações devem ser realizadas, exclusivamente, pelo lado da faixa da
esquerda da pista de rolamento.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, considera-se trânsito a
utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se
de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial, transitando em velocidade
moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham o direito
de preferência.
II. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de
circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao
deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando
não houver faixa especial a eles destinada; e as da esquerda,
destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de
maior velocidade, conforme disposto no Código de Trânsito
Brasileiro.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O condutor deve evitar guardar distância de segurança lateral e
frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições
climáticas, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro.
II. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a
operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e,
onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no
acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança,
conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas vias urbanas, é vedada a realização de operação de retorno
nos locais determinados para tal procedimento ou, ainda, em
quaisquer outros locais que ofereçam condições de segurança ou
fluidez, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro.
II. É correto afirmar, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
que é exigido dos veículos especialmente destinados à condução
coletiva de escolares a pintura de faixa horizontal na cor amarela
com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo
de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas
devem ser invertidas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um
veículo no leito viário, em situação de emergência, é vedada a
colocação de qualquer sinalização de advertência, de acordo com
o disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O condutor deverá, a todo momento, evitar ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o sem atenção e sem os cuidados necessários à
segurança do trânsito, de acordo com o disposto no Código de
Trânsito Brasileiro.

II. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do
veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em
velocidade acelerada, de forma que não possa deter seu veículo
com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que
tenham o direito de preferência, de acordo com o disposto no
Código de Trânsito Brasileiro.

II. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com
vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à
educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento é um dos
objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, de acordo com o
disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

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 as afirmativas a seguir:
I. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá
restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou
desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou
perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres,
conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro.
II. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
deve ser feito pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções
devidamente sinalizadas, conforme disposto no Código de Trânsito
Brasileiro.
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.

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 as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor, ao
efetuar a ultrapassagem, deve indicar com antecedência a
manobra pretendida, a fim de evitar o risco de colisão com outros
veículos que estão transitando pela via.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, os usuários das vias
terrestres têm o direito de obstruir as pistas de rolamento e tornar
o trânsito perigoso. Ou seja, os pedestres podem atirar, depositar
ou mesmo abandonar na via objetos ou substâncias de qualquer
natureza, a qualquer momento.
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 as afirmativas a seguir:
I. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às
estradas e rodovias pelos condutores e seus veículos obedecerá às
condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via, conforme disposto no
Código de Trânsito Brasileiro.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, as classes (que representam a divisão básica da
carreira) serão desdobradas em padrões aos quais correspondem
os vencimentos do cargo.

II. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por
unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será
implantada e mantida às expensas do governo municipal,
exclusivamente, após aprovação dos projetos pelo órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via, conforme disposto no
Código de Trânsito Brasileiro.

II. À luz do Art. 8° da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os
casos previstos em Lei.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do
fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da
calçada (meio-fio), admitidas as exceções devidamente
sinalizadas, de acordo com as disposições do Código de Trânsito
Brasileiro.
II. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos
acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia
dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, conforme
disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, os cargos públicos são acessíveis a todos os
brasileiros e são criados por lei, com denominação própria e
vencimento pago pela iniciativa privada, para provimento em
caráter efetivo ou em comissão.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Para os efeitos da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, o termo "funcionário" designa a pessoa legalmente
investida em cargo público temporário, para o qual é exigido nível
médio completo e que deve desenvolver suas atividades
obedecendo à carga horária semanal de 40 horas de trabalho.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O condutor e os passageiros têm autonomia para abrir a porta do
veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se
certificarem de que isso constitui perigo para eles ou para outros
usuários da via, conforme disposto no Código de Trânsito
Brasileiro.
II. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, a circulação de
veículos nas vias terrestres brasileiras deve ocorrer pelo lado
direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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• Notificação de autuação: é enviada ao proprietário do veículo
utilizado na ocasião. A partir daí, é possível indicar o infrator ou
apresentar defesa da autuação (defesa prévia).
• Multa: se a defesa prévia não for apresentada ou não surtir
efeito, o órgão de trânsito impõe a penalidade. Só então a multa
é emitida.
• Recurso: é a possibilidade de contestar a aplicação dessa
multa. É julgado por uma Junta Administrativa de Recursos de
Infrações (Jari) na primeira instância.
Por Gustavo Fonseca (2017).
Disonível em: http://bit.ly/2WxZYSR
Adaptado.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, os cargos, de provimento efetivo da administração
pública municipal direta, serão organizados e providos em carreira,
sendo vedado esse tipo de provimento nos cargos das autarquias e
das fundações públicas municipais.
II. À luz da lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, as carreiras poderão compreender classes de cargos
do mesmo grupo profissional, reunidas em segmentos distintos,
escalonados nos níveis básico, médio e superior.

26 • Com base no texto 'LEI DE TRÂNSITO', leia as afirmativas a
seguir:
I. O autor afirma que o termo "infração" é utilizado para referir-se a
uma conduta considerada ilegal pelo CTB como, por exemplo,
conduzir o veículo com os faróis acesos.
II. De acordo com o autor, o CTB compreende um conjunto de
normas e instruções para a condução de qualquer veículo movido
por motor a combustão. Assim, afirma o autor, cumprir as normas
desse código é uma forma de tornar o trânsito mais seguro.
III. De acordo com o texto, a notificação de autuação é enviada ao
proprietário do veículo utilizado na ocasião da infração. A partir daí,
afirma o texto, é possível indicar o infrator ou apresentar defesa da
autuação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

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

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
LEI DE TRÂNSITO
Para se tornar um bom motorista, é fundamental conhecer a lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). Nela, é possível encontrar as normas
de circulação e conduta que os condutores de veículos
automotores precisam seguir ao trafegar pelas vias públicas.
O condutor que ler com atenção essa lei perceberá que, de um
modo geral, a legislação brasileira é bastante completa nessa
área, pois contempla um grande número de regras, normas e
orientações para os motoristas.

27 • Com base no texto 'LEI DE TRÂNSITO', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor defende a ideia de que desconhecer a lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, é a principal forma de um infrator evitar a punição pelo
ato infracional.
II. De acordo com o texto, o CTB determina que, se a defesa prévia
da infração não for apresentada ou não surtir efeito, o órgão de
trânsito impõe a penalidade. Só então a multa é emitida, afirma o
autor.
III. É possível subentender-se a partir do texto que, ao seguir as
regras do CTB, o condutor evita cometer infrações de trânsito e ser
penalizado por elas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

O Código de Trânsito Brasileiro é extenso, pois prevê regras para
tornar o trânsito melhor, mais seguro, menos estressante e
menos mortal. Ao seguir as regras do CTB, o condutor evita
cometer infrações de trânsito e ser penalizado por elas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Conhecer esse código é importante pois o motorista infrator não
pode alegar desconhecimento da lei para justificar a prática de
qualquer ato irregular ou ilegal. Ou seja, desconhecer a lei não
livra o infrator da punição.

28 • Com base no texto 'LEI DE TRÂNSITO', leia as afirmativas a
seguir:
I. Depreende-se do texto que o Código de Trânsito Brasileiro prevê
regras para tornar o trânsito melhor, mais seguro, menos
estressante e menos mortal.

Esse princípio já era observado na Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro, de 1942, que dizia o seguinte: “Art. 3º
Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece.”

II. Conclui-se do texto que, para se tornar um bom motorista, é
fundamental conhecer a lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nela, é possível
encontrar as normas de circulação e conduta que os condutores de
veículos automotores precisam seguir ao trafegar pelas vias
públicas, afirma o autor.

PARA ENTENDER O CTB

III. Segundo o autor, o CTB determina que o recurso deve ser
julgado por uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações
(Jari) na primeira instância.

Para compreender como funciona o Código de Trânsito
Brasileiro é importante esclarecer alguns termos que são
bastante usados. Vejamos:
• Infração: é uma conduta considerada ilegal pelo CTB. Por
exemplo: avançar no sinal vermelho.
• Auto de infração: é o documento registrado por um agente ou
autoridade de trânsito quando uma infração é flagrada. Nele,
constam as informações referentes ao evento e ao veículo.
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c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
v.1073/2019

Instituto ADM&TEC | PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NM MANHÃ

29 • Com base no texto 'LEI DE TRÂNSITO', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, a legislação brasileira de trânsito é
bastante completa, pois contempla um grande número de regras,
normas e orientações para os motoristas.
II. Ao longo de todo o texto, a ideia de que as penalidades previstas
no CTB podem ser evitadas por desconhecimentos das normas
desse código é constantemente defendida pelo autor. Para
sustentar seu ponto de vista, o autor cita a Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro, de 1942, que dizia o seguinte: “Art. 3º
Qualquer cidadão pode se escusar de cumprir a lei alegando que
não a conhece".
III. O autor aponta que o auto de infração é o documento registrado
por um infrator quando esse indivíduo deseja renovar a própria
licença para dirigir.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
30 • Com base no texto 'LEI DE TRÂNSITO', leia as afirmativas a
seguir:
I. O autor do texto diz que no auto de infração constam as
informações referentes ao evento (a infração) e ao veículo.
II. Infere-se do texto que conhecer o CTB é importante, pois o
motorista infrator não pode alegar desconhecimento dessa lei para
justificar a prática de qualquer ato irregular ou ilegal. Assim, de
acordo com o autor, ao cometer qualquer infração, o motorista que
não leu o Código de Trânsito Brasileiro não será penalizado.
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33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O usuário do Windows 10 que deseja selecionar a caixa de
pesquisa, no Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Ctrl + G.
II. No Excel 2019, a função DATADIF calcula o número de dias,
meses ou anos entre duas datas. Esta função é útil em fórmulas
onde o usuário precisa calcular uma idade.
III. No Excel 2019, a função PROC pode ser usada quando for
necessário analisar uma única linha ou coluna e localizar um valor
na mesma posição em uma segunda linha ou coluna.
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.
34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar seta para a direita, no
teclado, para fixar um arquivo ou programa na Barra de Status.
II. No Excel 2019, a função SE pode ser usada para retornar um
valor se uma condição for verdadeira e outro valor se for falsa.
III. A função DATA, no Excel 2019, pode ser usada para retornar o
número de série sequencial que representa uma data particular.
Esta função é mais útil em situações em que o ano, o mês e o dia
são fornecidos por fórmulas ou referências de célula.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

III. No texto, o autor afirma que, de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro, a aplicação de uma multa pode ser contestada
através de recurso.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar F3, no teclado, para
renomear o item selecionado (como uma pasta ou um arquivo).

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

II. O usuário do Windows 10 que deseja abrir uma nova janela, no
Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Ctrl + X.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

III. No Windows 10, o usuário pode pressionar tecla do logotipo do
Windows + L, no teclado, para bloquear seu computador.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50
31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A função AGORA, no Excel 2019, retorna o número de série
sequencial do total de células preenchidas com números na
planilha.
II. No Excel 2019, a função FRAÇÃOANO retorna a fração do mês
que representa o número de dias entre data_inicial e data_final.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar Ctrl + W (ou F4), no
teclado, para atualizar a janela ativa do Explorador de Arquivos.

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.
36 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em um restaurante, o molho do tipo X pode ser servido em
porções de 12g, 17g ou 25g, de acordo com a preferência do
cliente. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o peso médio das porções de
molho nesse restaurante é superior a 16,4g e inferior a 19,7g.
II. Um triângulo com medidas iguais a 83 m de base e 92 m de
altura terá uma área correspondente a mais de 3.916 m² e menos
de 3.998 m².
III. Um critério de divisibilidade é uma regra que permite avaliar se
um dado número natural é ou não divisível por outro número
natural, sem que seja necessário efetuar a divisão.
Marque a alternativa CORRETA:

II. No Windows 10, o usuário pode pressionar Ctrl + Alt + Tab, no
teclado, para usar as teclas de direção para alternar entre todos os
aplicativos abertos.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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37 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em 2009, a altura de Maria era 1,82m, a altura de Ana era 1,65m e
a altura de Lúcia era 1,77m. Em 2019, Ana cresceu 10% na altura,
enquanto Maria e Lúcia mantiveram a mesma altura verificada em
2009. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a média da altura dessas três
pessoas aumentou 5 cm em relação à média verificada em 2009.
II. O resultado da multiplicação de 0,5 por 1,6 corresponde a um
número decimal e ímpar, cujo valor é maior que 0,87 e menor que
1,07.
III. São números primos, entre outros, os seguintes: 59, 63, 67 e 71.
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.
38 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um número é divisível por 2 quando é par. Para identificar um
número par, basta observar o algarismo da unidade desse número:
números pares têm algarismo da unidade igual a 0, 2, 4, 6 ou 8.
Dessa forma, pode-se afirmar que um número é divisível por 2
quando seu algarismo das unidades é divisível por 2.
II. A prefeitura da cidade X precisa vacinar os alunos das escolas
municipais. O custo da vacina é R$ 97 por aluno, além de um custo
de R$ 50 por dia de trabalho da equipe que distribuirá e aplicará as
vacinas. Sabe-se que, nessa cidade, há 5 escolas. A escola 1 possui
232 alunos; a escola 2 possui 145 alunos; a escola 3 possui 121
alunos; a escola 4 possui 604 alunos; e a escola 5 possui 602
alunos. Considerando que a equipe em questão vacina até 12
alunos por dia, é correto afirmar que a o custo total desse projeto
será superior a R$ 141 mil e inferior a R$ 188 mil.
III. A fração 4/13 corresponde ao número 0,398 em números
decimais.
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.
39 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O preço da diária no hotel X é R$ 366. O preço da diária no hotel Y
é R$ 51 mais barata do que a diária do hotel X. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que, a diária no hotel X é 16,85% mais cara do que a
diária do hotel Y.
II. O resultado da multiplicação de 1,5 por 4,1 é maior que 6,21 e
menor que 6,47.
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 as afirmativas a seguir:
I. Uma porção de pão de queijo custa R$ 6,50 na lanchonete X, R$
6,90 na padaria Y e R$ 7,60 no restaurante Z. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que o preço médio da porção de pão de queijo, nos
estabelecimentos considerados, é maior que R$ 6,95 e menor que
R$ 7,25.
II. A série de dados representada pelos números 53, 60, 87, 37 e 28
possui como média um número maior que 54,5 e menor que 56,1.
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VIOLÊNCIA NO BRASIL, OUTRO OLHAR
A violência se manifesta por meio da tirania, da opressão e do
abuso da força. Ocorre do constrangimento exercido sobre
alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer um ato
qualquer. Existem diversas formas de violência, tais como as
guerras, conflitos étnico-religiosos e banditismo.
A violência, em seus mais variados contornos, é um fenômeno
histórico na constituição da sociedade brasileira. A escravidão
(primeiro com os índios e depois, e especialmente, com a mão
de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as
oligarquias antes e depois da independência, somados a um
Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático,
contribuíram enormemente para o aumento da violência que
atravessa a história do Brasil.
Diversos fatores colaboram para aumentar a violência, tais como
a urbanização acelerada, que traz um grande fluxo de pessoas
para as áreas urbanas e assim contribui para um crescimento
desordenado e desorganizado das cidades. Contribuem também
para esse recrudescimento as fortes aspirações de consumo,
em parte frustradas pelas dificuldades de inserção no mercado
de trabalho.
Por outro lado, o poder público, especialmente no Brasil, tem se
mostrado incapaz de enfrentar essa calamidade social. Pior que
tudo isso é constatar que a violência existe com a conivência de
grupos das polícias, representantes do Legislativo de todos os
níveis e, inclusive, de autoridades do poder judiciário. A
corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está associada à
violência, uma aumentando a outra, faces da mesma moeda.
As causas dessa cólera são associadas, em parte, a problemas
sociais como miséria, fome, desemprego. Mas nem todos os
tipos de criminalidade derivam das condições econômicas. Além
disso, um Estado ineficiente e sem programas de políticas
públicas de segurança contribui para aumentar a sensação de
injustiça e impunidade, que é, talvez, a principal causa da
violência. Esta se apresenta nas mais diversas configurações e
pode ser caracterizada como violência contra a mulher, a
criança, o idoso, violência sexual, política, violência psicológica,
física, verbal, dentre outras.
Em um Estado democrático, a repressão controlada e a polícia
têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa
repressão controlada deve ser simultaneamente apoiada e
vigiada pela sociedade civil.
Conforme sustenta o antropólogo e ex-Secretário Nacional de
Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares: "Temos de conceber,
divulgar, defender e implantar uma política de segurança pública,
sem prejuízo da preservação de nossos compromissos
históricos com a defesa de políticas econômico-sociais. Os dois
não são contraditórios”.
A solução para a questão da violência no Brasil envolve os mais
diversos setores da sociedade, não só a segurança pública e um
judiciário eficiente, mas também demanda com urgência,
profundidade e extensão a melhoria do sistema educacional,
saúde, habitação, oportunidades de emprego, dentre outros
fatores. Requer principalmente uma grande mudança nas
políticas públicas e uma participação maior da sociedade nas
discussões e soluções desse problema de abrangência nacional.
(Adaptado. Revisão linguística. CAMARGO, Orson. Violência no
Brasil, outro olhar. Disponível em: http://bit.ly/2oc0KaW)

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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41 • Com base no texto 'VIOLÊNCIA NO BRASIL, OUTRO OLHAR',
leia as afirmativas a seguir:
I. O autor é irredutível na tese de que a sensação de injustiça e
impunidade é, indubitavelmente, a principal causa da violência. Isso
justifica o fato de nem todos os tipos de criminalidade derivarem
das condições econômicas.
II. De modo geral, o autor do texto relaciona a violência no Brasil
atual a uma endemia, com base em fatos e argumentos.
Entretanto, mesmo considerando a miséria, a fome e o
desemprego como problemas sociais motivadores, o autor torna
irrelevante a narrativa histórica dessa problemática.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
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45 • Com base no texto 'VIOLÊNCIA NO BRASIL, OUTRO OLHAR',
leia as afirmativas a seguir:
I. É possível inferir, a partir do texto, que a violência no Brasil se
converteu em um estado de calamidade pública e que compete ao
Estado a resolução desse problema. Todavia, somente com uma
ação ligada à participação popular e medidas tirânicas o sucesso
será atingido.
II. Pode-se dizer, a partir do texto, que alguns aspectos da história
do Brasil como a escravidão (primeiro com os índios e depois, e
especialmente, com a mão de obra africana), a colonização
mercantilista, o coronelismo, entre outros, foram responsáveis pelo
agravamento do estado de violência em que nos encontramos
hoje.
Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

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

42 • Com base no texto 'VIOLÊNCIA NO BRASIL, OUTRO OLHAR',
leia as afirmativas a seguir:
I. Um dos agravantes da questão da violência no Brasil é a
corrupção que atinge alguns setores da sociedade. Logo, uma
alternativa de solução para o problema, segundo o texto, além da
segurança pública eficaz e um judiciário eficiente, é a extensão e
melhoria do sistema educacional, saúde, habitação, oportunidades
de emprego, dentre outros fatores.

d) As duas afirmativas são falsas.

II. A violência é tida, no texto, como uma calamidade social, pois o
poder público tem se mostrado ineficaz em combatê-la,
principalmente no Brasil. Um dos fatores que contribuem para essa
situação é a corrupção que atravessa setores que, na prática,
seriam responsáveis pelo controle da violência.
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 • Com base no texto 'VIOLÊNCIA NO BRASIL, OUTRO OLHAR',
leia as afirmativas a seguir:
I. A sociedade civil, conforme pontua o texto, deve auxiliar na
repressão controlada da violência, com o apoio da polícia, que tem
função essencial na coerção dos desvios de conduta social. Essa
alternativa envolve os diversos setores da sociedade.
II. O discurso citado do antropólogo corrobora com o ponto de
vista do autor do artigo, que afirma que os problemas sociais como
miséria, fome, desemprego são a maior causa dos adventos da
violência no Brasil.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
44 • Com base no texto 'VIOLÊNCIA NO BRASIL, OUTRO OLHAR',
leia as afirmativas a seguir:
I. Como pontua o texto, o recrudescimento das fortes aspirações
de consumo e a urbanização acelerada, provocada pelos efeitos da
globalização, provocaram o aumento da violência.
II. A participação da sociedade nas discussões e soluções do
problema da violência, segundo o texto, é imprescindível, pois
garante que não apenas o Estado carregue uma culpa pela sua
ineficiência.
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.

O que é resiliência?
A palavra resiliência vem do latim: Resilire, que significa “voltar
atrás”. Está associada à capacidade que cada pessoa tem de
lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar
momentos difíceis, diante de situações adversas e não ceder à
pressão independente da situação.
Os problemas e as dificuldades são inerentes à vida humana.
Estudiosos no assunto afirmam que precisamos dessa
desordem, desse caos, para sobrevivermos e crescermos. O
benefício advindo da experiência do estresse torna o ser humano
melhor que antes.
E você, o que faz em tempos de adversidades? O que você faz
quando os problemas parecem te perseguir? Você é o tipo que
diante de um contratempo chora, foge ou enfrenta? Saiba que
existem pessoas que além de enfrentar os problemas, ainda são
capazes de se beneficiarem com eles, aprender e crescer
emocionalmente. Elas possuem razões para nunca desistir de
suas metas e objetivos. Pessoas com essas capacidades são
consideradas pessoas resilientes.
A resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não trabalhar
bem sob pressão. É mais que educação, experiência,
treinamento. O nível de resiliência de uma pessoa determina
quem terá sucesso e quem se perderá pelo caminho. Quanto
mais resiliente é uma pessoa, mais forte e preparada ela estará
para lidar com as adversidades da vida.
O sucesso é resultado de inúmeras quedas e derrotas que o
indivíduo pode ver como oportunidade de aprendizado e
crescimento. E a resiliência é resultado de aprendizagens de
vida, o que torna possível qualquer pessoa desenvolvê-la.
Quem possui maior resiliência produz melhor, é mais focado e
feliz. Responde às adversidades da vida com maior rapidez e
flexibilidade, sai de um momento de crise com muito mais
facilidade do que uma pessoa com baixa taxa de resiliência.
Quem tem maior resiliência vai encontrando meios de se renovar
para chegar ao seu objetivo maior.
VANTAGENS DE SER UMA PESSOA RESILIENTE
O termo resiliência veio da física para designar a capacidade que
alguns materiais têm de absorver o impacto e retornar a forma
original.
Já se tratando de comportamento humano, resiliência está
ligada à capacidade, à habilidade que cada pessoa tem de lidar e
superar as adversidades. De transformar experiências não tão
boas em aprendizado e oportunidade de mudança, de dar a volta
por cima.
Uma pessoa resiliente é capaz de enfrentar crises, traumas,
perdas, graves adversidades, transformações, desafios e muito
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mais, elaborando as situações e recuperando-se diante delas. A
pessoa resiliente, além de suportar a pressão, ainda aprende
com suas dificuldades e desafios, usa da sua flexibilidade para
se adaptar e sua criatividade para encontrar soluções
alternativas.
CONCEITOS
De acordo com o dicionário online Michaelis, o termo resiliência,
em física, refere-se à elasticidade que faz com que certos corpos
deformados voltem à sua forma original. Em linguagem figurada,
refere-se à capacidade de rápida adaptação ou recuperação.
A Wikipédia afirma que o termo resiliência é um conceito oriundo
da física, que se refere à propriedade de que são dotados alguns
materiais de acumular energia, quando submetidos a estresse,
sem ocorrer ruptura. Após a tensão cessar, poderá ou não haver
uma deformação residual causada pelo estresse do material.
Um exemplo de resiliência em materiais pode ser observado
com um elástico ou uma vara de salto em altura, que verga-se
até um certo limite sem se quebrar e depois retorna à forma
original, dissipando a energia acumulada e lançando o atleta
para o alto.
Em relação às atividades ligadas ao corpo humano, a Wikipédia
afirma que o conceito de resiliência está relacionado à
capacidade de manter o tônus tensional, ou seja, de permanecer
em equilíbrio numa faixa central de uma escala que tem em uma
das extremidades a contração (tensão), e no outro o relaxamento
ou soltura total (distensão). Assim, para certas atividades físicas,
como algumas práticas orientais (Tai Chi Chuan e Chi Kun) e na
dança, a resiliência é de grande importância para a perfeição do
movimento.
A Wikipédia afirma, ainda, que atualmente o termo resiliência é
utilizado no mundo dos negócios para caracterizar pessoas que
têm a capacidade de retornar ao seu equilíbrio emocional após
sofrer grandes pressões ou estresse, ou seja, são dotadas de
habilidades que lhes permitem lidar com problemas sob pressão
ou estresse mantendo o equilíbrio emocional.

v.Audit.: 5CDFFD63D

47 • Com base no texto 'O que é resiliência?', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto informa que a resiliência é uma habilidade que permite
transformar experiências não tão boas em aprendizado e
oportunidade de mudança, de dar a volta por cima.
II. O autor do texto diz que o termo "resiliência", na física, é utilizado
para designar a capacidade que alguns materiais têm de absorver
o impacto e retornar a forma original.
III. Conclui-se do texto que, na perspectiva de muitos estudiosos,
os seres humanos não precisam de desordem ou de caos para
crescerem. O benefício advindo da experiência do estresse, afirma
o autor, torna o ser humano frágil e exposto aos riscos da
sociedade.
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.
48 • Com base no texto 'O que é resiliência?', leia as afirmativas a
seguir:
I. Infere-se do texto que a resiliência não possui relação com a
capacidade de um indivíduo trabalhar bem sob pressão.
II. Segundo o texto, a palavra resiliência designa uma habilidade de
comunicação, ou seja, a capacidade de transmitir, receber,
compreender, codificar e decodificar mensagens.
III. Segundo o autor, a pessoa resiliente, além de suportar a
pressão, ainda aprende com suas dificuldades e desafios, usa da
sua flexibilidade para se adaptar às situações e da sua criatividade
para encontrar soluções alternativas.
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.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2VHbz1z (acesso em
14/10/2019).

49 • Com base no texto 'O que é resiliência?', leia as afirmativas a
seguir:
I. O autor aponta que quem possui maior resiliência responde às
adversidades da vida com maior rapidez e flexibilidade e consegue
sair de um momento de crise com muito mais facilidade do que
uma pessoa com baixa taxa de resiliência.

46 • Com base no texto 'O que é resiliência?', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto permite deduzir que uma pessoa resiliente é capaz de
enfrentar crises e traumas.

II. O autor afirma que o sucesso é o resultado de inúmeras quedas
e derrotas que o indivíduo pode ver como oportunidade de
aprendizado e crescimento. A resiliência, por sua vez, é o resultado
de aprendizagens de vida, o que torna possível qualquer pessoa
desenvolvê-la, afirma o autor.

II. O texto aponta que, no contexto do comportamento humano, a
resiliência está ligada à capacidade e à habilidade que cada pessoa
tem de lidar e superar as adversidades.

III. No texto, o autor afirma que, quanto mais resiliente é uma
pessoa, mais forte e preparada ela estará para lidar com as
adversidades da vida.

III. Depreende-se do texto que, de um modo geral, as pessoas têm
grande dificuldade de enfrentar os problemas e são incapazes de
se beneficiarem com eles, de aprender ou mesmo de crescer de
qualquer forma com esses problemas.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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50 • Com base no texto 'O que é resiliência?', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, a resiliência é uma capacidade inata, não
podendo ser aprendida ou aperfeiçoada. Ou seja, os indivíduos
resilientes têm essa característica porque nasceram com ela e,
assim, outras pessoas não podem equiparar-se nessa habilidade
com alguém que já a possui.
II. No texto, é possível identificar a ideia de que a resiliência é
determinada pela educação formal ou treinamento. Assim, afirma o
autor, o nível de resiliência de uma pessoa determina quem terá
sucesso diante dos desafios profissionais.
III. É possível subentender-se a partir do texto que as pessoas que
sempre desistem de suas metas e objetivos são consideradas
pessoas resilientes.
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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