
v.Audit.: 5ECEDF1A4

v.1021/2019

CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - FUNDAMENTAL 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:

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

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

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

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

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

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

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

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

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

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

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 Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

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

CARPINTEIRO (A)

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O macete é uma espécie de martelo grande de madeira dura feito
no torno e preso a um cabo. Esse equipamento possui uma função
importante em uma oficina de trabalho com madeira e deve ser
conservado com cuidado.
II. Na execução das estruturas de madeira, devem ser empregadas
espécies que apresentem boa resistência natural à biodeterioração
ou que apresentem boa permeabilidade aos líquidos preservativos
e que sejam submetidas a tratamentos preservativos adequados e
seguros para as estruturas.
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. O verniz é um produto sólido utilizado para dar acabamento e
proteção à madeira. Ele é chamado de acabamento de poro aberto,
pois impede a criação de uma película sobre a madeira.
II.  A  aceitação  da  madeira  para  execução  da  estrutura  fica
subordinada à conformidade de suas propriedades de resistência
aos valores especificados no projeto.
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.  O  verniz  marítimo  é  recomendado  para  realçar  superfícies
internas,  apenas,  não  sendo  adequado  para  decks,  terraços  e
mobiliários  externos.  Ele  protege  contra  as  intempéries,
prolongando a beleza do aspecto natural  da madeira.  Pode ser
usado em madeira nova, apenas, nunca em repintura.
II. Os componentes de uma construção de madeira podem estar
expostos  a  diferentes  classes  de  risco  de  biodeterioração  em
função  dos  organismos  xilófagos  presentes  no  local  e  das
condições ambientais que possam favorecer o ataque.
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. A madeira compensada é um conjunto de folhas descascadas,
faqueadas ou serradas, e coladas uma sobre a outra. Esse material
é amplamente utilizado em carpintaria e permite ser utilizado em
móveis, portas e outras finalidades.
II. A madeira mal conservada fermenta, apodrece, racha, empena e
torna-se imprópria para obras. Assim, na construção de estruturas
de madeira, deve-se priorizar o uso de materiais em bom estado de
conservação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  ocorrência  de  acidentes  graves  ou  fatais  no  ambiente  de
trabalho não pode ser considerada um indicativo de zonas de risco
no espaço físico da instituição.
II. A segurança do trabalho compreende um conjunto de medidas
empregadas para promover acidentes.
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.  A  Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  tem  por
atribuição evitar  a participação dos trabalhadores na prevenção
dos riscos laborais.
II. O compasso é um instrumento de ferro que serve, dentre outras
coisas, para descrever círculos. Esse instrumento é composto de
duas pernas  pontiagudas e  pode ser  amplamente  utilizado em
trabalhos de carpintaria.
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. Frequentemente, as madeiras moles deixam-se riscar facilmente.
Elas também costumam dar mau polimento, são dóceis ao corte e
pouco flexíveis.
II. A regra básica para a aplicação de qualquer tipo de verniz é que
a madeira precisa ser lixada apenas posteriormente à aplicação
desse produto. Assim, removem-se quaisquer produtos ou folículos
para que o verniz consiga cumprir com o seu papel de selador,
protetor ou tonalizante.  Inclusive,  quando for necessário fazer a
manutenção  da  peça  já  envernizada,  deve-se  evitar  lixar  para
remover o verniz antigo.
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. O risco de deterioração depende do teor de umidade da madeira
e da duração do período de umidificação.
II. Toda estrutura de madeira deve permanecer adequada ao uso
previsto, tendo-se em vista o custo de construção admitido e o
prazo de referência da duração esperada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A madeira é um material orgânico sujeito à biodeterioração.
II. A lima é um instrumento de aço, com asperezas regularmente
dispostas, que pode ser usado para limpar ferro e madeira. Assim,
saber  manusear  esse  instrumento  é  uma  forma  de  tornar  o
trabalho com madeira mais eficiente.
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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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em carpintaria, compreende-se por matéria-prima todo material
que entra na confecção de móveis, tendo por substância essencial
a madeira.
II. A lixa é um papel em folhas ou em bobinas, coberta por uma
massa impregnada de areia moída e peneirada,  que serve para
alisar as madeiras. A depender das suas características, a lixa pode
ser  utilizada  para  diversos  fins,  proporcionando  um  bom
acabamento em móveis e outras peças em madeira.
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. A segurança do trabalho busca impedir as pessoas de implantar
práticas preventivas.
II. É recomendável que no projeto de estruturas de madeira seja
considerada a durabilidade do material, em virtude dos riscos de
deterioração biológica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os retalhos de madeira devem ter seu lugar reservado e não ficar
esparsos  pela  oficina  ou  por  qualquer  outro  local  de  trabalho.
Assim, com medidas simples de organização, é possível aumentar
a eficiência nos trabalhos com madeira.
II. O verniz e a tinta são materiais que impedem a circulação do ar
na madeira e,  assim, contribuem para aumentar a vida útil  dos
objetos confeccionados com madeira.
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.  O  verniz  para  madeira  do  tipo  copal  é  recomendado  para
superfícies  em  áreas  externas,  apenas.  Deve  ser  usado
exclusivamente  para  repintura,  deixando  um  acabamento  fosco.
II.  Uma  estrutura  deve  ser  projetada  e  construída  de  modo  a
suportar, com apropriado grau de confiabilidade, todas as ações e
outras influências que podem agir durante a construção e durante
a sua utilização, a um custo razoável de manutenção.
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. Utilizar, de maneira incorreta, ferramentas manuais é um exemplo
de um ato seguro que pode prevenir um acidente de trabalho.
II. Em linhas gerais, pode-se dizer que existem três tipos básicos de
verniz: o fosco, que confere alto brilho à peça; o acetinado, que
confere um brilho discreto à peça; e o brilhante ou alto brilho, que
não confere nenhum brilho à peça.
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.  A  preservação  da  madeira  pode  ser  feita  pela  aplicação  de
recursos como o pincelamento;  a aspersão;  a pulverização;  e a
imersão, entre outros.
II. No desenvolvimento do projeto de uma estrutura de madeira, é
preciso assegurar uma durabilidade mínima compatível com sua
finalidade e com o investimento a ser realizado.
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.

Atendimento ao público

Tradicionalmente as empresas buscam adequar suas atividades
para chegar o mais próximo possível aos objetivos de satisfazer
seus clientes. No setor público, a partir das novas teorias sobre a
Administração Pública, essa situação não é muito diferente. Um
bom atendimento ao usuário dos serviços públicos faz toda a
diferença na consolidação da imagem da instituição.

Mesmo com todos os avanços tecnológicos vivenciados pela
sociedade nos últimos anos, o contato presencial com o usuário
ainda é considerado pelas organizações como o principal fator
de geração de satisfação. A tecnologia serve de apoio, mas o
contato pessoal, ainda mais em um país com as características
culturais  do  Brasil,  humaniza  as  relações  e  acaba  por  ser
determinante  para  a  percepção  de  qualidade  por  parte  dos
cidadãos.

Excelência  no  atendimento  é  o  conjunto  de  atividades
desenvolvidas por uma organização direcionadas a identificar as
necessidades  dos  seus  usuários,  procurando  atender  suas
expectativas, criando ou elevando o seu nível de satisfação.

As exigências da atualidade mudaram a relação entre o servidor
que  realiza  o  atendimento  e  o  cidadão  usuário  dos  serviços
públicos. O cidadão demanda melhores serviços e exige melhor
gestão  dos  recursos  e  do  patrimônio  público.  E,  quando  a
percepção e as expectativas do usuário sobre a prestação de
serviços são maiores que a qualidade do atendimento recebido,
temos a insatisfação. Por outro lado, quando essas expectativas
são atingidas ou superadas, temos um cidadão satisfeito com o
serviço público.

Nesse novo cenário, com o comprometimento das pessoas, é
possível antecipar-se às novas necessidades e expectativas em
um conjunto de ações que busquem viabilizar a introdução de
práticas de trabalho mais eficientes, além de modelos de gestão
mais democráticos e mudanças significativas na melhoria de
processos e serviços.

A  Gestão  da  Qualidade  no  serviço  público  se  traduz,
necessariamente,  na  busca  de  uma  maior  eficiência  na
prestação  dos  serviços,  constituindo  peça  primordial  rumo à
melhoria contínua, com vistas à efetiva satisfação do cidadão.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2nxmpu4
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16  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor defende que o servidor público possui pouca
influência sobre a qualidade dos serviços prestados no âmbito de
uma  instituição.  Para  defender  esse  ponto  de  vista,  o  autor
apresenta informações de que os serviços prestados por empresas
privadas são sempre absolutamente iguais aos prestados por uma
entidade pública.
II.  Na perspectiva do autor,  a prestação de um atendimento de
qualidade aos usuários dos serviços públicos pode se tornar mais
eficiente  apenas com o auxílio  de empresas privadas e  com a
utilização dos conhecimentos providos pelas novas teorias sobre a
Administração Pública.
III.  A partir  da leitura do texto,  é possível  inferir  que viabilizar a
introdução  de  práticas  de  trabalho  mais  eficientes,  além  de
modelos de gestão mais democráticos e mudanças significativas
na melhoria de processos e serviços, são atitudes desfavoráveis do
ponto de vista da qualidade no atendimento ao público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

17  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a percepção de qualidade por parte dos
usuários dos serviços é fortemente influenciada pelas tecnologias
disponibilizadas pelas entidades públicas, pois torna o atendimento
mais humanizado e dispensa com contato com os servidores.
II. De acordo com o texto, um bom atendimento ao usuário dos
serviços públicos faz toda a diferença na consolidação da imagem
da instituição e contribui para a percepção de qualidade por parte
dos cidadãos.
III. O texto aponta que, atualmente, os usuários dos serviços têm
reduzido  suas  expectativas  em  relação  aos  serviços  públicos
devido  às  práticas  gerenciais  inadequadas  que  têm  sido
estimuladas pelas novas teorias sobre a Administração Pública.
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.

18  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O texto afirma que, quando a percepção e as expectativas do
usuário sobre a prestação de serviços são maiores que a qualidade
do atendimento recebido, ocorre a insatisfação desse cidadão. Por
outro lado, quando essas expectativas são atingidas ou superadas,
o cidadão fica satisfeito com o serviço público.
II. De acordo com o texto, embora as tecnologias disponíveis sejam
importantes, a percepção do cidadão em relação à qualidade no
atendimento ainda é fortemente influenciada pelo contato pessoal
com os servidores.
III.  De acordo com o texto, a busca de uma maior eficiência na
prestação dos serviços públicos, com vistas à efetiva satisfação do
cidadão, é uma estratégia que apenas pode ser realizada com o
auxílio de tecnologias sofisticadas.
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.

19  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que o contato presencial com o usuário ainda é
considerado pelas organizações como o principal fator de geração
de  satisfação.  Ele  humaniza  as  relações  e  acaba  por  ser
determinante  para  a  percepção  de  qualidade  por  parte  dos
cidadãos.
II. De acordo com o texto, o comprometimento das pessoas possui
relação com a  viabilização e  com a  introdução de  práticas  de
trabalho mais eficientes.
III.  O conceito de excelência no atendimento,  de acordo com o
texto, refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas por uma
organização direcionadas a identificar as necessidades dos seus
usuários,  procurando  atender  suas  expectativas,  criando  ou
elevando o seu nível de satisfação.
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.

20  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O  texto  afirma  que  as  exigências  da  atualidade  mudaram  a
relação entre o servidor que realiza o atendimento e o cidadão
usuário  dos  serviços  públicos.  Afirma,  ainda,  que  o  cidadão
demanda melhores serviços e exige melhor gestão dos recursos e
do patrimônio público.
II. A partir da leitura do texto, é possível inferir que a Gestão da
Qualidade no serviço público se traduz, necessariamente, na busca
de uma maior eficiência na prestação dos serviços, constituindo
peça primordial  rumo à melhoria contínua,  com vistas à efetiva
satisfação do cidadão.
III.  O  texto  afirma que,  apesar  das  exigências  da  atualidade,  a
relação entre o servidor que realiza o atendimento e o cidadão
usuário dos serviços públicos permanece inalterada,  não sendo
afetada pela qualidade do atendimento.
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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Há 2 meses, o peso de Glória era de 91 kg. Há 1 mês, seu peso
era de 99 kg. Atualmente, seu peso é 104 kg. Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que seu peso médio, no período considerado, é superior a 101 kg e
inferior a 103 kg.
II.  Considere um tanque em formato retangular com dimensões
iguais  a  115m,  14m  e  21m.  Considerando  exclusivamente  as
dimensões apresentadas, é correto afirmar que o volume desse
tanque será superior a 33.115 m³ e inferior a 33.970 m³.
III. Alana realizou um investimento no valor de R$ 2.600,00 em uma
aplicação financeira de um banco. Após 1 ano, Alana observou que
o  seu  investimento  apresentou  rendimentos  da  ordem  de  2%,
acumulando, assim, um montante superior a R$ 2.880,00 e inferior
a R$ 2.905,00.
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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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Uma  cerca  capaz  de  cercar  completamente  um  terreno
retangular com largura igual a 87 metros e comprimento igual a
139 metros deverá ser maior que 441 metros e menor que 448
metros.
II. A raiz quadrada de 18.769 é um número superior a 129 e inferior
a 142.
III.  Renata  comprou  um  produto  importado  por  74  euros.
Considerando  que  na  época  o  valor  do  euro  era  de  R$  3,40,
podemos afirmar que Renata gastou mais de R$ 201,50 e menos
de R$ 212,40.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Julia realizou um investimento no valor de R$ 2.812,00 em um
banco.  Após  1  ano,  Julia  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 3%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o montante acumulando por Julia é superior a R$ 2.984,30 e
inferior a R$ 2.998,15.
II. Ludimila comprou um produto e obteve um desconto de 10%.
Sabe-se que o preço inicial  do produto era de R$ 78,00. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que Ludimila  deverá pagar  mais de R$ 67,40 e
menos de R$ 69,50 pelo item.
III. Marcia adquiriu um empréstimo no valor de R$ 6.200,00 em um
banco. Após 1 mês, foi necessário pagar juros no valor de 3,5%
sobre  o  valor  do  emprést imo  .  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que Marcia pagou um valor superior a R$ 205,50 e inferior a R$
221,60 em juros no 1º mês.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um reservatório em formato de cubo com aresta de 2,5m foi
reformado e teve seu volume aumentado em 12%. Assim, é correto
afirmar  que  o  referido  reservatório  passou  a  ter  um  volume
superior a 16,5 m³ e inferior a 18,2 m³.
II. Clara abasteceu sua moto com R$ 34,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 50 centavos para pagar, pode-se
dizer  que  Clara  utilizou  mais  de  56  moedas  para  pagar  pelo
combustível.
III. Rafaela adquiriu um empréstimo no valor de R$ 8.700. Após 1
mês, foi necessário pagar juros no valor de 4% sobre o valor do
empréstimo.  Assim,  é  correto  afirmar  que  Rafaela  pagou  o
equivalente a R$ 348 em juros no 1º mês.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Célia leu um romance em 5 dias, lendo 66 páginas por dia. Se
tivesse lido 11 páginas por dia, ela teria concluído a leitura desse
romance em um período superior a 24 dias e inferior a 28 dias.
II. Um veículo consumiu 98,3 litros de combustível para percorrer a
distância  de  687  km.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, em média, esse
veículo  consegue  percorrer  mais  de  6,4  km  com  1  litro  de
combustível.
III. Há 2 meses, o peso de Rosângela era de 59 kg. Há 1 mês, seu
peso era de 62 kg. Atualmente, seu peso é 62 kg. Assim, é correto
afirmar que seu peso médio, no período considerado, é inferior a
65,9 kg e superior a 59,6 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.

TRANSCENDENTAL

Nosso amor, a priori, isso divulgaram
Que espectro banal era.
Labaredas de neve, invernia que flama
Não nos disseram que não seria leve
Corpos em chama
Contradição? Transcendental.

(Autor (a) anônimo (a))

26 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Existe uma relação antagônica expressa no texto, comprovando
o conflito vivido pelo eu lírico, que, ao final, considera o amor algo
que ultrapassa o limite do racional.
II. O amor, para o eu lírico, é algo fútil, insignificante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Há uma indeterminação quanto à identidade de quem propagou o
amor expresso pelo eu-lírico.
II. O eu lírico se encontra confuso e considera que o amor é algo
contraditório e terreno, carnal. Por conseguinte, um eterno jogo de
dúvidas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. O eu lírico transparece a ideia de que o amor é carnal, prazeroso,
tênue, porém contraditório, já que o ser humano é, por natureza,
indeciso.
II.  Infere-se do texto que o amor é um sentimento controverso;
logo, deve ser tratado com certa banalidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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29 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Uma justificativa para o conflito vivido pelo eu lírico em relação
ao sentimento está na assertiva de que o amor é transcendental.
II. Para o eu lírico, o amor é algo apavorante. Isso fica nítido no
verso “Que espectro banal era”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. O eu lírico apresenta uma preocupação por não ter conhecimento
do árduo sentimento, que é o amor.
II. Fica evidente a manifestação de um eu-lírico feminino desde o
primeiro verso: “Nosso amor, a priori, isso divulgaram”.
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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