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FLORES (PE) :: NÍVEL MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

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 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

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 máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
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 marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.

FISCAL DE TRIBUTOS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  ativo  realizável  a  longo  prazo  compreende  os
componentes de bens e direitos que serão realizados em
prazo superior a um exercício social.

II.  O  ativo  circulante  compreende  as  aplicações  que
permaneceram no Patrimônio por mais de vinte exercícios.

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. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo
fato gerador da respectiva obrigação. Assim, sempre que um
tributo é arrecadado, o ente público beneficiado deve creditar
o  valor  em  conta  bancária  específica  do  cidadão  que
recolheu o valor devido.

II. No Brasil, é vedado ao município cobrar imposto sobre os
serviços de outros entes da federação.

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. No Brasil, é vedado ao município cobrar imposto sobre o
Patrimônio de outros entes da federação.

II. O conceito de tributo refere-se a uma prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir.

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 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
veda  a  regulamentação  das  limitações  constitucionais  ao
poder  de  tributar  através  de  lei  complementar.  Tais
disposições  devem  ser  feitas  através  de  Decreto  do
Executivo Municipal.

II. No Brasil, é vedado ao município cobrar imposto sobre a
renda de outros entes da federação.

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.  O tributo deve ser instituído em lei  e cobrado mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.

II.  Um imposto  é  um tributo  cuja  obrigação tem por  fato
gerador  uma  situação  independente  de  qualquer  atividade
estatal específica, relativa ao contribuinte.

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.  No  Brasil,  é  vedada  a  cobrança  de  imposto  sobre  o
Patrimônio  com  base  em  lei  posterior  à  data  inicial  do
exercício financeiro a que corresponda.

II. Chama-se imposto fixo aquele que tem determinado o seu
quantum mediante um cálculo proporcional à taxa de inflação
do mês subsequente.

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.  No Imposto de Renda da pessoa física assalariada,  é o
empregador quem suporta a obrigação, não sendo possível
transferir ao empregado qualquer parcela dessa obrigação.

II. O ICMS é um exemplo de um imposto indireto, uma vez que
o consumidor final do respectivo produto ou serviço não é
afetado pelo valor desse tributo.

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.  No Brasil,  é  vedado ao município cobrar  imposto sobre
templos de cultos de origem europeia, sendo-lhe permitido
instituir impostos sobre outros templos.

II.  Chama-se imposto proporcional  aquele estabelecido em
porcentagem  única  incidente  sobre  o  valor  da  matéria
tributável, mantendo-se inalterado, ainda que o valor básico
para o cálculo sofra crescimento.
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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.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  legalidade  é  um  princípio  que  deve  ser  banido  das
entidades  estatais  por  todos  os  agentes  públicos  que
procuram realizar seu trabalho de forma eficiente.

II. Os cargos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

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. Nos processos administrativos, é proibida a cobrança de
despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei.

II. O prazo de validade do concurso público no Brasil é de até
doze anos, prorrogável uma vez, por igual 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.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. A segurança jurídica, o interesse público e a eficiência são
fatores  prejudiciais  à  eficiência  na  Administração  Pública,
pois geram custos desnecessários aos serviços estatais.

II.  A administração pública direta e indireta dos municípios
deve obedecer ao princípio da impessoalidade.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  vedado a  qualquer  servidor  público  municipal  estável
perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em
julgado, pois a imunidade do cargo é um princípio definido no
artigo 2º da Constituição Federal de 1988.

II. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor
ou autoridade que tenha participado como perito.

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. A proibição de acumular cargos públicos não se aplica às
sociedades  de  economia  mista  controladas  pelo  poder
público, os cargos militares, as funções administrativas e do
judiciário.

II.  Em  virtude  de  sentença  judicial  transitada  em  julgado,
poderá o servidor público estável perder o cargo.

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. O ativo circulante compreende os componentes de bens e
direitos que serão realizados dentro de um exercício social.

II.  O  ativo  permanente  compreende  as  aplicações  que
permaneceram no Patrimônio por uma longa data.

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. Nos termos do artigo 10, da Lei nº 5.172/66, é vedado à
União  instituir  tributo  que  não  seja  uniforme  em  todo  o
território nacional,  ou que importe distinção ou preferência
em favor de determinado estado ou município.

II.  É vedado ao município instituir  tributos sem que a lei  o
estabeleça.

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. No Brasil, é vedada a cobrança de imposto sobre a renda
com  base  em  lei  posterior  à  data  inicial  do  exercício
financeiro a que corresponda.

II.  A  União,  mediante  lei  complementar,  poderá  instituir
empréstimos compulsórios, exceto para atender a despesas
extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra
externa ou sua iminência.



 INSTITUTO ADM&TEC | FLORES (PE) :: NÍVEL MÉDIO v.Audit.: 7B456A010

FISCAL DE TRIBUTOS - Página 4 de 7 v.1599/2021

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. O Excel é um programa de elaboração de apresentações
digitais animadas que utiliza slides descritivos para exibir e
editar arquivos em diversos tipos de mídia.

II.  A  função  PROCV,  no  Excel  2019,  pode  ser  usada,  por
exemplo,  quando  um  servidor  deseja  procurar  pelo
sobrenome  de  uma  servidora  a  partir  de  seu  número  de
identificação.
III.  A ferramenta ANÁLISE RÁPIDA, no Excel,  permite a um
servidor público criar um gráfico de forma prática. Para isso, é
necessário selecionar  o intervalo de células que contém o
dado que se deseja mostrar no gráfico.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. É possível escolher as linhas e colunas a serem repetidas
em cada página impressa no Microsoft Excel 2016. Assim,
com a função IMPRIMIR TÍTULOS, o usuário pode ter rótulos
ou cabeçalhos impressos no seu documento.

II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza uma operação
de  matemática  e  trigonometria  e  permite  ao  usuário
arredondar  um  número  até  o  inteiro  mais  próximo  ou  o
múltiplo de significância mais próximo.
III. O Excel é um software de planilha eletrônica cujas opções
de formatação de células excluem a possibilidade de alterar
as características visuais do tipo de Fonte, de Bordas ou de
Sombreamento, individualmente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I. A função AMORLINC, no Excel, retorna a diferença entre o
valor final de um título e os juros cobrados em função de
uma negociação retificadora. A sintaxe dessa função é dada
por: AMORLINC (ver_fin, nav_alf, [número_de_fracoes]).

II. No Excel, a função TEXTO converte um valor numérico em
um texto concatenado (impondo o símbolo US$ no início) e
impede o uso de formatação condicional pelo usuário.
III.  Na versão 2019 do Excel,  a função ASC altera palavras
escritas em espanhol ou francês com largura total de bytes
duplos para palavras com caracteres numéricos no padrão de
números randômicos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  receita  corrente  líquida  refere-se  ao
somatório  das  receitas  tributárias,  de  contribuições,
patrimoniais,  industriais,  agropecuárias,  de  serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes,
deduzidos os valores previstos em lei.

II.  Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do ente
da federação.

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. A legislação brasileira considera desnecessária e de caráter
descontinuado a despesa corrente derivada de lei que fixe
para  o  ente  a  obrigação  legal  de  sua  execução  por  um
período superior a dois exercícios.

II. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve atender ao disposto
no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e deve dispor
sobre o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

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.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz da legislação brasileira, qualquer benefício ou serviço
relativo à seguridade social pode ser majorado ou estendido,
mesmo sem a indicação da fonte de custeio total.

II. As previsões de receita devem observar as normas técnicas
e legais, considerar os efeitos das alterações na legislação, da
variação do índice de preços, do crescimento econômico ou
de qualquer outro fator relevante.

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.



 INSTITUTO ADM&TEC | FLORES (PE) :: NÍVEL MÉDIO v.Audit.: 7B456A010

FISCAL DE TRIBUTOS - Página 5 de 7 v.1599/2021

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 23 a 30

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  um  retângulo  “A”  que  possui  8  metros  de
largura e 15 metros de comprimento; e um retângulo “B”
com 13 metros de largura e 22 metros de comprimento.
Assim, dadas essas dimensões,  é correto afirmar que a
área do retângulo “B” é mais de 131% superior à área do
retângulo “A”.

II. Considere dois retângulos, um deles tem largura igual a
12 metros e comprimento igual a 23 metros. O outro possui
largura igual a 34 metros e comprimento igual a 13 metros.
Assim, dadas essas medidas, é correto afirmar que a área
do maior retângulo é mais de 57,33% superior à área do
retângulo menor.
III.  Considere uma figura geométrica retangular  formada
por 16 fileiras de 20 quadrados, onde cada quadrado possui
50 centímetros de aresta. Assim, dadas essas informações,
é correto afirmar que a área desse retângulo é superior a
78,2 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.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços do quilo do arroz nos últimos 5 meses foram os
seguintes: R$ 3,92 (mês 1), R$ 3,81 (mês 2), R$ 4,03 (mês 3),
R$ 3,91 (mês 4)  e  R$ 3,94 (mês 5).  Assim,  dadas essas
informações, é correto afirmar que o preço do quilo do arroz
no 5º mês apresentou um aumento de mais de 0,61% sobre a
média dos preços nos meses 1 a 4.

II.  Se  uma  casa  no  valor  de  R$  309.450,00  for  paga  em
parcela única, o comprador pode obter um desconto de 8,45%
sobre o preço total. Assim, dada essa informação, é correto
afirmar que o valor final do imóvel após o desconto descrito é
inferior a R$ 280.960.
III. Ao apresentar um cupom de desconto, um cliente obteve
uma redução de R$ 73 sobre um produto cujo preço inicial era
de R$ 408. Assim, dada essa informação, é correto afirmar
que o preço sem o desconto é mais de 24,35% superior ao
preço com desconto.

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.  O  peso  de  um  indivíduo  nos  últimos  três  meses  foi,
respectivamente,  de:  100  kg,  104  kg  e  105  kg.  Assim,  é
correto afirmar que o peso médio desse indivíduo, no período
considerado, é superior a 104,1 kg.

II. É possível calcular a média somando-se todos os valores
de  um  conjunto  de  dados  e  dividindo-se  pelo  número  de
elementos deste conjunto.
III. Considere cinco mulheres que pesam, respectivamente: 68
kg, 67 kg, 70 kg, 76 kg e 83 kg; e um homem que pesa 82 kg.
Assim, dados esses pesos, é correto afirmar que o peso do
homem é 16,888...% superior à média de peso das mulheres.

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 capital de R$ 9.090 foi investido por 9 meses a uma
taxa de juros compostos de 1,90% ao mês. Assim, dados
esses valores, é correto afirmar que essa aplicação resultará
em um montante superior a R$ 10.191.

II. Em um regime de capitalização composta, um capital de R$
2.500 poderá render um montante superior a R$ 3.205, se for
aplicado a uma taxa mensal de juros de 3,5%, por um período
de 7 meses.
III. Um capital de R$ 7.930 foi investido a uma taxa de juros
compostos de 2,30% ao mês, durante 11 meses. Dados esses
valores, é correto afirmar que essa aplicação resultará em um
montante de valor superior a R$ 9.483.

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 27 a 30

ÉTICA E POLÍTICA

Publicado em www.sabedoriapolitica.com.br, por Alexsandro
M. Medeiros (em abr. 2016, trecho com adaptações).

Uma marca  característica  da  ética  na  Antiguidade  é  sua
indissociabilidade  com  a  política.  Desde  Platão  e  seu
discípulo Aristóteles, que a ideia de constituição da polis é
perpassada pelo princípio de que a cidade deve ser dirigida
por governantes sábios, justos e virtuosos.

É de Aristóteles, por exemplo, a afirmação de que o homem é
um animal político – zoon politikon. “Trata-se de um homem
‘essencialmente  destinado  à  vida  em  comum  na  polis  e
somente  aí  se  realiza  como ser  racional.  Ele  é  um zoon
politikón por ser exatamente um zoon logikón, sendo a vida
ética e a vida política artes de viver segundo a razão’” (LIMA
VAZ, 2004, p. 38-39 apud PANSARELLI, 2009, p. 13).
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E Hélcio Corrêa afirma que na polis grega o cidadão só é
reconhecido  como  tal  a  partir  de  sua  inserção  na
comunidade política e a razão prática que norteia a ação do
cidadão  grego  está  intimamente  ligada  ao  ethos  “[...]
entendido este como um conjunto de tradições, costumes e
valores próprios da vida na polis” (2011, p. 77) e, no caso de
Aristóteles, “[...] as noções de ética e política se completam
reciprocamente na teoria da justiça” (2011, p. 77).

Com efeito, na polis grega, tanto o estudo da ética quanto da
constituição da polis (da política) lançam as bases para o
comportamento  justo  do  indivíduo  e  do  cidadão.  Platão
(1993),  inclusive,  compara  a  ideia  de  justiça,  tanto  no
indivíduo  quanto  na  sociedade,  como  sendo  a  harmonia
entre suas partes.

Essa  dupla  perspectiva  aparece  já  no  início  da  obra  A
República de Platão, a partir do Livro II quando este afirma
que o homem justo em nada diferirá da cidade justa e será
semelhante  a  ela  (435b).  Para  Del  Vecchio  (1925,  p.  14)
aparecem aí fundidas a norma moral e jurídica, a política e a
ética,  inclusive  a  psicologia,  ou  seja,  a  vida  interior  do
indivíduo e as relações sociais.

 27  Leia  o  texto 'ÉTICA E POLÍTICA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Para Del Vecchio, a correlação entre a norma moral e a
jurídica na política constitui o estopim para a realização das
revoluções sociais burguesas e industriais do século VI, de
cordo com o texto.

II. O texto afirma que, para Hélcio Corrêa, na polis grega, o
cidadão só é reconhecido como tal a partir de sua inserção na
comunidade política.
III.  Uma das informações presentes no texto é a de que o
termo  “ethos”  refere-se  a  um  conjunto  de  tradições,  de
costumes e de valores próprios da vida na polis.

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.

 28  Leia  o  texto 'ÉTICA E POLÍTICA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Na perspectiva de Aristóteles, segundo as informações do
texto, a vida ética e a vida política são artes de viver segundo
a razão.

II. Para Aristóteles, o homem, enquanto animal político, é um
ser essencialmente destinado à vida em comum na polis, e
somente aí se realiza como ser racional, conforme se pode
perceber nas informações do texto.

III. Na obra “A República” de Platão, existe a ideia de que o
homem  justo  em  nada  diferirá  da  cidade  justa  e  será
semelhante a ela, 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.

 29  Leia  o  texto 'ÉTICA E POLÍTICA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto traz ao leitor a ideia de que, na Antiguidade, a ética e
a  política  representavam  elementos  absolutamente
antagônicos  e  excludentes  na  sociedade.

II.  Após  a  leitura  do  texto,  o  leitor  pode  perceber  que  o
princípio de que a cidade deve ser dirigida por governantes
sábios,  justos  e  virtuosos  é  universal  e  está  presente  em
todas as comunidades.
III.  De acordo com o texto, a ideia de justiça para Platão é
representada  pela  harmonia  entre  as  partes  de  uma
sociedade aristocrática, feudal e antagônica.

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.

 30  Leia  o  texto 'ÉTICA E POLÍTICA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  procura  deixar  claro  que,  na  perspectiva  de
Aristóteles,  as  noções  de  ética  e  política  se  completam
reciprocamente na teoria da justiça.

II.  Aristóteles afirmou que o homem é um animal  político,
afirma o texto, e, por isso, é alheio às condições sociais que
interferem na sua vida pessoal.
III. O texto procura deixar claro que, na polis grega, tanto o
estudo da ética quanto da constituição da polis tolheram as
expectativas  dos  cidadãos  sobre  o  desenvolvimento  da
democracia.

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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