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CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - FUNDAMENTAL MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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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 fotográficac.

ou equivalente.

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 no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

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

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

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

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.  Na  ocorrência  de  um  acidente,  é  importante  observar
rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem
estiver prestando o socorro nas proximidades da ocorrência. Por
exemplo: fios elétricos soltos e desencapados; tráfego de veículos;
andaimes; vazamento de gás; máquinas funcionando.
II. O fogo nada mais é do que uma reação química que libera luz e
calor. Essa reação química decorre de uma mistura de gases a
altas temperaturas, que emite radiação geralmente visível. Ou seja,
todo material, quando aquecido a determinada temperatura, libera
gases e são esses gases que, de fato, pegam fogo.
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 processo da extinção química de um foco de incêndio visa à
combinação  de  um  agente  químico  específico  com  a  mistura
inflamável (vapores liberados do combustível e comburente), a fim
de tornar essa mistura não inflamável. Logo, esse método não atua
diretamente num elemento do fogo, e sim na reação em cadeia
como um todo.
II.  A  defesa  pessoal  é  baseada  nos  fundamentos  de  alguns
esportes e artes marciais, como o judô, o aikido e o basquete. No
âmbito  civil,  por  exemplo,  esse  conjunto  de  técnicas  permite
dominar  o  adversário  de  maneira  segura,  assegurando  danos
excessivos  ao  mesmo  e,  frequentemente,  levando  ao  óbito  do
agressor.
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 conceito de combustível refere-se a toda substância capaz de
queimar e alimentar a combustão. Sendo assim, podemos ainda
classificar combustível como líquidos, sólidos e gasosos.
II. O comburente é o elemento que ativa e dá vida à combustão, se
combinado  com  os  vapores  inflamáveis  dos  combustíveis.  O
oxigênio  é  o  comburente  comum  à  imensa  maioria  dos
combustíveis. Dependendo de sua concentração no ar (inferior a
16%), não há capacidade para sustentar a combustão.
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.  O desenvolvimento do cronograma de atividades é uma etapa
importante para o planejamento e a organização das atividades de
trabalho.  Para  que  um  cronograma  possa  ser  desenvolvido,  é
necessário  realizar  algumas  etapas  de  planejamento,  como
elaborar um relatório sobre as atividades concluídas, comunicar a
conclusão  das  demandas  requisitadas  pela  chefia  superior  e
analisar os resultados de um gráfico de controle.
II.  A  finalidade  do  extintor  de  incêndio  é  realizar  o  combate
imediato e rápido em pequenos focos de incêndio. Sendo assim, o
extintor não deve ser considerado um substituto de sistemas de
extinção mais complexos, senão um equipamento adicional.
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 consciência plena é o estado em que uma pessoa mantém o
nível de lucidez que lhe permite perceber normalmente o ambiente
que a cerca, com todos os sentidos saudáveis respondendo aos
estímulos sensoriais. Assim, quando se encontra um acidentado
capaz de informar com clareza sobre o seu estado físico, pode-se
dizer  que  esta  pessoa  está  perfeitamente  consciente.  Há,  no
entanto, situações em que uma pessoa pode apresentar sinais de
apreensão  excessiva,  olhar  assustado,  face  contraída  e  medo.
Nesse caso,  é  possível  que a mesma não esteja no estado de
consciência plena.
II.  As técnicas de defesa pessoal não possuem relação com as
artes  marciais  tradicionais  e,  por  esse  motivo,  não  podem ser
usadas por pessoas comuns para defender-se de ameaças nas
suas vidas normais. Assim, na defesa pessoal, utilizam-se técnicas
complexas e evitam-se movimentos muito simples.
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 extinção por resfriamento, no contexto do combate a incêndio,
é  o  método  que  consiste  na  diminuição  da  temperatura  e,
consequentemente, na diminuição do calor. O objetivo é fazer com
que o combustível não gere mais gases e vapores e, finalmente, se
apague. O agente resfriador mais comum e mais utilizado, nesse
caso, é a água.
II. Em um combustível sólido, quanto maior a superfície exposta,
mais rápido será o aquecimento do material e, consequentemente,
o  processo de  combustão.  A  madeira,  o  papel,  os  cereais  e  o
algodão são exemplos de combustíveis sólidos.
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. Em um acidente, a asfixia pode ser causada por certos tipos de
traumatismos como aqueles  que  atingem a  cabeça,  a  boca,  o
pescoço,  o  tórax;  por  fumaça no decurso  de  um incêndio;  por
afogamento;  em  soterramentos,  dentre  outros  acidentes,
ocasionando dificuldade respiratória, levando à parada respiratória.
II. Os líquidos inflamáveis têm algumas propriedades físicas que
podem dificultar a extinção do fogo, aumentando o perigo a quem
o venha combater. Nesse caso, uma propriedade a ser considerada
é a solubilidade do líquido, ou seja, sua capacidade de misturar-se
com outros líquidos.
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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8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Diante da ocorrência de um acidente, a proteção do acidentado
deve ser feita com o mesmo rigor da avaliação da ocorrência e do
afastamento  de  pessoas  curiosas  ou  que  visivelmente  tenham
perdido  o  autocontrole  e  possam  prejudicar  a  prestação  dos
primeiros socorros.
II.  Através de um fluxograma é possível compreender as etapas
necessárias  para  a  realização  de  um  trabalho,  atividade  ou
processo que foi  requisitado pela chefia superior.  O fluxograma
permite,  também, visualizar os erros possíveis de um processo,
pois essa ferramenta possui o formato de um gráfico circular que
representa  as  ocorrências  de  um  determinado  evento  e  a  sua
relação com o tempo.
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.  Na  defesa  pessoal  utilizam-se  principalmente  bloqueios,
retenções  e  alavancas  para  dominar  o  adversário  o  mais
lentamente  possível,  aumentando  o  tempo de  combate  com o
objetivo de agravar riscos e deixar em primeiro plano as diferenças
físicas entre ambos. Assim, a defesa pessoal com as mãos nuas,
por  exemplo,  pode  ser  completada  com  armas  próprias  ou
impróprias,  que  podem  ser  facas,  armas  de  fogo  ou  qualquer
objeto que esteja acessível no momento do conflito.
II. A avaliação do local do acidente é a primeira etapa básica na
prestação  de  primeiros  socorros.  Ao  chegar  no  local  de  um
acidente, ou onde se encontra um acidentado, deve-se assumir o
controle da situação e proceder a uma rápida e segura avaliação
da  ocorrência.  Deve-se  tentar  obter  o  máximo  de  informações
possíveis  sobre  o  ocorrido.  Dependendo  das  circunstâncias  de
cada acidente, é importante também evitar o pânico e procurar a
colaboração  de  outras  pessoas,  dando  ordens  breves,  claras,
objetivas e concisas; e manter afastados os curiosos, para evitar
confusão e para ter espaço em que se possa trabalhar da melhor
maneira possível.
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.  O  desenvolvimento  e  o  controle  de  um  cronograma  devem
preceder a identificação das atividades a serem realizadas.
II.  Os gases não têm volume definido, tendendo, rapidamente, a
ocupar todo o recipiente em que estão contidos. Se o peso do gás
é menor que o peso do ar (no caso do Gás Natural), ele tende a
subir e a dissipar-se. Mas, se o peso do gás é maior que o peso do
ar (no caso do GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), ele permanece
próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo aos
contornos do terreno.
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

11  •  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.



Instituto ADM&TEC | PALESTINA (AL) - FUNDAMENTAL MANHÃ v.Audit.: 778A436EE

VIGILANTE - Página 4 de 8 v.1026/2019

12  •  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.

13  •  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.

14  •  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.

15  •  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.

Direitos Humanos

Os Direitos  Humanos  são  uma categoria  de  direitos  básicos
assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a
classe  social,  a  raça,  a  nacionalidade,  a  religião,  a  cultura,  a
profissão,  o  gênero,  a  orientação  sexual  ou  qualquer  outra
variante possível que possa diferenciar os seres humanos.

Apesar de o senso comum acreditar que Direitos Humanos são
uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas ou
que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas,
eles,  na verdade,  são muito mais do que isso.  Para entender
melhor,  precisamos  fazer  algumas  distinções  conceituais
necessárias antes de nos aprofundar no assunto.

MITOS  SOBRE  OS  DIREITOS  HUMANOS:  O  QUE  ALGUMAS
PESSOAS PENSAM E O QUE ELES REALMENTE SÃO

Em primeiro lugar, os Direitos Humanos não são uma invenção, e
sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças,
existem  aspectos  básicos  da  vida  humana  que  devem  ser
respeitados e garantidos.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim
de resguardar os direitos já existentes desde que houve qualquer
indício de racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela
não criou ou inventou direitos em seus artigos, mas se limitou a
escrever  oficialmente  aquilo  que,  de  algum  modo,  já  existia
anteriormente à sua redação. Portanto, quando o senso comum
fala que “os Direitos Humanos foram criados para...”, já podemos
identificar algo de errado no comentário.

Em segundo lugar, a extensão dos Direitos Humanos é universal,
aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não
servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros,
mas têm aplicação geral.  Então,  frases  repetidas  pelo  senso
comum,  como  “Direitos  Humanos  servem  para  proteger
bandidos”,  não estão corretas, visto que os Direitos Humanos
são uma proteção a todos os humanos.

Alegações  com  base  na  Declaração  Universal  dos  Direitos
Humanos podem ser  feitas  para  evitar  ações  que  violem os
direitos de réus ou criminosos, como o cárcere injustificado, a
tortura ou o assassinato.

Por último, os Direitos Humanos não são uma entidade, uma
ONG  ou  uma  pessoa  que  se  apresenta  fisicamente  e  tem
vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum
“Mas quando morre um policial, os Direitos Humanos não vão
dar  apoio  à  família.”  está  duplamente  incorreta,  visto  que os
Direitos Humanos não são entidade ou pessoas e que eles se
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estendem a todos, inclusive policiais.

Adaptado.  Disponível  em:  http://bit.ly/2of1MTL  (acesso  em
01/10/2019).

16 • Com base no texto 'Direitos Humanos', leia as afirmativas a
seguir:
I.  No  texto,  são  apresentados  exemplos  de  opiniões  e  senso
comum a fim de desconstruir, no leitor, algumas possíveis ideias
equivocadas sobre o que os Direitos Humanos representam, tais
como: “Direitos Humanos servem para proteger bandidos”.
II. De acordo com o texto, os Direitos Humanos são uma entidade,
uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem
vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum “Mas
quando morre um policial, os Direitos Humanos não vão dar apoio
à família.” está duplamente correta, visto que os Direitos Humanos
são uma entidade ou um conjunto de pessoas.
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 • Com base no texto 'Direitos Humanos', leia as afirmativas a
seguir:
I.  O  texto  aponta  que  as  alegações  com  base  na  Declaração
Universal dos Direitos Humanos não podem ser feitas para evitar
ações  que  violem  os  direitos  de  réus  ou  criminosos,  como  o
cárcere injustificado, a tortura ou o assassinato.
II. O texto aponta que os Direitos Humanos não são uma ONG, uma
entidade e nem mesmo uma pessoa que se apresenta fisicamente
e tem vontade própria. O texto afirma, ainda, que eles se estendem
a todos os seres humanos.
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 • Com base no texto 'Direitos Humanos', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com as informações presentes no texto, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os
direitos  já  existentes  desde  que  houve  qualquer  indício  de
racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela não criou ou
inventou  direitos  em  seus  artigos,  mas  se  limitou  a  escrever
oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente à
sua redação.
II.  A extensão dos Direitos Humanos é universal,  afirma o texto,
aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, de acordo
com o texto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e
condenar  outros,  mas  têm  aplicação  geral.  Assim,  os  Direitos
Humanos são uma proteção a todos os humanos.
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 • Com base no texto 'Direitos Humanos', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto defende que os Direitos Humanos são uma espécie de
entidade que dá suporte a algumas pessoas,  ou seja,  são uma
invenção para proteger criminosos e pessoas corruptas.
II. Os Direitos Humanos, de acordo com o texto, são uma invenção
que  expressa  o  reconhecimento  por  parte  de  todos  os  seres
humanos  de  que,  apesar  de  todas  as  diferenças,  não  existem
quaisquer  aspectos  básicos  da  vida  humana  que  devam  ser
respeitados ou garantidos.
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 • Com base no texto 'Direitos Humanos', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Os  Direitos  Humanos,  afirma o  texto,  são  uma categoria  de
direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano em
função da classe social, da raça, da nacionalidade ou da religião.
Assim,  de  acordo  com  o  texto,  esses  direitos  mudam
constantemente em função da política de cada país.
II.  Os Direitos Humanos são uma categoria  de direitos básicos
assegurados a todo e qualquer  ser  humano,  não importando a
classe  social,  a  raça,  a  nacionalidade,  a  religião,  a  cultura,  a
profissão, o gênero, a orientação sexual ou qualquer outra variante
possível que possa diferenciar os seres humanos, 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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • 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.
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22 • 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.

23 • 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.

24 • 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.

25 • 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.

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. 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.

27 • 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.

28 • 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.
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29 • 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.

30 • 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.
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