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ARAÇOIABA (MÉDIO 3)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
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 nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 20

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um trem de carga percorreu 37 km em 15 horas e, em
seguida,  percorreu  mais  75  km  em  27  horas.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar  que a  sua velocidade média em todo o
percurso foi superior a 2,79 km/h.

II. O preço cobrado pelo aluguel de um determinado salão
de festas é dado pela seguinte equação de 1º grau: 45X –
R$ 21 = R$ 609. Assim, a partir dos dados apresentados, é
correto afirmar que o valor da incógnita “X” que satisfaz
adequadamente a citada equação é um número par, maior
que 16 e menor que 27.
III.  São  exemplos  de  números  ímpares  e  primos,  entre
outros, os seguintes: 379 e 569.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um entregador realizou 4 entregas em uma determinada
manhã. A primeira foi realizada em 114 minutos; a segunda,
em 54 minutos; a terceira, em 98 minutos; e a quarta, em 23
minutos. Assim, a partir dos dados apresentados, é correto
afirmar  que  o  tempo  total  gasto  para  a  realização  das
entregas citadas foi superior a 3,9 horas e inferior a 4,4 horas.

II. São exemplos de números primos menores que 607, entre
outros, os seguintes: 438 e 499.
III. A limpeza e a desinfecção de um laboratório são realizadas
em 4  etapas  sequenciais  que  duram,  respectivamente:  51
minutos, 27 minutos, 53 minutos e 14 minutos. Assim, a partir
dos dados apresentados, é correto afirmar que o tempo total
dessa atividade de limpeza e desinfecção é superior a 2,17
horas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Em  uma  farmácia,  foram  vendidas  19  caixas  de  um
determinado  medicamento.  Cada  caixa  possuía  60
comprimidos.  Se  todos  esses  comprimidos  foram
igualmente  distribuídos  entre  10  pacientes,  então  cada
indivíduo recebeu mais de 101 e menos de 123 comprimidos.

II. Um avião a jato percorreu 2.200 metros em 31 segundos.
Em seguida,  ele  percorreu 1.340 metros em 16 segundos.
Assim,  considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é
correto  afirmar  que  esse  avião  manteve  uma  velocidade
média superior a 79,14 metros por segundo.

III.  Os  preços  do  produto  X  em  três  lojas  distintas  são,
respectivamente:  R$  5,40,  R$  5,85  e  R$  6,45.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o preço médio desse produto, nas lojas
consideradas, é superior a R$ 5,82 e inferior a R$ 6,09.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma loja contabilizou R$ 188.350 em vendas no mês 1. No
mês 2, sua arrecadação cresceu 8% em relação ao mês 1. No
mês 3,  sua arrecadação cresceu 13% em comparação ao
mês 2. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a arrecadação no mês 3
foi superior a R$ 231.700 e inferior a R$ 232.900.

II.  Um imóvel  cujo preço inicial  era de R$ 98.340 teve um
desconto  no  valor  de  17%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o preço final desse imóvel, após o desconto, é
superior a R$ 80.120 e inferior a R$ 80.940.
III. Um projétil percorreu 1.300 metros em 13 segundos. Em
seguida, esse objeto percorreu 620 metros em 7 segundos.
Assim,  é  correto afirmar  que ele  manteve uma velocidade
média superior a 91 metros por segundo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os pesos de 3 membros de uma família equivalem a 3
números naturais, distintos e não nulos representados aqui
por X, Y e Z. Sabemos que o resultado da soma de X + Y é
igual a 117. O resultado da soma de Y + Z é dado por 52. O
resultado da subtração de X – Z é igual a 65. O valor de X é
igual a um número par, múltiplo de 8, maior que 61 e menor
que 92.  Assim,  é  correto afirmar  que a  soma X + Y + Z
representa um valor igual a 132.

II.  Um automóvel foi  levado a uma oficina para reparos. O
custo total das peças foi igual a R$ 236. Para a realização dos
serviços, foram necessárias 81 horas de trabalho. Ao final, o
proprietário  do  veículo  teve  que pagar  o  equivalente  a  R$
3.557. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor cobrado pela hora
de trabalho nessa oficina é maior que R$ 37 e menor que R$
44.
III. A série de dados representada pelos números 47, 51, 75,
22 e 31 possui como média um número maior que 43,7 e
menor que 46,1.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  filatelista  possui  12  selos  brasileiros  e  88  selos
estrangeiros  em  sua  coleção.  Com  base  nos  dados
apresentados, é correto afirmar que é necessário que mais
de 49 selos estrangeiros sejam retirados da sua coleção para
que o total de selos brasileiros presentes represente 25% do
total de selos na coleção desse indivíduo.

II.  Três  produtos  valem,  respectivamente:  R$  256,00,  R$
378,00 e R$ 1.426,00. Esses produtos foram comprados em
conjunto e o valor total da compra foi parcelado em quatro
parcelas mensais de igual valor. Assim, é correto afirmar que
cada parcela possui um valor superior a R$ 490,00 e inferior a
R$ 507,00.
III.  Uma moto percorreu 19 km em 6 horas e, em seguida,
percorreu  mais  30  km  em  9  horas.  Assim,  considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que a
velocidade  média  em todo  o  percurso  foi  superior  a  2,67
km/h.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Para  pagar  por  um  produto  que  custa  R$  25,  foram
utilizadas exclusivamente moedas de 25 centavos.  Assim,
considerando  exclusivamente  essa  informação,  é  correto
afirmar que o número de moedas utilizadas é maior que 81 e
menor que 95.

II. As idades de 3 parentes equivalem a 3 números naturais,
distintos  e  não  nulos  representados  aqui  por  X,  Y  e  Z.
Sabemos que o resultado da soma de X + Y é igual a 57. O
resultado da soma de Y + Z é equivalente a um número par,
maior que 23 e menor que 30. O valor de Z é dado por um
número ímpar menor que 10. O resultado da subtração de X –
Z é igual a 29. Assim, é correto afirmar que a soma X + Y + Z
representa um valor igual a 66.
III.  São números primos menores de 191,  entre outros,  os
seguintes: 181, 29 e 41.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. Nos últimos cinco meses, os valores pagos em impostos
pela  empresa  X  foram,  respectivamente:  R$  23.456;  R$
18.975;  R$  21.944;  R$  19.766;  e  R$  19.955,00.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o gasto médio mensal com impostos
dessa empresa,  no período considerado,  foi  superior a R$
21.172 e inferior a R$ 21.801.

II. Um veículo, cujo preço inicial era de R$ 55.370, teve um
desconto  15%.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
do veículo, após o referido desconto, é superior a R$ 47.450 e
inferior a R$ 47.820.
III. Uma tarefa é composta por 3 atividades de 15 minutos,
cada; e mais 5 atividades de 14 minutos, cada. Todas essas
atividades são realizadas em sequência. Assim, o tempo de
duração dessa tarefa é maior que 1,16 hora.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um caminhão está transportando 20 cadeiras e 110 mesas.
Com base nesses dados, é correto afirmar que é necessário
que mais de 67 mesas sejam retiradas do caminhão para que
o  total  de  cadeiras  restantes  represente  25% do  total  de
móveis transportado por esse veículo.

II. Uma casa decimal é a posição que um algarismo ocupa
após  a  vírgula  em  um  número  decimal,  sendo  essa  uma
informação  importante  na  realização  de  uma  operação
matemática envolvendo números decimais.  Por exemplo,  o
resultado da multiplicação de 0,2 por 0,6 é maior que 0,007 e
menor que 1,8.
III.  O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 57X – 27 = 1.113, é um número
ímpar, maior que 11 e menor que 19. Na referida equação, o
valor de “X” é um múltiplo de 4.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um entregador em uma motocicleta percorreu 47 km em
20 horas e, em seguida, percorreu mais 100 km em 37 horas.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto  afirmar  que  a  sua  velocidade  média  em  todo  o
percurso foi inferior a 2,11 km/h.
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II.  Uma  certa  quantia  financeira  deve  ser  distribuída  a  3
instituições de caridade de modo proporcional à quantidade
de crianças atendidas por cada entidade. A entidade 1 atende
a 30 crianças; a entidade 2 atende a 20 crianças; e a entidade
3 atende a 18 crianças. Assim, considerando exclusivamente
as  informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  a
instituição 1 receberá entre 10,5% e 12,6% a mais de recursos
que a instituição 3.
III. Um terreno possui o formato de um triângulo com 30m de
base e 60m de altura. Outro terreno possui o formato de um
retângulo  com  55m  de  largura  e  88m  de  comprimento.
Ambos os terrenos possuem 37% da sua área ocupada por
um  gramado.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que a soma da
área do gramado de ambos os terrenos é superior a 2.361 m²
e inferior a 2.402 m².

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 11 a 13

Hannah Arendt (Documentário)

O documentário “Hannah Arendt” mostra a vida da jornalista
e professora assim que ela pisa em solo americano, fugida
de um regime que se mostrava cada vez mais intolerante
para  com  os  judeus.  Depois,  já  em  1961,  teve  início  o
julgamento de um dos carrascos nazistas, Adolf Eichmann;
Hannah estava presente, na qualidade de repórter da revista
The New Yorker. De acordo com seu depoimento, ele estava
apenas cumprindo ordens superiores, o que não lhe conferia
culpa alguma. Até hoje,  utilizar  o recurso de que se está
cumprindo  ordens  é  adotado  até  mesmo  por  agentes
torturadores de ditaduras latino-americanas.

[...]  Para Hannah, nem todos que praticaram os crimes de
guerra eram monstros;  os nazistas tinham vidas bastante
comuns e não viam seus atos como um crime em si, apenas
como parte de um processo maior. Hannah também relatou
o envolvimento de alguns judeus que ajudaram na matança
dos  seus  iguais,  o  que  lhe  rendeu  cr ít icas  muito
contundentes.

Mas o episódio de Eichmann e a sua sincera negação de
culpa mostra exatamente o conceito de “banalidade do mal”
desenvolvido por Hannah, base do seu pensamento sobre
sistemas totalitaristas, nos quais não existe o espaço para
contestação, sufocado através de um ataque à pluralidade
de ideias.  E  é  justamente esta  pluralidade que nos torna
indivíduos,  senhores  de  nosso  próprio  destino.  Ou  seja,
cidadãos por excelência. O Estado não pode nunca ser forte
demais a ponto de não permitir aos cidadãos a possibilidade
de fazer escolhas individuais.  E responder por elas civil  e
cr iminalmente ,  como  adultos  conscientes  das
consequências  de  suas  livre-escolhas.

O próprio conceito de cidadania que Hannah Arendt tinha é
muito moderno.  Para ela,  a  recuperação da cidadania no
mundo moderno depende da criação de inúmeros espaços
em  que  os  indivíduos  podem  revelar  suas  identidades  e
estabelecer  relações  de  reciprocidade  e  solidariedade.  E
mais,  a  cidadania  também  depende  da  correta  distinção
entre interesses públicos e privados. Algo que está em falta
no mundo de hoje, especialmente no Brasil.

(Adaptado. MARANHÃO, J. Hannah Arendt e as origens do
totalitarismo. Disponível em: https://bit.ly/34hQrDh. Acesso
em: mar 2020.)

 11  Leia o texto 'Hannah Arendt (Documentário)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Como pontua o texto, o que torna os indivíduos “cidadãos
por excelência” é a capacidade de controlar o próprio destino,
a partir  das escolhas individuais.  Isto é,  sem ter o Estado
como regulador das obrigações civis.

II. De acordo com o texto, Hannah Arendt criou o seu conceito
de “banalidade do mal”, sobre sistemas totalitaristas, a partir
do interrogatório do nazista Adolf Eichmann, após o ano de
1961.

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 o texto 'Hannah Arendt (Documentário)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, Hannah Arendt acreditava que nem todos
os  criminosos  de  guerra  eram  monstros,  já  que  eles  se
enxergavam como componentes de um processo maior.

II.  Como  sugere  o  texto,  para  Arendt,  a  cidadania  por
excelência está ligada ao distanciamento do Estado. Por isso,
a cidadania prescinde da correta distinção entre interesses
públicos e privados.

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 o texto 'Hannah Arendt (Documentário)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto informa que Hannah Arendt, devido ao episódio em
que  Eichmann  nega  a  culpa  por  seus  atos,  denunciou  o
envolvimento  de  muitos  líderes  judeus  que  ajudaram  na
matança dos seus iguais.

II. A ideia de “cidadão por excelência”, defendida por Arendt,
segundo o texto, reside no fato de, em meio à pluralidade de
ideias,  os indivíduos terem a possibilidade de realizar suas
próprias  escolhas  e  responderem  por  elas  civi l  e
criminalmente, como adultos conscientes das consequências.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 14 a 20

Gdansk, Polônia

Gdansk  é  uma  cidade  histórica  da  Polônia,  com  grande
importância  para  o  país,  integrando  o  núcleo  das  Três
Cidades, com Sopot e Gdynia, que juntas possuem mais de
um  milhão  de  habitantes.  Suas  principais  atividades
econômicas são a indústria (naval, química e petroquímica),
as finanças, os serviços e o turismo.

O aluguel de um apartamento de um quarto no centro da
cidade custa cerca de € 497 (quatrocentos e noventa e sete
euros),  as  contas  básicas  de  eletricidade,  aquecimento,
arrefecimento, água e lixo para um apartamento de 85 m²
custam € 167 (cento e sessenta e sete euros) e uma pessoa
recebe  por  mês,  em média,  um salário  líquido  de  €  806
(oitocentos e seis euros).

O custo de vida em Gdansk é considerado muito baixo, e a
qualidade  de  vida  na  cidade  é  elevada,  com serviços  de
segurança eficientes e poder de compra moderado.

Estão entre as principais vantagens em viver nesta cidade o
baixo  custo  de  vida,  a  segurança  elevada  e  as  muitas
alternativas  para  quem  quer  estudar  na  cidade.  As
desvantagens  englobam  a  língua  complexa,  o  clima  de
extremos e os alimentos poloneses, que grande parte dos
brasileiros não admira tanto.

Trecho  adaptado.  Disponível  em:  https://bit.ly/34hdHS0
(acesso em 07/04/2020).

 14  Leia o texto 'Gdansk, Polônia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Em Gdansk, o aluguel de um apartamento de um quarto no
centro  da  cidade  custa  cerca  de  €  497  (quatrocentos  e
noventa e sete euros),  de acordo com as informações do
texto.

II.  De  acordo  com  o  texto,  Gdansk  possui  serviços  de
segurança eficientes e poder de compra moderado.

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 o texto 'Gdansk, Polônia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I.  Gdansk  apresenta  muitas  alternativas  para  quem  quer
estudar na cidade, de acordo com as informações do texto.

II. De acordo com o texto, as principais desvantagens de viver
em Gdansk são a sua língua complexa,  repleta de termos
oriundos de dialetos de tribos locais, e a elevada inflação da
economia local.

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.

 16  Leia o texto 'Gdansk, Polônia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Gdansk integra o núcleo das Três Cidades, com Sopot e
Gdynia,  que  juntas  possuem  mais  de  um  milhão  de
habitantes, afirma o texto.

II.  Gdansk  apresenta  inúmeras  vantagens  para  seus
moradores, como, por exemplo, o clima ameno e uma grande
quantidade de ruas e avenidas bastante arborizadas, 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.

 17  Leia o texto 'Gdansk, Polônia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, as principais atividades econômicas
de Gdansk são a indústria (naval, química e petroquímica), as
finanças, os serviços e o turismo.

II. Entre as desvantagens de viver em Gdansk, encontram-se o
elevado custo de vida e os precários serviços públicos de
segurança, 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.

 18  Leia o texto 'Gdansk, Polônia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, Gdansk apresenta indicadores de
qualidade  de  vida  elevados,  embora  não  disponha  de
serviços públicos de educação básica.

II.  O  texto  afirma  que,  em  Gdansk,  as  contas  básicas  de
eletricidade, aquecimento, arrefecimento, água e lixo para um
apartamento de 85 m² custam € 167 (cento e sessenta e sete
euros).

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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 19  Leia o texto 'Gdansk, Polônia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. O custo de vida em Gdansk é considerado muito elevado
devido à inflação acelerada e à desvalorização da moeda da
Polônia na última década, de acordo com as informações do
texto.

II. De acordo com o texto, em Gdansk, uma pessoa recebe por
mês, em média, um salário líquido de € 806 (oitocentos e seis
euros).
III. Grande parte dos brasileiros não admira tanto os alimentos
poloneses, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 20  Leia o texto 'Gdansk, Polônia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, a principal vantagem de viver em
Gdansk  é  a  ampla  oferta  de  emprego para  trabalhar  nas
grandes fazendas de milho que se localizam ao redor  da
cidade.

II. Gdansk é uma cidade histórica da Polônia, pois apresenta
diversos  prédios  do  período  em  que  foi  colonizada  pelos
Mouros e Árabes, de acordo com o texto.
III.  Gdansk  é  uma  cidade  de  grande  importância  para  a
Polônia, pois é a principal produtora de petróleo e derivados
do país, de acordo com as informações do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

 21  Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) Ao finalizar o atendimento a um cidadão, o servidor deve
agradecer o contato e questionar se o usuário ficou com
alguma dúvida ou se deseja mais alguma solicitação. Tal
atitude é uma forma de tolher a proatividade no âmbito das
organizações públicas.

b) O atendimento ao público é algo prioritário, pois mostra
boa vontade,  eficiência e  a disposição da entidade e do
servidor em evitar e solucionar problemas. Assim, deve o
servidor  buscar  formas  de  realizar  o  atendimento  aos
usuários dos serviços com qualidade e resolutividade.

c) Adotar a personalização na abordagem do usuário dos
serviços públicos é uma atitude que deve ser evitada pelo
servidor.  O  cidadão  sempre  prefere  um  atendimento
impessoal e valoriza uma atitude pouco prestativa por parte
dos servidores de uma instituição.

d)  O servidor  público deve impossibilitar  a  comunicação
imediata a seus superiores de todo e qualquer ato ou fato
contrário  ao  interesse  público  que  esteja  ocorrendo  no
âmbito da instituição, exigindo as providências cabíveis.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. O conceito de castigo físico, conforme definido pela Lei nº
8.069, de 1990, compreende a ação de natureza disciplinar
ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre uma
criança ou um adolescente que resulte em sofrimento físico
ou lesão no indivíduo vítima dessa atitude.

I I .  À  luz  do  art igo  12  da  Lei  nº  8.069,  de  1990,  os
estabelecimentos  de  atendimento  à  saúde,  inclusive  as
unidades  neonatais,  de  terapia  intensiva  e  de  cuidados
intermediários,  devem  proporcionar  condições  para  a
permanência  em  tempo  integral  de  um  dos  pais  ou
responsável,  nos  casos  de  internação  de  criança  ou
adolescente.
III. De acordo com as disposições da Lei nº 8.069, de 1990, a
mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres
e  responsabilidades  compartilhados  no  cuidado  e  na
educação  da  criança.  Esse  instrumento  legal  determina,
também,  a  proteção ao direito  de  transmissão familiar  de
crenças e culturas no Brasil.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Todo trabalhador,  ao ser admitido ou quando mudar de
função que  implique  em alteração de  risco,  deve  receber
informações sobre as medidas adotadas pela organização
para garantir a saúde e a segurança no ambiente de trabalho.
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II. Quando comprovada pelo empregador a situação de grave
e  iminente  risco,  não  poderá  ser  exigida  a  volta  dos
trabalhadores à atividade, enquanto não sejam tomadas as
medidas corretivas.
III. Cabe ao empregador informar aos trabalhadores sobre os
resu l tados  dos  exames  médicos  e  dos  exames
complementares  de  diagnóstico  aos  quais  os  próprios
trabalhadores forem submetidos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 11 da Lei nº 9.394, de 1996, atribui aos municípios
a incumbência de organizar, manter e desenvolver os órgãos
e  as  instituições  oficiais  dos  seus  sistemas  de  ensino,
desvinculando-os das políticas e dos planos educacionais da
União e dos estados.

II. É dever dos municípios, conforme disposto no artigo 11 da
Lei nº 9.394, de 1996, autorizar, credenciar e supervisionar os
estabelecimentos  do  seu  sistema  de  ensino,  priorizar  os
professores  idosos  no  recebimento  da  restituição  de
impostos e assumir o transporte escolar dos alunos da rede
municipal.
III. Cabe aos municípios, de acordo com o artigo 11 da Lei nº
9.394,  de  1996,  exercer  a  ação  redistributiva  da  verba
municipal  de educação entre as suas escolas,  promover o
cadastramento  da  população  idosa  em  base  territorial  e
baixar normas complementares para o seu sistema de ensino.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. É correto afirmar que, de acordo com as disposições do
artigo  5º  da  Constituição  Federal  de  1988,  a  pequena
propriedade  rural,  assim  definida  em  lei,  desde  que
trabalhada pela família, não pode ser objeto de penhora para
o  pagamento  de  débitos  decorrentes  de  sua  atividade
produtiva.

II. É correto afirmar que o artigo 5º da Constituição Federal de
1988 determina que a lei  deve estabelecer o procedimento
para a desapropriação de uma propriedade por necessidade,
por utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e
prévia  indenização  em  dinheiro  ao  seu  proprietário,
ressalvados os casos previstos no dispositivo constitucional.
III.  A  Constituição  Federal  de  1988,  em  seu  artigo  5º,
determina que nenhum cidadão pode ser privado de direitos
por  motivo  de  crença religiosa,  de  convicção filosófica  ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fixada em lei.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  bom  atendimento  requer  mostrar-se  distraído  ou
realizar atividades pessoais enquanto o usuário dos serviços
precisa de ajuda.

II.  É dever do servidor público tentar iludir qualquer pessoa
que necessite do atendimento em serviços públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  servidor  público  que  realiza  um  atendimento  deve
esclarecer e direcionar os usuários nas dúvidas quanto aos
serviços oferecidos pela instituição.

II.  A  comunicação  ocorre  de  forma  adequada  quando  o
receptor  compreende  com  exatidão  o  que  foi  dito  pelo
emissor.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O servidor nunca deve tentar iludir qualquer pessoa que
necessite do atendimento em serviços públicos.

II. É dever do servidor público apresentar-se ao trabalho com
vestimentas adequadas ao exercício da função.

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.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo de que seja
titular é dever do servidor público municipal.

II. É vedado ao servidor público prejudicar deliberadamente a
reputação de outros servidores da instituição.

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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 30  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É vedado ao servidor público desempenhar, a tempo, as
atribuições do cargo de que seja titular, exceto quando, para
isso, tenha recebido alguma gratificação financeira extra por
parte dos usuários dos serviços.

II .  Propugnar  pela  harmonia  na  classe  é  um  dever
fundamental dos profissionais e entidades públicas.

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.

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Exercer  suas  atribuições  com  rapidez,  perfeição  e
rendimento é um dever fundamental do servidor público.

II. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou
indiretamente significa causar-lhe dano moral.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  dever  do  servidor  público  manter-se  indisponível  e
desatento durante a realização das suas atividades.

II. Nenhum servidor público deve tratar mal um usuário dos
serviços,  devendo  privilegiar  o  uso  de  boas  práticas  de
atendimento e de cortesia.

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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve buscar continuamente aperfeiçoar
o processo de comunicação e contato com o público, sempre
com o objetivo de tornar o atendimento aos cidadãos menos
eficiente ou eficaz.

II. É dever do servidor público alterar ou deturpar o teor de
documentos que devem ser encaminhados para providências.

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.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  vedado ao  servidor  público  facilitar  a  fiscalização de
quaisquer  atos  ou  serviços  por  órgãos  ou  entidades  de
controle interno ou externo.

II. Promover a cidadania é colocar o cidadão em posição de
exclusão da vida social e da tomada de decisões.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 35 a 38

Atendimento no serviço público

O usuário dos serviços públicos tem nos dias de hoje um
maior conhecimento de seus direitos e, portanto, estão mais
exigentes  no  que  tange  à  qualidade  no  atendimento.  Os
serviços  de  atendimento  ao  público  devem  primar  pelos
interesses dos usuários no ato da prestação dos serviços,
pois eles contribuem através de impostos e são o motivo e a
razão da existência da organização pública.

É  preciso  procurar  rever  a  forma  como  os  serviços  de
atendimento ao público vêm sendo prestados nas entidades
públicas,  buscando  sua  realização  com  maior  eficiência,
mudando o comportamento e a cultura das organizações
públicas,  tendo o cidadão como foco. Pois a organização
pública, por realizar a função social, deve ter como prioridade
alcançar a maior qualidade possível na prestação de seus
serviços.

O  princípio  da  eficiência,  que  foi  incluído  pela  emenda
constitucional nº 19, de 1998, aos princípios constitucionais
da administração pública (de acordo com o artigo 37, caput,
da Constituição Federal de 1988), impõe ao servidor público
o encargo de realizar suas atribuições com maior agilidade,
perfeição,  qualidade e  orientado pelas modernas técnicas
administrativas.

Adaptado.  Por  Sandra  Maria  Gonçalves  Corrêa  e  Gleicy
Santos. Disponível em: https://bit.ly/31wzbKm.

 35  Leia o texto 'Atendimento no serviço público' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que  o  atendimento  deve  ser  realizado  com  a  máxima
eficiência,  mudando  o  comportamento  e  a  cultura  das
organizações públicas, tendo o cidadão como foco.

II. O texto defende a perspectiva de que é preciso procurar
rever a forma como os serviços de atendimento ao público
vêm  sendo  prestados  nas  entidades  públicas,  pois,
atualmente,  os  interesses  dos  usuários  estão  sendo
colocados acima dos objetivos da instituição, caracterizando
uma desvirtuação dos princípios da Administração Pública.
III. O texto leva o leitor a concluir que o princípio constitucional
da eficiência impõe ao servidor público o encargo de realizar
suas atribuições com maior agilidade, perfeição, qualidade e
orientado pelas modernas técnicas administrativas.

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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 36  Leia o texto 'Atendimento no serviço público' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. Uma ideia defendida no texto é a de que a baixa qualidade
do  atendimento  é  uma  realidade  predominante  nas
organizações públicas brasileiras, não havendo exceções a
essa regra.

II. As informações presentes no texto permitem concluir que,
os serviços de atendimento ao público devem primar pelos
interesses  da  instituição,  sempre  valorizando as  iniciativas
que  permitem  reduzir  custos  e  aumentar  o  escopo  do
trabalho realizado.
III. O texto apresenta argumentos em favor da redistribuição
das funções entre os servidores das entidades públicas a fim
de  ampliar  o  acesso  de  toda  a  população  a  uma grande
quantidade de direitos que têm sido negados aos cidadãos
por décadas, no Brasil.

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.

 37  Leia o texto 'Atendimento no serviço público' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. A ideia central do texto é a de que o acesso aos serviços
públicos  de  alta  complexidade,  especialmente  na  área  da
saúde, deve ser restrito à população de baixa renda.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
a organização pública, por realizar uma função social, deve ter
como  prioridade  alcançar  a  maior  qualidade  possível  na
prestação de seus serviços.
III. As informações presentes no texto permitem inferir que,
nos dias de hoje, os usuários dos serviços públicos têm um
maior conhecimento de seus direitos e, portanto, estão mais
exigentes no que tange à qualidade no 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.

 38  Leia o texto 'Atendimento no serviço público' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, o elevado custo de oportunidade
gerado  pela  sobrevalorização  dos  salários  dos  servidores
públicos  no  Brasil  é  a  principal  causa  da  redução  da
satisfação  da  população  com  o  atendimento  nas
organizações  governamentais.

II. O texto leva o leitor a entender que o princípio da eficiência
foi incluído pela emenda constitucional nº 19, de 1998, aos
princípios  constitucionais  da  administração  pública,  de
acordo com o artigo 37,  caput,  da Constituição Federal  de
1988.
III. Após a análise do texto, é possível inferir que os cidadãos,
por  não  contribuírem  com  o  financiamento  das  ações  e
serviços  públicos,  classificam-se  como  hipossuficientes  e,
assim, devem ser beneficiados com subsídios públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 39 a 44

População surda

A  aquisição  da  língua  oral  pelos  surdos  não  acontece
naturalmente. A diminuição da percepção auditiva faz com
que  necessitem  de  atendimento  diferenciado  e  suporte
clínico sistematizado, caso queiram adquirir habilidades de
comunicação lato sensu na modalidade oral. A abordagem
oralista trabalha com a aprendizagem da fala para a função
de emissão e o treino da leitura labial para a recepção da
mensagem. Suas práticas reabilitadoras lidam com o fato de
que nem todo surdo possui as competências necessárias
para desempenhar esse processo com eficiência. Só 20% do
conteúdo  recebido  pelo  surdo  pode  ser  assimilado  pela
leitura  labial.  Para  não  ficarem  alijados  dos  processos
comunicativos,  os  indivíduos  surdos  se  comunicam  de
maneira peculiar, e muitos usam a língua de sinais para se
expressar e compreender o contexto no qual se inserem.
A compreensão dos aspectos socioculturais da comunidade
surda é possível quando analisados pela trajetória histórica
da  educação  das  pessoas  surdas,  que  é  marcada  pela
dualidade  da  comunicação.  Alguns  defendem  o  uso  da
língua oral;  outros,  o uso da língua de sinais;  e  há quem
defenda o uso das duas línguas em sistemas bimodais ou
em bilinguismo diglóssico.

As línguas de sinais são de modalidade visuoespacial, pois o
sistema de signos compartilhados é recebido pelos olhos, e
sua  produção  é  realizada  pelas  mãos,  no  espaço.  São
reconhecidas como línguas pela linguística, que lhes atribui o
conceito de línguas naturais e não as considera “problema
do surdo” ou “patologia da linguagem”.

A língua utilizada pela população ouvinte é majoritariamente
a língua dos pais, e sua modalidade é a oral. No caso do
Brasil, a língua utilizada é o português, mas, para os surdos,
a realidade é outra. Eles se comunicam pela língua de sinais
e ,  por  isso,  são  caracter izados  como  um  grupo
linguisticamente minoritário. A língua oral do seu país não se
apresenta  como um recurso  que  facilita  seu  intercâmbio
com o mundo; pelo contrário, representa um obstáculo que o
surdo precisa transpor  para se relacionar  socialmente de
forma efetiva. Vale a pena ressaltar que, no Brasil, a Língua
Brasileira de Sinais (Libras) só foi reconhecida como meio de
comunicação e  expressão da comunidade surda pela  Lei
Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002.

Adaptado. Soraya B. R. Duarte et al. v.20, n.2, abr.-jun. 2013,
p.653-673  v.20,  n.4,  out.-dez.  2013,  p.1713-1734.  História,
Ciências, Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro. Disponível em:
https://bit.ly/34lLvij.
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 39  Leia o texto 'População surda e muda' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. As informações presentes no texto permitem inferir que a
diminuição da percepção auditiva faz com que os surdos
necessitem de  atendimento  diferenciado e  suporte  clínico
sistematizado,  caso  queiram  adquirir  habilidades  de
comunicação  lato  sensu  na  modalidade  oral.

II. O texto afirma que, no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais
(Libras)  só foi  reconhecida como meio de comunicação e
expressão da comunidade surda pela Lei Federal nº 10.436,
de 24 de abril de 2002.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 40  Leia o texto 'População surda e muda' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I.  Após a análise do texto, é possível inferir  que, para não
ficarem alijados dos processos comunicativos, os indivíduos
surdos se comunicam de maneira peculiar, e muitos usam a
língua de sinais para se expressar e compreender o contexto
no qual se inserem.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que, embora a maioria da população defenda o uso exclusivo
da língua oral no Brasil, alguns poucos indivíduos acreditam
que o uso da língua de sinais deve ser legalizado como uma
forma de reconhecer a cultura da comunidade brasileira de
surdos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 41  Leia o texto 'População surda e muda' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a inferir que os surdos se comunicam
pela língua de sinais e, por isso, são caracterizados como um
grupo  linguisticamente  minoritário  em  um  país.  Partindo
dessa ideia, o texto defende que a comunidade surda possa
ter  acesso a  outras  formas de  comunicação,  e  que  esse
direito lhes seja garantido por uma lei.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que a Libras é
uma forma de comunicação restrita  à  população surda e,
portanto,  possui  grandes  limitações  devido  ao  seu
vocabulário  restrito  e  à  impossibilidade  de  comunicar
sentimentos ou intenções nessa língua.

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.

 42  Leia o texto 'População surda e muda' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I.  Uma das ideias presentes no texto é a de que, para os
surdos, a língua oral do seu país não se apresenta como um
recurso  que  facilita  seu  intercâmbio  com  o  mundo;  pelo
contrário,  representa  um  obstáculo  que  o  surdo  precisa
transpor para se relacionar socialmente de forma efetiva.

II.  Após  a  análise  do  texto,  é  possível  concluir  que  a
compreensão  dos  aspectos  socioculturais  da  comunidade
surda é possível quando analisados pela trajetória histórica da
educação das pessoas surdas, que é marcada pela dualidade
da comunicação.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 43  Leia o texto 'População surda e muda' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que a
abordagem oralista  trabalha com a aprendizagem da fala
para a função de emissão e o treino da leitura labial para a
recepção da mensagem. Suas práticas reabilitadoras lidam
com o fato de que nem todo surdo possui as competências
necessárias  para  desempenhar  esse  processo  com
eficiência,  afirma  o  texto.

II. O texto leva o leitor a concluir que a língua utilizada pela
população surda é a língua majoritária dos seus pais, e sua
modalidade  é  a  oral,  que,  no  caso  do  Brasil,  é  a  língua
portuguesa.  Para  o  restante  da  população,  é  necessário
adotar uma forma alternativa de comunicação.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 44  Leia o texto 'População surda e muda' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I.  O texto leva o leitor a entender que as línguas de sinais
ainda não são reconhecidas como línguas pela linguística,
que  lhes  atribui  o  conceito  de  línguas  sintéticas  e  as
considera “problema do surdo” ou “patologia da linguagem”.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
as línguas de sinais são de modalidade visuoespacial, pois o
sistema de signos compartilhados é recebido pelos olhos, e
sua produção é realizada pelas mãos, no espaço.

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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Texto para as questões de 45 a 50

Libras

Tendo  o  português  como primeira  língua  oficial,  o  Brasil
também  reconhece  a  Língua  Brasileira  de  Sinais  (Libras)
como  língua  das  comunidades  surdas  brasileiras  desde
2002. Mesmo antes da oficialização, a Libras já era utilizada
no Brasil, desde o século 19.

Detentora  de  características  próprias  e  reconhecida  em
todos os aspectos linguísticos, como morfologia, sintaxe e
pragmática, a Libras se diferencia do português na medida
em que se apresenta na modalidade visuoespacial, ou seja,
composta por  um conjunto de movimentos e expressões
captados pela visão.

Os  surdos  utilizam a  língua  de  sinais,  que  é  uma língua
espaço-visual ou visuoespacial e, paralelamente, aprendem a
escrita do português. Para os surdos, o português é aquilo
que  eles  podem  ver,  uma  vez  que  não  têm  acesso  às
propriedades sonoras.

A língua de sinais não é universal, já que cada comunidade
tem seu idioma. No caso do Brasil, a Libras deriva da Língua
de Sinais Francesa (LSF), trazida ao país por um professor
francês que, em 1857, participou da fundação da primeira
escola brasileira para surdos do país. Com o tempo, houve a
adaptação  e  fusão  da  língua  francesa  com  sinais  já
utilizados informalmente pelos brasileiros.

É  importante  que a  sociedade discuta  a  importância  e  a
inclusão da Libras na sociedade como um todo, para que
seja  cada  vez  mais  inclusiva  e  possa  compreender  e
construir  espaços  sociais  para  os  surdos  ocuparem.  As
pessoas com deficiência têm um canal diferente de ver o
mundo, tão importante e singular que só contribui para a
valorização da diversidade humana. O fato de a maioria da
população  brasileira  não  utilizar  a  língua  de  sinais  é  um
desafio  permanente  que  contempla  todas  as  minorias.  A
Libras é uma língua que tem uma comunidade minoritária,
mas é nessa língua que os surdos se comunicam com o
mundo e constroem conhecimento sobre ele. Então, deve ser
muito respeitada e priorizada na educação.

Adaptado. Fonte: https://bit.ly/37yVR0p.

 45   Leia  o  texto  'Libras'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas a seguir:
I. As informações presentes no texto permitem inferir que o
Brasil reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como
língua  das  comunidades  surdas  brasileiras  desde  2002,
juntamente com o português, língua oficial do país.

II.  O texto leva o leitor a inferir que o fato de a maioria da
população  brasileira  não  utilizar  a  língua  de  sinais  é  um
desafio, mas é um desafio permanente que irá ocorrer com
todas as minorias.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 46   Leia  o  texto  'Libras'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas a seguir:
I. Após a análise do texto, é possível inferir que a Libras é
detentora de características próprias e reconhecida em todos
os  aspectos  linguísticos,  embora  possua  limitações  que
impedem  a  comunicação  entre  indivíduos  nascidos  em
diferentes regiões do Brasil.

II. O texto leva o leitor a entender que, no Brasil, a Libras deriva
da Língua de Sinais Francesa (LSF), trazida ao país por um
professor francês que, em 1857, participou da fundação da
primeira escola brasileira para surdos do país.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 47   Leia  o  texto  'Libras'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas a seguir:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que a língua de
sinais tem uma comunidade de usuários minoritária, mas é
nessa língua que os surdos se comunicam com o mundo e
constroem conhecimento sobre ele. Então, a Libras deve ser
muito respeitada e priorizada na educação, defende o texto.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que as pessoas
com deficiência têm um canal diferente de ver o mundo, tão
importante e singular que só contribui para a valorização da
diversidade humana.

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.

 48   Leia  o  texto  'Libras'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas a seguir:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que a
Libras  passou  a  ser  utilizada  no  Brasil  apenas  após  a
segunda metade do século XX.

II. O texto leva o leitor a inferir que é importante que se discuta
a importância e a inclusão da Libras na sociedade como um
todo, para que ela seja cada vez mais inclusiva e para que
possamos compreender e construir espaços sociais para os
surdos ocuparem.

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.

 49   Leia  o  texto  'Libras'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas a seguir:
I.  De acordo com as informações do texto,  pode-se inferir
que, para os surdos, o português é aquilo que eles podem ver,
uma  vez  que  eles  têm  amplo  acesso  às  propriedades
sonoras e gramaticais da língua predominante no Brasil.
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II. O texto leva o leitor a concluir que, com o tempo, houve a
adaptação  e  a  fusão  da  língua  francesa  com  sinais  já
utilizados informalmente  pelos  brasileiros.  Assim,  afirma o
texto,  a  Libras  passou  a  dar  origem  às  línguas  de  sinais
utilizadas em países de todo o mundo.

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.

 50   Leia  o  texto  'Libras'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que os surdos utilizam a língua de sinais, que é uma língua
espaço-visual ou visuoespacial e, paralelamente, aprendem a
escrita do português.

II. Após a análise do texto, é possível concluir que a Libras se
diferencia do português na medida em que se apresenta na
modalidade visuoespacial, ou seja, composta por um conjunto
de movimentos e expressões captados pela visão.

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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RASCUNHO


