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CONCURSO PÚBLICO

TEOTÔNIO VILELA (AL) - FUNDAMENTAL MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

VIGILANTE

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:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de
Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de
uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais
destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada
ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

v.1008/2019

Instituto ADM&TEC | TEOTÔNIO VILELA (AL) - FUNDAMENTAL MANHÃ

v.Audit.: BE6894701

d) As duas afirmativas são falsas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Diante de um acidente que envolve cortes na pele, deve-se evitar
fazer compressão local com pano limpo, pois essa atitude pode
impedir que o sangramento pare. Nesse caso, a medida mais
recomendada é proceder com a cauterização da pele através de
produtos abrasivos.
II. Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), a pessoa até
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e
dezoito anos de idade.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A qualidade no serviço público envolve a comparação das
expectativas do cidadão com a percepção do serviço entregue.
Assim, quando o usuário dos serviços tem suas expectativas
atendidas, provavelmente irá mostrar-se satisfeito com o serviço e
com o atendimento recebido.
II. É dever do servidor público que exerce o cargo de Vigilante
exercer sua atividade profissional de forma aética ou ligar o seu
nome a empreendimentos de cunho duvidoso, ilegais ou
irregulares.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é
um exemplo de eficiência e eficácia nos serviços prestados.
II. Em um acidente com fraturas expostas na vítima, o cidadão que
for prestar os primeiros socorros deve imobilizar a região,
recolocando a parte do osso ou a sua ponta que ficou para fora no
local certo. Deve-se proceder com essa medida de forma imediata,
mesmo que sem a presença de um profissional de saúde ou de
qualquer pessoa capacitada em primeiros socorros próximo à
vítima.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público que exerce o cargo de Vigilante
manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a
legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.
II. É dever do servidor público que exerce o cargo de Vigilante
envolver-se em ações que atentem contra a moral, a honestidade e
a dignidade da pessoa humana. Assim, é papel desse profissional
agir de modo contrário à legislação vigente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do
Adolescente (lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), assegurandolhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade. Essa lei determina, também, que as crianças e os
adolescentes devem ter acesso a serviços de saúde e educação,
assim como devem ter acesso a todas as garantias inerentes a
todos os seres humanos.
II. No contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia
de prioridade compreende a destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude. Assim, ela lei determina que as crianças e adolescentes
devem ser beneficiados com as ações relacionadas pelo poder
público.
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. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhum
adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda
que ausente ou foragido, será processado sem defensor.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o
adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no
trabalho, respeitada a capacitação profissional adequada ao
mercado de trabalho.
II. É vedado ao servidor público municipal que exerce o cargo de
Vigilante, em seu cargo ou função dele, utilizar-se de facilidades,
amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer
favorecimento, para si ou para outrem.
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 adolescente apreendido por força de ordem judicial não poderá
ser encaminhado à autoridade judiciária em nenhum momento,
pois o mesmo deve ser de imediato encaminhado à unidade
prisional mais próxima.
II. Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), a pessoa até
doze anos de idade incompletos.
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.

II. Diante de acidentes com ferimentos na pele, e havendo
sangramento intenso, deve-se comprimir o local afetado com gaze
limpa até que a vítima pare de sangrar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional deve
ser transportado em compartimento fechado de veículo policial,
ainda que em condições atentatórias à sua dignidade e à sua
segurança.
II. A imagem e a credibilidade da instituição pública são
influenciadas pela percepção da qualidade dos serviços oferecidos
e pela decorrente satisfação dos cidadãos resultantes do
engajamento dos servidores com o seu trabalho.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A empatia é um fator de pouca importância para a excelência no
atendimento, pois afasta o servidor do princípio da legalidade e da
imparcialidade da administração pública.
II. É permitido ao servidor público que exerce o cargo de Vigilante
prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de
cidadãos de que deles dependam.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Diante de acidentes com ferimentos na pele, deve-se lavar a
região com água e sabão, por dois minutos, evitando-se cobrir o
ferimento com gaze ou curativo. Deve-se, também, utilizar
soluções alvejantes, álcool ou qualquer outro produto inorgânico
para melhorar higienização da área ferida.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O bom atendimento requer a inclusão de frases como “Bom dia” e
“Boa tarde”, que ditas com cordialidade podem levar o usuário a
perceber o tratamento atencioso que a instituição pode oferecer
aos usuários dos serviços.
II. Deixar o servidor público de comunicar à autoridade competente
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente,
constitui uma ação contrária às determinações do Estatuto da
Criança e do Adolescente.

II. É vedado ao servidor público que exerce o cargo de Vigilante
qualificar-se com vistas à melhoria do exercício de suas funções,
principalmente quando tenha por escopo a realização do bem
comum.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É dever do servidor público que exerce o cargo de Vigilante deixar
de utilizar o seu conhecimento para cumprimento dos seus
deveres e obrigações profissionais.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público que exerce o cargo de Vigilante
exercer o direito de greve em quaisquer circunstâncias.
II. A garantia de prioridade da criança, prevista no Estatuto da
Criança e do Adolescente, veda a primazia de receber proteção ou
socorro em caso de acidente ou de violência de qualquer tipo.
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.

II. No contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990), a garantia de prioridade
compreende a primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
III. No contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia
de prioridade compreende a preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas. Essa lei determina, ainda,
que toda criança e todo adolescente deve ser respeitado e deve ter
acesso a todos os direitos humanos básicos.
Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedada a
imposição ao adolescente infrator de prestação de serviços
comunitários por se configurar em medida excessivamente
punitiva e imprópria à condição do adolescente. Assim, de acordo
com essa lei, o poder público apenas pode aplicar penas restritivas
de direito ou medidas administrativas (como multas ou prisão) aos
indivíduos com idade igual ou inferior a 17 anos.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a criança e
o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público deve buscar ser claro e coerente ao realizar o
atendimento de um usuário dos serviços e, também, ao comunicarse com outros servidores públicos.
II. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente
poderá aplicar ao adolescente infrator a prestação de trabalho
forçado por um período nunca superior a 12 dias.

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

III. Os primeiros socorros são os procedimentos de emergência, os
quais devem ser aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito ou
em perigo de vida, com o intuito de manter sinais vitais, procurando
evitar o agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra.

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

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Diante de acidentes com corpos estranhos, não se deve tentar
retirar qualquer objeto que esteja preso à pele. Ele pode estar
próximo a alguma artéria ou veia, com risco de agravamento do
dano à vítima.
II. Considera-se adolescente, para os efeitos do Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), a pessoa
entre doze e dezoito anos de idade.
III. A comunicação ocorre de forma adequada quando o receptor
desentende o que foi dito pelo emissor. A clareza da comunicação
é, portanto, um fator pouco relevante para a qualidade no
atendimento aos usuários dos serviços.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia
de prioridade compreende a precedência de atendimento nos
serviços públicos ou de relevância pública. A Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, determina também que as crianças e adolescentes
têm direito de acesso aos serviços de educação e saúde.
II. É vedado ao servidor público que exerce o cargo de Vigilante
exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe
sejam atribuídas, devendo fazê-lo contrariamente aos legítimos
interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados
administrativos.
III. Qualidade no atendimento é um termo relativo que vai mudando
de significado à medida que as necessidades dos usuários dos
serviços evoluem. Assim, é correto afirmar que a percepção de
qualidade no atendimento de um cidadão que vai a uma instituição
de saúde pode possuir diferenças e particularidades em relação ao
atendimento esperado em uma instituição educacional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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19 • Com base no texto 'Planejamento e organização', leia as
afirmativas a seguir:
I. Na perspectiva do autor, a lista de tarefas de um profissional
deve ser tão rígida que não permita que novos itens sejam
adicionados, pois a maioria das pessoas não precisa desse tipo de
adaptação. Por isso, afirma o texto, o profissional deve planejar o
que fazer quando tarefas não previstas surgirem.
II. No texto, o autor utiliza-se de uma linguagem clara para
transmitir ao leitor a ideia de que o planejamento do dia é um
importante aliado da organização do trabalho. Assim, evitar o
desperdício de tempo, a ociosidade e a improdutividade são alguns
dos benefícios do planejamento do dia, de acordo com o texto.
III. De acordo com o texto, é importante para o trabalhador inserir
na própria rotina o planejamento do dia devendo, também, priorizar
quais tarefas entrarão na própria lista de tarefas. Assim, através de
uma atitude voltada para o planejamento, o profissional poderá ter
metas e objetivos para o seu dia de trabalho, de acordo com o
autor.
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 'Planejamento e organização', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que são critérios a serem considerados na
priorização de uma lista de tarefas os seguintes: o prazo de
entrega, o custo do serviço, o interesse do servidor pelo trabalho, o
risco de acidente e a disponibilidade de pessoal qualificado para o
trabalho. Assim, de acordo com o autor, o servidor deve priorizar a
realização de tarefas com objetivos contrários aos interesses da
organização e ao princípio da legalidade.
II. O texto afirma que, ao inserir o planejamento do dia na própria
rotina, o profissional poderá obter diversos benefícios, como o
aumento da produtividade, a redução da eficiência, o aumento da
produtividade, a redução dos riscos de acidentes e a manutenção
da qualidade do atendimento na instituição.
III. Na perspectiva do texto, o trabalhador deve regularmente
reavaliar as suas prioridades no trabalho, desconsiderando os
prazos de entrega e o tamanho do trabalho pelo qual é
responsável. O autor alega, ainda, que o planejamento do dia deve
ser realizado aos finais de semana, sempre.
Marque a alternativa CORRETA:

Planejamento e organização

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Todas as pessoas que buscam alternativas para melhorar a sua
produtividade no trabalho acabam descobrindo a importância de
fazer um planejamento do dia. O planejamento do dia fornece
metas e objetivos para o seu dia de trabalho, funcionando como
um norte para o que você precisa executar, evitando o
desperdício de tempo, a ociosidade e, é claro, a improdutividade.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Há pessoas que acreditam que a melhor forma de planejar o seu
dia de trabalho é no dia anterior. Outros defendem que o melhor
período é pela manhã, no começo do dia. O certo é que não há
uma regra para isso. Cada pessoa definirá qual o melhor horário
para fazer isso, o importante é que esse momento de
planejamento entre na sua rotina.
Uma vez definido o momento em que você planejará o seu dia de
trabalho, precisamos agora definir o que entrará nessa lista.
Para fazer essa lista de tarefas você pode utilizar alguns critérios
de priorização, como: prazo de entrega, impacto da entrega na
vida das outras pessoas na organização, tamanho do trabalho
que deve ser executado e outros fatores que você julgar
importante.
A sua lista não pode ser tão rígida que não permita que novos
itens sejam adicionados, até porque a rotina da maioria das
pessoas exige esse tipo de adaptação. Por isso, planeje o que
fazer quando tarefas não previstas surgirem.
Fonte: http://bit.ly/2m3v32H (com adaptações)

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. Amanda está pesquisando o preço de uma jarra de suco de
laranja em alguns restaurantes. Os preços identificados por ela
foram os seguintes: no restaurante 1, o preço desse produto era R$
23,40; no restaurante 2, era R$ 18,75; no restaurante 3, era R$
29,45; no restaurante 4, era R$ 34,50; no restaurante 5, era R$
25,10. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o preço médio desse produto
nos estabelecimentos pesquisados é inferior a R$ 25,81.
II. A raiz quadrada de 2.704 é menor que 43.
III. Amanda está negociando a compra de um imóvel no valor de R$
388.925,00. Após uma longa conversa com a vendedora, Amanda
obteve um desconto no valor de 11%. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que o valor final pago por Amanda é superior a R$ 345.131,25 e
inferior a R$ 346.742,15.
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. Se um ônibus percorre 47 km com 5 L de combustível, então esse
veículo percorrerá mais de 204 km com 21 L de combustível, sob
as mesmas condições de percurso.
II. Um reservatório com profundidade igual a 11 m, largura igual a
23 m, e comprimento igual a 59 m, terá um volume menor que
14.387 m³.
III. Amanda é proprietária de 3 terrenos adjacentes: A, B e C. O
terreno A possui 127 m², o terreno B possui 311 m² e o terreno C
possui 566 m². Recentemente, Amanda decidiu dividi-los em 12
lotes com a mesma área. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que cada lote possui
uma área superior a 84,2 m² e inferior a 85,7 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.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda foi ao supermercado e comprou 7 produtos diferentes,
cujos preços foram os seguintes: o produto Q custava R$ 33,75; o
produto W custava R$ 29,51; o produto E custava R$ 44,72; o
produto R custava R$ 90,33; o produto T custava R$ 73,45; o
produto Y custava R$ 12,76; o produto U custava R$ 88,35. No
momento de pagar pelos produtos, Amanda apresentou um cupom
promocional que lhe conferia um desconto de R$ 25,00 sobre o
valor total das suas compras. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que Amanda
pagou um valor superior a R$ 317,15 e inferior a R$ 355,81 por
suas compras.
II. Amanda é proprietária de uma empresa cujo escritório é
formado por 3 salas: A, B e C, todas com o formato de um
quadrilátero regular, ou seja, uma figura geométrica com quatro
lados de mesmo comprimento e quatro ângulos retos. A sala “A”
possui o formato de um quadrado de aresta igual a 6,5 metros. A
sala “B” possui o formato de um quadrado com aresta de 8,3
metros. A sala “C” possui o formato de um quadrado com aresta de
7,7 metros. Após uma reforma, a área da sala “B” foi ampliada em
60%, a área da sala “C” foi ampliada em 20% e a área da sala “A”
permaneceu a mesma. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a área total do
escritório, após a reforma, é superior a 207 m² e inferior a 241 m².
III. Amanda está negociando a compra de um apartamento no valor
de R$ 455.120,00. Após uma longa conversa com a vendedora,
Amanda obteve um desconto no valor de 21%. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o valor final pago por Amanda é superior a R$
359.645,70 e inferior a R$ 359.984,10.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda é corretora de imóveis. Atualmente, ela está negociando
a venda de 5 casas. A casa 1 está sendo ofertada ao preço de R$
335.800,00. A casa 2 tem o preço de R$ 412.780,00. A casa 3 tem o
preço de R$ 289.100,00. A casa 4 tem o preço de R$ 234.000,00. A
casa 5 tem o preço de R$ 308.400,00. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que o preço médio das casas comercializadas por Amanda é um
valor superior a R$ 315.781,00 e inferior a R$ 316.975,00.
II. Um bolo pesando 2,45 kg foi igualmente dividido entre 5 amigas.
Amanda, uma das contempladas com um pedaço do bolo, decidiu
dividir a sua fatia em 3 partes iguais para comê-las em momentos
diferentes. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que Amanda deverá consumir,
após a divisão, porções com mais de 0,161 kg cada.
III. Amanda frequenta um clube que possui em suas instalações
três campos de futebol, todos com formato retangular e com
diferentes dimensões. O campo “A” possui largura igual a 3 metros
e comprimento igual a 9 metros. O campo “B” possui largura igual a
12,5 metros e comprimento igual a 18 metros. O campo C possui
largura igual a 9,5 metros e comprimento igual a 14 metros.
Recentemente, a administradora do clube determinou que a grama
de todos os três campos citados deveria ser substituída. Assim,
considerando que o custo por metro quadrado da grama é de R$
35, será necessário gastar um valor superior a R$ 13.112,00 e
inferior a R$ 13.651,00 para substituir a grama dos campos A, B e
C.
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. Amanda decidiu investir um capital de R$ 1.672,00 em uma
aplicação financeira que rende 2% de juros compostos ao mês.
Após 3 meses, ela terá acumulado um montante maior que R$
1.702,81 e menor que R$ 1.879,16.
II. Amanda investiu um capital de R$ 6.781,00 em uma aplicação
que rende juros compostos de 7% ao mês, durante 7 meses.
Assim, ela terá acumulado um montante maior que R$ 10.721,20 e
menor que R$ 10.897,13 ao término do período.
III. Amanda é gestora pública e acaba de receber um relatório onde
constam as 5 empresas com as maiores dívidas tributárias no seu
município. São elas: a empresa A, que deve R$ 67.491,00; a
empresa B, que deve R$ 45.277,00; a empresa C, que deve R$
31.888,00; a empresa D, que deve R$ 94.122,00; e a empresa E, que
deve R$ 87.645,00. Assim, considerando exclusivamente as
informações reunidas por Amanda, é correto afirmar que, juntas,
essas 5 empresas devem mais de R$ 326.788,00 e menos de R$
329.123,00 em tributos ao município.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
PSICOLOGIA SOCIAL
As duas unidades maiores de análise da psicologia são,
consequentemente, as ações e os textos. As ações são
sequências organizadas de comportamentos, isoladas no fluxo
contínuo da atividade de um grupo, pelo mesmo fato de que elas
são atribuíveis a um agente. A atribuição de uma ação a um
agente decorre das avaliações sociais dos comportamentos em
atividade nas sociedades humanas; é o ambiente social que
atribui aos agentes intenções, razões, fins, etc. E o próprio
agente, interagindo com (e participando) essas avaliações,
constrói para si mesmo representações das modalidades de sua
contribuição para a atividade do grupo; ele constrói para si,
dessa maneira, representações de fins, de intenções e de razões
que definem sua consciência da ação. A ação humana tem
assim dois modos de existência encaixados: ela é primeiramente
o produto das avaliações sociais da atividade de um grupo; ela é
em seguida o produto da interiorização dessas avaliações num
agente individual.
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Os textos são sequências organizadas de comportamentos
verbais, orais ou escritos, que são atribuíveis a um agente
singular, num contexto determinado de ação. Proporemos uma
análise detalhada mais adiante.
(BRONCKART, J-P. Adaptado. Reforma Ortográfica. Disponível
em: http://bit.ly/2lH4lgg)

28 • Com base no texto 'PSICOLOGIA SOCIAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. O conceito de texto apresentado pelo autor leva em consideração
apenas os fatores psicológicos para sustentar a tese de que as
ações humanas são o produto da interiorização das avaliações
sociais num agente individual.
II. Depreende-se do texto que, para se constituir em sociedade, o
agente das ações (homem) não necessita das avaliações sociais
dos comportamentos em atividade nas sociedades humanas. Isso
o fará sentir-se pertencente a um determinado grupo.

26 • Com base no texto 'PSICOLOGIA SOCIAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. A ação humana, de acordo com as ideias apresentadas, é
mediada pelos textos.

Marque a alternativa CORRETA:

II. A avaliações sociais do comportamento humano são
irrelevantes na atribuição de uma ação a um agente.

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

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 'PSICOLOGIA SOCIAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. A consciência dos atos de um agente, conforme o texto, decorre
das representações que ele faz sobre si mesmo.
II. De acordo com o texto, a ação humana, em primeira instância,
pode ser o produto das avaliações sociais, assim como, na
sequência, o produto da interiorização dessas avaliações num
agente individual.
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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a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
29 • Com base no texto 'PSICOLOGIA SOCIAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Como pontua o autor, a mediação das ações dos agentes pela
linguagem (comportamentos verbais, orais ou escritos) ancora-se
em um movimento catártico de avaliação dos outros.
II. O texto afirma que as ações são sequências organizadas de
comportamentos e podem ser atribuídas a um agente, caso ele
não esteja inserido em um contexto social.
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 'PSICOLOGIA SOCIAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Infere-se do texto que o comportamento humano é análogo à
concepção de texto mostrada pelo autor. Ou seja, é uma sequência
organizada de comportamentos verbais oralizados.
II. O texto aborda a importância do ambiente social como
determinante do comportamento (intenções, razões, objetivos) dos
agentes das ações.
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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