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SANTA MARIA DA BOA VISTA (PROF - DOM - MAN)
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 ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  3  cubos.  O  cubo  1  possui  aresta  de  23
centímetros. O cubo 2 possui aresta de 34 centímetros. O
cubo 3 possui aresta de 45 centímetros. Se todos os cubos
possuem  50%  do  seu  volume  preenchido  com  água,  é
correto afirmar que a quantidade de água somada dos 3
cubos será inferior a 70 mil centímetros cúbicos de água.

II. Um tanque retangular tem as seguintes dimensões: 3,5
metros de altura,  4,7 metros de largura e 9,3 metros de
comprimento. Se a sua largura for aumentada em 27% e o
seu comprimento for aumentado em 9%, então seu volume
final será superior a 208,5 m³.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  permitido  ao  professor  vinculado  a  uma  instituição
pública  de  educação  ser  negligente  com  a  realização  do
próprio trabalho ou com o trabalho de seus pares,  com o
objetivo  de  retardar  propositalmente  e  sem  qualquer
justificativa  plausível  a  realização  das  suas  funções  e
atividades,  ou  prejudicando  a  qualidade  do  trabalho  da
organização onde exerce suas funções.

II. Compreender a vida escolar como participação no espaço
público, utilizando e aplicando os conhecimentos adquiridos
na construção de uma sociedade democrática e solidária, são
alguns dos objetivos que devem ser embargados nos projetos
realizados  em  torno  do  tema  "Ética"  nas  instituições  de
ensino.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Contra  o  servidor  estagiário  que  obtiver  em  2  (duas)
avaliações  de  desempenho  o  conceito  de  insuficiente,
entendido este como a obtenção de pontuação geral inferior
a 50% (cinquenta por cento) do limite fixado no artigo 32 da
Lei Complementar n° 005 de 2018, do município de Santa
Maria da Boa Vista (PE), é aberto um processo administrativo
que poderá resultar na sua exoneração, conforme o artigo 45
dessa mesma lei.

II.  A  confirmação  no  cargo  do  servidor  aprovado  nas
avaliações no período de  estágio  probatório  é  automática,
observado  o  disposto  nos  artigos  45,  46  e  47  da  Lei
Complementar n° 005 de 2018, do município de Santa Maria
da Boa Vista (PE), dispensado o ato solene circunstanciado
em Portaria.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Lei Complementar n° 005 de 2018, do município de Santa
Maria da Boa Vista (PE), regulamenta os fatores, os métodos,
os conceitos e os cálculos para a verificação dos critérios e
avaliações de desempenho destinada a apurar a eficiência e
a adequação do servidor municipal em estágio probatório.

II. A efetividade da apuração dos critérios e da avaliação do
estágio probatório está condicionada ao conhecimento prévio
pelos servidores dos fatores e ciência do resultado de cada
avaliação,  segundo  o  artigo  44,  Parágrafo  Único,  da  Lei
Complementar n° 005 de 2018, do município de Santa Maria
da Boa Vista (PE).

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 424.000,00 foi investido por 6 meses e
apresentou  rendimentos  totais  da  ordem  de  4%  ao  final
desse  período.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados, é correto afirmar que o montante acumulando
é superior a R$ 436.380,00.

II. Um servidor investiu um capital de R$ 7.204,00 em uma
aplicação financeira que rende juros compostos de 8% ao
mês. O investimento foi mantido por um período de 6 meses.
Assim,  ele  terá  acumulado  um  montante  superior  a  R$
11.389,77 e inferior a R$ 11.478,11 ao término do período.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em qualquer avaliação de desempenho, com exceção da 1ª
(primeira), o servidor estagiário que não obtiver pelo menos
25% da pontuação geral do limite fixado no artigo 32 da Lei
Complementar n° 005 de 2018, do município de Santa Maria
da Boa Vista (PE), é considerado reprovado, independente de
outras  aval iações,  e  deverá  ser  aberto  processo
administrativo  que  pode  levar  à  exoneração,  conforme
disposto no artigo 46 dessa lei.
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II. O servidor interessado deve tomar ciência da decisão da
Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  sobre  o  parecer
conclusivo pela sua habilitação ou inabilitação em função do
período  de  estágio  probatório,  sendo-lhe  concedido  prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação,
para apresentação de recurso contra a decisão desfavorável,
como se pode observar no artigo 47, Parágrafo Único, da Lei
Complementar n° 005 de 2018, do município de Santa Maria
da Boa Vista (PE).

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  Analise as afirmativas a seguir:
I .  É  dever  do  Estado  assegurar  às  cr ianças  e  aos
adolescentes  do  Brasi l  o  atendimento  no  Ensino
Fundamental,  através  de  programas  suplementares  de
material  didático-escolar,  transporte,  alimentação  e
assistência à saúde, conforme disposto no artigo 54. inciso
VII, da lei nº 8.069, de 1990.

II.  Os dirigentes de estabelecimentos brasileiros de Ensino
Fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos
de  maus-tratos  envolvendo  seus  alunos;  de  reiteração  de
faltas injustificadas e de evasão escolar, quando esgotados
os recursos escolares; assim como os de elevados níveis de
repetência, como determina o artigo 56, incisos I ao III, da lei
nº 8.069, de 1990.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. É dever do Estado brasileiro assegurar às crianças e aos
adolescentes  a  gratuidade  no  acesso  ao  Ensino  Médio,
conforme disposto no artigo 54. inciso II, da Lei nº 8.069, de
1990.

II.  O  poder  público  brasileiro  deve  estimular  pesquisas,
experiências  e  novas  propostas  relativas  ao  calendário,  à
seriação, ao currículo, à metodologia, à didática e à avaliação,
com vistas à exclusão de crianças e adolescentes inseridos
do Ensino Fundamental obrigatório, como pode ser observado
no artigo 57, da Lei nº 8.069, de 1990.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os municípios brasileiros, com o apoio dos estados e da
União,  devem  desestimular  e  impedir  a  destinação  de
recursos  e  espaços  para  as  programações  culturais,
esportivas  e  de  lazer  voltadas  para  a  infância  e  para  a
juventude, como pode ser observado no artigo 59, da Lei nº
8.069, de 1990.

II.  No processo educacional,  devem-se respeitar os valores
culturais,  artísticos e históricos próprios do contexto social
das crianças e  dos adolescentes,  garantindo-se a  esses a
liberdade da criação e vedando-lhes o acesso às fontes de
cultura,  como pode ser  observado no artigo 58,  da Lei  nº
8.069, de 1990.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Por impregnarem toda a prática cotidiana da escola,  os
conteúdos de  Ética  relegam o  convívio  escolar.  São eles:
justiça, diálogo, respeito mútuo e solidariedade. Cada um dos
blocos de conteúdo está intimamente relacionado com os
demais,  assim como com o princípio de dignidade do ser
humano.

II.  Na escola, o trabalho a ser realizado em torno do tema
"Ética"  deve  organizar-se  de  forma  a  possibilitar  que  os
estudantes sejam capazes de construir uma imagem abatida
de si,  o  respeito  próprio  traduzido pela  confiança em sua
capacidade de escolher e realizar seu projeto de vida e pela
rejeição  das  normas  morais  que  garantam,  a  todos,  essa
realização.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. O educador, ao desenvolver um trabalho em torno do tema
"Ética" na escola, deve organizar-se de forma a possibilitar
que  os  estudantes  sejam  capazes  de  adotar  atitudes  de
respeito  pelas  diferenças  entre  as  pessoas,  inclusive  no
ambiente escolar, respeito esse necessário ao convívio numa
sociedade democrática e pluralista.

II. A educação do ser humano, para a cidadania, deve levar em
consideração  a  dimensão  comunitária  das  pessoas,  seu
projeto pessoal e também sua capacidade de universalização,
que deve ser exercida dialogicamente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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 12  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um servidor público realizou uma aplicação financeira no
valor  de  R$ 626.000 em um banco.  Após 6  meses,  esse
servidor  observou  que  o  seu  investimento  apresentou
rendimentos da ordem de 8%. Diante disso, é correto afirmar
que esse servidor acumulou um montante de R$ 676.080.

II. Considere 5 objetos que pesam, respectivamente: 19 quilos,
26  qui los,  46  qui los,  88  qui los  e  76  quilos.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que o peso médio desses objetos é maior que 58
quilos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. No regime de juros compostos, a taxa de juros incide sobre
o montante acumulado no período.

II. Um servidor público comprou uma sandália por R$ 38. Ele
se enganou e deu ao vendedor uma nota de R$ 20 e outra de
R$ 5. O vendedor distraído deu o troco como se o servidor lhe
tivesse  dado  duas  notas  de  R$  20.  Com  isso,  podemos
afirmar que o prejuízo do vendedor foi inferior a R$ 11.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  servidor  público  recebeu  um  auxílio  de  custo
equivalente a 6,5% sobre o seu salário, o qual passou a ser de
R$ 809,4. Assim, é correto afirmar que o valor anterior da sua
remuneração, sem considerar o auxílio de custo, era inferior a
R$ 798.

II. A prefeitura do município X possui um tanque para reserva
de combustível com as seguintes dimensões: 3,75 metros de
altura, 6,4 metros de largura e 13,6 metros de comprimento.
Atualmente, 32% desse tanque encontra-se preenchido com
combustível. Se o gestor da instituição determinou que deve
haver pelo menos 90 m³ de combustível no tanque, então o
volume  atual  de  combustível  no  tanque  está  abaixo  da
determinação do gestor.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma sala, há 5 caixas que pesam, respectivamente: 22
quilos,  29 quilos,  49 quilos,  91 quilos  e  79 quilos.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que o peso médio das caixas descritas é maior que
56 quilos e menor que 62 quilos.

II. Um servidor público realizou um investimento no valor de
R$  2.812,00  em  um  banco.  Após  1  ano,  esse  servidor
observou que o seu investimento apresentou rendimentos da
ordem  de  3%.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados, é correto afirmar que o montante acumulando
por esse servidor é superior a R$ 2.984,30.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um carro foi vendido com um desconto de 39% sobre o
preço  inicial  do  veículo.  Sabendo  que  o  valor  original  do
produto  era  de  R$ 68.000,  é  correto  afirmar  que,  após o
desconto, o cliente pagou menos de R$ 42,7 mil pelo carro.

II. Um servidor público realizou uma aplicação financeira no
valor  de  R$  525.000  em  um  banco.  Após  6  meses,  esse
servidor  observou  que  o  seu  investimento  apresentou
rendimentos da ordem de 6%. Diante disso, é correto afirmar
que ele acumulou um montante de R$ 556.500.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere um tanque em formato de cubo com 1 metro de
aresta.  Atualmente,  64%  desse  tanque  encontra-se
preenchido com água.  Assim, considerando que o volume
mínimo aceitável desse reservatório é de 700 litros, é correto
afirmar que a diferença entre  o volume atual  e  o  volume
mínimo determinado para esse tanque é igual a 120 litros.

II. Um servidor público deseja instalar uma cerca elétrica em
um terreno com largura igual a 307 metros e comprimento
igual  a  359 metros.  Para cercar  completamente o terreno,
será  necessária  uma  cerca  com  comprimento  superior  a
1.271 metros.

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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 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um capital  no valor  de R$ 10.000 foi  investido por  um
período  de  6  meses.  Nesse  período,  esse  investimento
apresentou  rendimentos  da  ordem  de  4%.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o montante acumulado é superior a R$
10.611.

II. Um servidor público emprestou a uma colega 4 notas de R$
100, 5 notas de R$ 50 e 3 de R$ 20. Sabendo que o servidor,
após  dois  meses,  recebeu  de  volta  6  notas  de  R$  50,
podemos afirmar que a mulher ainda deve R$ 510.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um servidor público realizou uma aplicação financeira no
valor  de  R$  12.000  em  um  banco.  Após  6  meses,  esse
servidor  observou  que  o  seu  investimento  apresentou
rendimentos  da  ordem  de  6%,  acumulando,  assim,  um
montante de R$ 12.617.

II.  Considere  um  tanque  em  formato  retangular  com
dimensões  iguais  a  115  metros,  14  metros  e  21  metros.
Considerando exclusivamente as dimensões apresentadas, é
correto afirmar que o volume desse tanque é inferior a 34.070
m³.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I .  É  dever  do  Estado  assegurar  às  cr ianças  e  aos
adolescentes  brasileiros  portadores  de  deficiência  o
atendimento  educacional  especializado,  preferencialmente
na rede regular de ensino, conforme disposto no artigo 54.
inciso III, da Lei nº 8.069, de 1990.

II. No Brasil, é dever do Estado assegurar às crianças e aos
adolescentes o acesso ao Ensino Fundamental, obrigatório e
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria, conforme disposto no artigo 54. inciso I, da Lei
nº 8.069, de 1990.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  recurso  contra  a  decisão  que  considerar  o  servidor
inabilitado no estágio probatório deve ser dirigido ao Chefe
do poder executivo, que poderá solicitar a reconsideração da
decisão  pela  Comissão  de  Avaliação  e  Desempenho,  ou
homologá-la, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a
contar da data de protocolo do recurso, como disposto no
artigo 48 da Lei Complementar n° 005 de 2018, do município
de Santa Maria da Boa Vista (PE).

II.  Procedida a 5ª  (quinta)  avaliação de desemprenho,  nos
moldes do artigo 27, V, da Lei Complementar n° 005 de 2018,
do  município  de  Santa  Maria  da  Boa  Vista  (PE) ,  o
desempenho de servidor em estágio probatório é apreciado
pela  Comissão de  Avaliação de  Desempenho,  que  elabora
parecer  conclusivo pela  sua habilitação ou inabilitação,  30
(trinta) dias após o período de 3 (três) anos de que trata o
artigo 22 dessa lei, com tempo hábil para a formalização e a
oportunidade de recursos cabíveis.

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 22 a 30

Base  Nacional  Comum  Curricular:  avanços  ou  retrocessos  na
educação matemática na infância

Por PASSOS et al, 2018 (trecho de artigo adaptado).

Na introdução do documento  da  área  de  Matemática  da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), são explicitadas
algumas  concepções  para  a  Matemática  escolar.  Um
primeiro  conceito  que  nos  chama  a  atenção  é  o  de
letramento matemático.  Se  nos documentos do PNAIC a
concepção de alfabetização na perspectiva do letramento se
apoiava  nos  estudos  na  área  da  l íngua  materna,
considerando  a  ampla  produção  brasileira  no  campo  do
letramento,  com estudos  de  pesquisadoras  como Angela
Kleimann,  Magda  Soares  e  Roxane  Rojo,  na  BNCC  a
concepção de letramento matemático é retirada da Matriz de
Avaliação de Matemática do Pisa 2012 (5).

Vejamos o que diz a BNCC: o Ensino Fundamental deve ter
compromisso  com  o  desenvolvimento  do  letramento
matemático definido como as competências e habilidades
de  raciocinar,  representar,  comunicar  e  argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento
de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em
uma  variedade  de  contextos,  utilizando  conceitos,
procedimentos,  fatos  e  ferramentas  matemáticas.  (Brasil,
2017, p.264)
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No entanto,  em consulta ao documento de referência (6)
para essa concepção de letramento, constatamos que houve
a retirada do primeiro conceito: “Letramento matemático é a
capacidade individual de formular, empregar, e interpretar a
Matemática em uma variedade de contextos”. Portanto, ao
definir  letramento  como  competências  e  habilidades,
entende-se ser uma capacidade individual do estudante, não
uma constituição histórica e cultural. Como afirmam Venco
e  Carneiro  (2018,  p.7),  a  BNCC  será  ferramenta  para  a
“adoção de um projeto neoliberal para a educação, o qual
persegue  demandas  internacionais  voltadas  à  lógica  da
mensuração  de  resultados  e  padronização  mundial  da
educação”.

Constata-se,  em  tal  concepção  de  letramento,  um
antagonismo  com  aquela  do  PNAIC,  que  toma  os
letramentos como práticas sociais.

Entender  a  Alfabetização  Matemática  na  perspectiva  do
letramento impõe o constante diálogo com outras áreas do
conhecimento  e,  principalmente,  com as  práticas  sociais,
sejam  elas  do  mundo  da  criança,  como  os  jogos  e
brincadeiras, sejam elas do mundo adulto e de perspectivas
diferenciadas, como aquelas das diversas comunidades que
formam o campo brasileiro. (Brasil, 2014, p.15)

A concepção da BNCC,  além de jogar a responsabilidade
para  o  sujeito  –  ao  basear-se  em  competências  e
habilidades  –,  desconsidera  a  pluralidade  de  contextos  e
culturas do país, não prevendo as práticas sociais de regiões
ribeirinhas,  do  campo,  das  comunidades  indígenas  e
quilombolas. Venco e Carneiro (2018, p.9), apoiando-se em
Milton Santos,  analisam que o sentido de “competências”
remete “à aptidão em solucionar problemas cujos resultados
possam  ser  mensurados  [...]  o  padrão  de  competências
assume um caráter científico, mas atende diretamente aos
interesses do atual estágio do capitalismo”.

No  caso  de  Matemática,  na  BNCC  as  competências
elencadas aproximam-se das expectativas que defendemos
para o ensino; são bastante amplas e contemplam todos os
processos  matemáticos.  Na  parte  introdutória,  o  texto
sinaliza para a integração das cinco unidades temáticas de
Matemática:  números,  álgebra,  geometria,  grandezas  e
medidas  e  probabilidade  e  estatística.  Essas  unidades
“orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas
ao longo do Ensino Fundamental” (Brasil, 2014, p.266). No
entanto,  numa análise apurada das habilidades propostas
para cada ano, essa articulação não é explicitada. O conjunto
de  habilidades  elencado  restringe-se  à  própria  unidade
temática.

No que se refere às habilidades, constata-se que a redação
dada a elas se aproxima dos descritores das matrizes de
referência para as avaliações externas, o que nos sugere que
ela é uma preparação para as provas da Avaliação Nacional
da  Alfabetização  (ANA)  e  da  Prova  Brasil,  com  maior
detalhamento. Concordamos com Venco e Carneiro (2018,
p.11) que, embora haja aproximações, algumas habilidades
não  têm  como  ser  avaliadas  em  provas  com  questões
objetivas,  como  por  exemplo,  aquelas  que  exigem:
“construir”,  “esboçar”,  “medir”  ou  “investigar”.

(PASSOS,  CÁRMEN  LÚCIA  BRANCAGLION;  NACARATO,
ADAIR MENDES. Trajetória e perspectivas para o ensino de
Matemática nos anos iniciais. Estud. av, São Paulo, v. 32, n.
94, p. 119-135, Dec. 2018.)

 22   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
a BNCC joga a responsabilidade do Letramento Matemático
para o sujeito – ao basear-se em competências e habilidades
– e sem considerar a pluralidade de contextos e culturas do
Brasil.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que, ao consultar
o documento referência para a concepção de letramento da
BNCC, pôde-se constatar que houve a retirada da primeira
frase: “Letramento matemático é a capacidade individual de
formular,  empregar,  e  interpretar  a  Matemática  em  uma
variedade de contextos”.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 23   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Após  a  análise  do  texto,  é  possível  concluir  que  a
concepção de  letramento da BNCC evidencia  um perfeito
alinhamento com aquela do PNAIC, que toma os letramentos
como práticas sociais.

II.  Na  parte  introdutória,  o  texto  da  BNCC sinaliza  para  a
integração  das  cinco  unidades  temáticas  de  Matemática:
números,  álgebra,  geometria,  grandezas  e  medidas  e
probabilidade e estatística, como se pode perceber a partir da
análise dos dados e informações do 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.

 24   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  As informações presentes no texto permitem inferir  que
entender  a  Alfabetização  Matemática  na  perspectiva  do
letramento impõe o constante diálogo com outras áreas do
conhecimento e, principalmente, com as práticas sociais.

II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que, em relação ao
letramento  matemático,  o  Ensino  Fundamental  deve
favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a
resolução  de  problemas  em  uma  variedade  de  contextos,
utilizando  conceitos,  procedimentos,  fatos  e  ferramentas
matemáticas.
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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.

 25   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Após a análise do texto,  é  possível  inferir  que Venco e
Carneiro  afirmam que  a  BNCC é  uma ferramenta  para  a
“adoção de um projeto neoliberal para a educação, o qual
persegue  demandas  internacionais  voltadas  à  lógica  da
mensuração  de  resultados  e  padronização  mundial  da
educação”.

II.  Seja  à  luz  da  BNCC  ou  na  perspectiva  do  PNAIC,  a
Alfabetização  Matemática  na  perspectiva  do  letramento
encontra-se sempre desvinculada das práticas sociais como
as  do  mundo  da  criança,  como  os  jogos  e  brincadeiras,
conforme se pode inferir a partir dos dados do 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.

 26   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a inferir que nos documentos do PNAIC
a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento
se apoiava em determinações de caráter político ideológico,
sem fundamentação científica.

II.  O texto procura destacar que na BNCC a concepção de
letramento  matemático  é  retirada  da  Constituição  da
República Federativa do Brasil de 1988.

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   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Na BNCC, o conceito de letramento matemático é baseado
na  tese  da  evolução  do  pensamento  sociolinguístico
desenvolvida  por  Paulo  Freire  e  ratificada  por  Maria
Montessori, conforme sugere o texto.

II.  No  caso  da  Matemática,  na  BNCC,  as  competências
elencadas aproximam-se das expectativas que defendemos
para o ensino; são bastante amplas e contemplam todos os
processos matemáticos, como se pode concluir a partir da
análise das informações do 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.

 28   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que  a  concepção  da  BNCC  prevê  e  busca  incorporar  as
práticas  sociais  de  regiões  ribeirinhas,  do  campo,  das
comunidades indígenas e quilombolas.

II. As informações presentes no texto permitem concluir que a
Alfabetização Matemática na perspectiva do letramento está
relacionada com práticas sociais, como as do mundo adulto e
de  perspectivas  diferenciadas,  como aquelas  das  diversas
comunidades que formam o campo brasileiro.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 29   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O texto leva o leitor a entender que nos documentos do
PNAIC  a  concepção  de  alfabetização  considera  a  ampla
produção brasileira no campo do letramento, com estudos de
pesquisadoras  como  Angela  Kleimann,  Magda  Soares  e
Roxane Rojo.

II. O texto procura deixar claro para o leitor que a BNCC, ao
definir letramento como competências e habilidades, entende-
o como uma capacidade individual do estudante,  não uma
constituição histórica e cultural.

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   Leia  o  texto  'Base  Nacional  Comum  Curricular:
avanços ou retrocessos na  educação matemática  na
infância' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a concluir que a BNCC diz que o Ensino
Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento
do letramento matemático definido como as competências e
habilidades  de  raciocinar,  representar,  comunicar  e
argumentar  matematicamente.

II. O texto sugere que, na introdução do documento de área de
Matemática  da  Base  Nacional  Comum  Curricular,  são
omitidas quaisquer concepções para a Matemática escolar.
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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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um cliente comprou um produto e obteve um desconto
de 10%. Sabe-se que o preço inicial desse produto era de
R$  78,00.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  esse
cliente pagou menos de R$ 69,33 pelo item.

II.  Um  círculo  com  raio  igual  a  222  metros  terá  um
perímetro maior que 1.305,22 metros.

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.  Um quadrado com área de 144 m² teve todas as suas
arestas aumentadas em 50%. Assim, considerando apenas
os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  o  seu
perímetro foi aumentado em menos de 93%.

II. Considere uma frota de 5 ônibus, aqui identificados apenas
como 1, 2, 3, 4 e 5. O ônibus 1 percorreu 2.430 km, mantendo
um consumo médio  de  12 quilômetros por  litro  (km/l)  de
combustível. O ônibus 2 percorreu 3.880 km, mantendo um
consumo médio de 12 km/l. O ônibus 3 percorreu 890 km,
mantendo  um  consumo  médio  de  14  km/l.  O  ônibus  4
percorreu 900 km, mantendo um consumo médio de 14 km/l.
O ônibus 5 percorreu 750 km, mantendo um consumo médio
de 10 km/l. Assim, considerando que o preço do combustível
utilizado  nos  ônibus  manteve-se  inalterado  em R$  3,10,  é
correto afirmar que a despesa total com combustível para que
os  ônibus  dessa  frota  pudessem  percorrer  a  distância
mencionada foi superior a R$ 2.247,30.

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.  Considere  um  veículo  que  consumiu  98,30  litros  de
combustível para percorrer uma distância de 687 km. Diante
dos dados apresentados, é correto afirmar que, em média,
esse veículo consegue percorrer mais de 6,723 km com 1
litro de combustível.

II. Sabe-se que 5 empresas representam as maiores dívidas
tributárias de um município. São elas: a empresa 1, que deve
R$ 67.491,00; a empresa 2, que deve R$ 45.277,00; a empresa
3,  que  deve  R$  31.888,00;  a  empresa  4,  que  deve  R$
94.122,00;  e  a  empresa 5,  que deve R$ 87.645,00.  Assim,
considerando  exclusivamente  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que, juntas, essas 5 empresas devem mais de
R$ 326.797,00 em tributos ao município.

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.  Considere  duas  figuras  geométricas  planas,  aqui
identificadas como 1 e 2.  A figura 1 é um retângulo com
largura igual a 6 metros e comprimento igual a 11 metros. A
figura 2 é um retângulo com largura igual  a 16 metros e
comprimento igual a 13 metros. Assim, considerando apenas
os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  a  área  da
figura 2 é mais de 219% maior que a área da figura 1.

II.  Em  uma  fábrica,  sabe-se  que  o  custo  do  insumo  Y
representa 2/5 do custo do produto X. Se o custo do insumo Y
for aumentado em 1/4, e os demais custos de fabricação do
produto X permanecerem constantes, então o custo total do
produto X terá um acréscimo de 11,85%.

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.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I. Há um mês, um produto custava R$ 2,65 por caixa. Há uma
semana, seu preço era de R$ 2,90 por caixa. Atualmente, seu
preço é R$ 2,70 por caixa. Assim, é correto afirmar que o
preço médio da caixa desse produto, no período considerado,
é menor que R$ 2,71 por caixa.

II. O preço inicial de um produto era de R$ 255,00. Sobre esse
preço, foi aplicado um desconto no valor de R$ 48,00. Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar  que,  para  voltar  ao  seu  preço  inicial,  sobre  esse
produto deverá ser aplicado um aumento de preço menor que
23,91%.

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.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre o preço inicial de um veículo, um cliente obteve um
desconto  de  39%.  Sabe-se  que,  inicialmente,  esse  veículo
custava  R$  68.000,00.  Assim,  d iante  dos  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que  esse  cliente  deverá
pagar menos de R$ 42.065,00 pelo carro.
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II. Considere um triângulo com medidas iguais a 41 metros de
base  e  57  metros  de  altura.  A  part i r  das  medidas
apresentadas, é correto afirmar que a área desse triângulo é
maior que 1.088 m².

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.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que uma peça de 2 quilos de presunto custa R$
96,00. No entanto, em função de uma promoção, foi aplicado
um desconto de 30% sobre esse preço. Dessa forma, o preço
promocional desse produto será inferior a R$ 66,30.

II.  Sabe-se que o raio de um círculo é igual a 107 metros.
Assim, se considerarmos que o valor de Pi (π) é igual a 3,14,
então, a área dessa figura será maior que 35.900,10 m².

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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Sobre
esse preço inicial,  o cliente obteve um desconto de 8,45%.
Assim, considerando exclusivamente os dados apresentados,
é  correto  afirmar  que o  valor  final  pago pelo  cliente  pelo
imóvel é inferior a R$ 282.008,12.

II. Um produto teve um aumento de preço equivalente a 8% do
seu preço inicial,  passando a custar R$ 1.015,20. Assim, é
correto afirmar que o preço inicial desse produto, antes do
aumento, era de R$ 909,50.

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.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  recipiente  possui  2/3  da  sua  capacidade  total
preenchida  com  um  líquido.  Se  for  adicionado  a  esse
recipiente um volume de líquido equivalente a 1/7 do seu
volume total, então, é correto afirmar que 4/5 do seu volume
terão sido preenchidos com líquido.

II. Para comprar um carro cujo preço é R$ 31.500, um cliente
ofertou  seu  veículo  antigo,  o  qual  estava  avaliado  em R$
20.500, e pagou o valor restante em 12 parcelas, sem juros.
Assim,  considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que o carro antigo do cliente corresponde a
mais de 63,7% do valor do carro que ela deseja comprar.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Conjugar um verbo é dizê-lo, de acordo com um sistema
determinado, um paradigma, em todas as suas formas, nas
diversas pessoas, números, tempos, modos e vozes.

II.  O  atual  entendimento  sobre  os  pronomes  na  Língua
Portuguesa  permite  classificá-los  em  quatro  categorias:
pessoais  (abarcando  o  artigo  definido),  demonstrativos
(abarcando o artigo indefinido), interrogativos e relativos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Recentemente,  o  preço de  um determinado produto  foi
alterado 3 vezes em uma loja, custando, respectivamente: R$
6,50, R$ 6,90 e R$ 7,60. Assim, é correto afirmar que o preço
médio  desse produto,  considerado apenas os três  preços
efetivamente praticados em momentos diferentes, é igual a
R$ 7,00.

II .  Considere  cinco  peças  de  concreto  que  pesam,
respectivamente:  35,00  quilos,  42,00  quilos,  62,00  quilos,
104,00  quilos  e  92,00  quilos.  Assim,  diante  dos  dados
apresentados,  é  correto afirmar que o peso médio dessas
peças é maior que 65,444 quilos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Locução adjetiva é a expressão formada de preposição e
substantivo  ou  equivalente  com  função  de  adjetivo.  Um
exemplo  de  locução  adjetiva  é:  Homem  de  coragem  =
homem corajoso.

II. Algumas palavras na Língua Portuguesa possuem a escrita
ou pronúncia idênticas, mas carregam significados distintos.
Esse é o caso dos parônimos “descrição” e “distração”.

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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 43  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Pronomes  pessoais  são  aqueles  que  substituem  os
substantivos,  indicando  indiretamente  as  pessoas  do
discurso. Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou
nós, usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a
quem se dirige e ele, ela, eles ou elas para fazer referência à
pessoa ou às pessoas de quem fala.

II.  O  acento circunflexo é  utilizado no trecho “Precisou de
muito  tempo  para  pôr  ordem  no  escritório”  pelo  mesmo
motivo  que  no  trecho  “Ele  viajou  pôr  países  que  não
conhecia”.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Substantivo próprio é o que se aplica a um objeto ou a um
conjunto  de  objetos,  mas  sempre  individualmente.  Isso
significa que o substantivo próprio se aplica a esse objeto ou
a  esse  conjunto  de  objetos,  considerando-os  como
indivíduos.

II. Substantivo é a classe de lexema que se caracteriza por
significar  o  que  convencionalmente  chamamos  objetos
substantivos, isto é, em primeiro lugar, substâncias (homem,
casa,  livro)  e,  em segundo lugar,  quaisquer  outros objetos
mentalmente  apreendidos  como  substâncias,  quais  sejam
qualidades  (bondade,  brancura),  estados  (saúde,  doença),
processos (chegada, entrega, aceitação).

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.

 45  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Nos  verbos  derivados  de  TER  e  VIR,  o  acento  ocorre
obrigatoriamente, exceto no singular. Distingue-se o plural do
singular mudando o acento de agudo para circunflexo.

II.  O  adjetivo  destacado  em  letras  maiúsculas  na  frase
seguinte é pátrio:  Os escritores BRASILEIROS também são
responsáveis pela mudança linguística.

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 46 a 50

Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui quem manda sou eu. Então,
por que não me entendem?

Manter um bom nível de comunicação dentro das empresas
é de primordial importância para o andamento do trabalho.
Uma boa comunicação com as chefias é também essencial
para que o profissional possa dar o seu melhor, assim como
entender o que lhe é requisitado. Porém, uma palavra,  de
apenas três sílabas, na frase anterior, é o que pode colocar
tudo a perder, ou a ganhar: entender.

O  entendimento  humano  passa  pelo  processo  de
comunicação,  todavia  quando  existem  ruídos  entre  o
emissor e receptor, a mensagem não é transmitida, ou pior,
ela é entendida de maneira errada. E isso vem acontecendo
muito ainda no patamar das empresas nacionais, que, por
não  prezarem  a  área  de  comunicação  ou  mesmo  a
qualificação de seus gestores, acabam pecando na maneira
de informar seus colaboradores.

Muitas vezes, os chefes são pessoas que não reconhecem
sua falha na comunicação e, assim, vão tocando o negócio
sem priorizar esse bem, achando que o erro está em seu
subordinado. Normalmente, quem não está preparado para
este cargo, que requer o poder de comunicar, não ouve o que
seus funcionários têm a dizer e, ainda, julga estar sempre
com a razão. Isso acontece pelo desconhecimento que os
chefes  têm  do  poder  da  comunicação  no  ambiente
empresarial.

Em uma organização, é preciso deixar claro quem são os
líderes, e estes precisam deixar mais claro ainda para seus
colaboradores que estão ali para guiar, orientar e apoiar. Os
chefes  devem  entender  que  a  comunicação  em  suas
empresas, além de necessária, é um exercício de gentileza e
respeito, por isso, não é só mandar, mas liderar de forma
ampla,  envolvendo e  cativando os colaboradores de uma
organização. E nada melhor para isso do que o uso devido
da comunicação.

(TENHO doutorado e sou o chefe. Aqui quem manda sou eu.
Então,  por  que  não  me  entendem?  Adaptado.  Revisão
linguística. Disponível em: https://bit.ly/3j3MyZD. Acesso em:
mar 2020)

 46  Leia o texto 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. É possível deduzir, a partir do texto, que, mesmo estando
em uma posição hierárquica superior, a efetiva comunicação
não depende somente dos líderes, isto é, como os comandos
partem de uma relação horizontal, os colaboradores também
precisam ter o poder de comunicar.

II.  O texto atribui  certa  responsabilidade à figura do chefe
(líder)  pelo  uso devido da comunicação,  visto que ele  é  o
responsável por guiar, orientar e apoiar seus colaboradores.
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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.

 47  Leia o texto 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I .  O  texto  mostra  que  se  houver  “ruídos”  durante  a
comunicação (na relação entre quem “fala/escreve” e quem
“ouve/lê”),  podem  acontecer  equívocos  que  chegam  a
comprometer a mensagem. Este é um problema que atinge o
patamar das empresas nacionais.

II. No texto, pode-se perceber a ideia de que os investimentos
governamentais em programas de formação científica, como
os cursos de doutorado, têm contribuído para colocar o Brasil
em  uma  posição  de  destaque  entre  os  países  que
mundialmente são referência em novas tecnologias.

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 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Pode-se  inferir  do  texto  que  o  chefe  lança  a  culpa  do
equívoco  na  comunicação  aos  subordinados,  pois  não
reconhece sua própria falha ao interagir. Essa atitude revela
despreparo para a função de liderança e desconhecimento
do poder da comunicação no ambiente empresarial.

II. Está comprovado no texto que os subordinados é que são
culpados  por  não  conseguirem entender  os  comandos de
seus líderes. Como não priorizam a área de comunicação ou
mesmo a qualificação de seus colaboradores, as empresas
nacionais  perdem  muito  ao  não  praticarem  a  efetiva
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.

 49  Leia o texto 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O tema principal do texto é a dicotomia existente entre a
linguagem adotada por crianças e jovens em comparação
com  o  vocabulário  dos  idosos,  a  qual  gera  frequentes
problemas de entendimento entre essas diferentes gerações.

II.  A partir  das informações do texto,  é possível  inferir  que
apenas  é  possível  obter  um  diploma  de  doutorado  se  o
estudante possuir um profundo conhecimento teórico sobre a
língua e a cultura dos países europeus.
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 'Tenho doutorado e sou o chefe. Aqui
quem manda sou eu. Então, por que não me entendem?'
e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. No trecho “E nada melhor para isso [liderar de forma ampla]
do que o uso devido da comunicação” está implícito que os
chefes não conseguem comunicar-se efetivamente com seus
colaboradores pela falta de empatia.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que a dificuldade
de  conquistar  um  emprego  no  setor  privado  tem  levado
muitos  jovens  a  buscarem  novas  maneiras  de  obter
qualificação,  como  os  programas  de  mestrado  e/ou
doutorado.

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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