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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 40 (quarenta) 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 25

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. O ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental
deve organizar-se de modo que os alunos sejam capazes
de  valorizar  a  leitura  como  possibilidade  de  fruição
estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos
em  função  de  diferentes  objetivos  (aprendizado,
entretenimento,  informação  etc.).

II.  A  volta  aos  padrões  clássicos  da  Antiguidade  e  do
Renascimento; a simplicidade; a poesia bucólica, pastoril; o
fingimento  poético  e  o  uso  de  pseudônimos  são
características do Arcadismo no Brasil.

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.  Um  exemplo  de  abordagem  alternativa  do  processo
pedagógico é substituir a categorização linear do conjunto
educacional  formado  pelo  objetivo,  conteúdo,  estratégias
metodológicas e avaliação por outra em que a avaliação e
seus critérios sejam integrados em cada momento do plano
de trabalho docente.

II.  Existe  uma  visão  de  que  a  avaliação  educacional  está
vinculada unicamente à verificação de aprendizagem. Nessa
perspectiva,  ela  é  considerada  um instrumento  que  busca
averiguar o sucesso das atividades de ensino e aprendizagem
apenas no final do processo educativo.
III. A avaliação da aprendizagem não possui relação com o
conhecimento  do  estudante,  pois  ela  deve  ser  feita
exclusivamente de acordo com os planos de estudos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. A avaliação precisa ser considerada como uma ferramenta
que dificulta as atividades dos educadores e dos gestores de
ensino.

II.  O  ato  de  diagnosticar  permite  conhecer  o  objetivo  da
investigação  por  meio  de  dados,  e  a  qualificação  desses
dados leva a uma intervenção.
III. A avaliação consiste em promover a reflexão e a condução
de todos  os  envolvidos  no  processo educacional  a  novos
caminhos, visando analisar e aprimorar a prática pedagógica
para a transformação social.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  abordagem interacionista,  em avaliação,  ancora-se na
crença e na defesa de que a educação é um processo de
humanização das pessoas e,  portanto, a avaliação escolar
não deve se limitar à aplicação de provas escritas com o
objetivo  exclusivo  de  atribuir  notas  aos educandos ou de
classificá-los.

II.  No  Brasil,  o  Arcadismo  caracteriza-se  por  uma  poesia
impessoal  e  objetiva,  na  qual  o  poeta  busca  interpretar
sentimentos  comuns,  não  individuais.  Assim,  antes  da
emoção,  existe  uma  preocupação  com  a  satisfação
intelectual  e  lógica  do  leitor.

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.  Chama-se  genericamente  Modernismo  o  conjunto  de
movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as
artes e o design da primeira metade do século XX e que
tolheu as ações de renovação da produção escrita ao mesmo
tempo em que apoiou o tradicionalismo literário.

II. Ao componente LÍNGUA PORTUGUESA no currículo escolar
cabe  proporcionar  aos  estudantes  experiências  que
contribuam para a ampliação dos letramentos,  de forma a
possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas
práticas sociais permeadas e constituídas pela oralidade, pela
escrita e por outras linguagens.

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.  Aprender  uma  língua  é  a  única  forma  de  aprender  os
significados culturais pelos quais as pessoas do seu meio
social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas.

II. O ensino da Língua Portuguesa deve organizar-se de modo
que os alunos sejam capazes de valorizar a leitura como fonte
de informação e uma via de acesso aos mundos criados pela
literatura.

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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 7  Analise as afirmativas a seguir:
I. O conteúdo de ensino a ser transmitido pelo educador deve
tolher  as  possibilidades  de  aprendizado  por  parte  dos
educandos,  limitando  e  prejudicando  o  desenvolvimento
pessoal e profissional dos alunos.

II.  A  antítese  é  o  emprego  de  comparações  entre  termos
semelhantes,  até  mesmo  sinônimos,  ou  seja,  consiste  na
justaposição de duas ideias, lado a lado, em uma frase, a fim
de exprimir um sentimento ou uma ideia matemática.

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.  O ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental
deve organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de
usar  os  conhecimentos  adquiridos  para  diminuírem  as
possibilidades de uso da linguagem ou mesmo a capacidade
de análise crítica.

II. A segunda geração do Romantismo no Brasil é conhecida
como  geração  tecnológica  (reformista  ou  industrial).  Suas
características incluem: incentivo à ciência,  visão da morte
como  uma  etapa  inevitável  da  vida  do  organismo,  pouca
valorização dos sentimentos individuais e busca constante
pelo conhecimento.

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  escritores  de  tendência  naturalista  enfatizam
comportamentos instintivos de personagens, comparando-os
a animais. O realista procura enfocar o homem comum, com
todos os seus contrastes, sem idealizações.

II. A avaliação em Língua Portuguesa deve ser compreendida
como constitutiva da prática educativa, dado que é a análise
das  informações  obtidas  ao  longo  do  processo  de
aprendizagem que possibilita ao educador a organização de
sua ação de maneira adequada e com melhor qualidade.

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. Antônio Gonçalves Dias foi um poeta e um grande expoente
da  tradição  literária  conhecida  como  “indianismo”.  O  seu
estilo literário é marcado por elementos de nacionalismo e
referências aos povos indígenas, colocando esse autor entre
os poetas da primeira geração barroca brasileira.

II. Ao longo do Ensino Fundamental, as atividades realizadas
pelo educador de Língua Portuguesa devem ajudar o aluno a
desenvolver  habilidades  que  lhe  permitam  valer-se  da
linguagem  para  melhorar  a  qualidade  de  suas  relações
pessoais.

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. No contexto escolar, é vedado aos docentes participar dos
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao
próprio desenvolvimento profissional.

II.  A  avaliação  realizada  na  sala  de  aula  busca  articular
sujeitos  e  contextos  diversos,  confrontando  os  múltiplos
conhecimentos que perpassam o saber, o fazer e o pensar de
discentes,  a  fim  de  tolher  e  reduzir  as  possibilidades  de
compreensão dos alunos sobre os fenômenos ao seu redor.
III.  As  concepções  da  avaliação  educacional  integram
reformas  nos  currículos,  nas  propostas  pedagógicas,  nos
programas  governamentais  e  na  sociedade  na  qual  está
inserida.

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.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I. As figuras de linguagem são estratégias que o escritor pode
aplicar ao texto para conseguir  um determinado efeito na
interpretação do leitor. A comparação, por exemplo, é uma
figura de linguagem que faz a ligação do significado de dois
ou  mais  elementos  com o  uso  de  versos  metrificados  e
equações matemáticas simples.

II.  No  Brasil,  o  Arcadismo  caracteriza-se  por  uma  poesia
objetiva  e  impessoal,  na  qual  se  verifica  o  predomínio  da
razão  sobre  os  sentimentos  e  orienta-se  pela  verdade  e
sinceridade.

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 avaliação é um componente do processo de ensino e
visa, através da verificação e da qualificação dos resultados
obtidos,  a  determinar  a  correspondência  destes  com  os
objetivos propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em
relação  às  atividades  didáticas  a  serem  realizadas  no
ambiente escolar.



 INSTITUTO ADM&TEC | CACHOEIRINHA (PE) - PROFESSORES v.Audit.: B0324722F

PROF. EF. II - PORTUGUÊS - Página 4 de 9 v.1669/2022

II. As obras literárias da primeira geração do Romantismo no
Brasil possuem forte apelo nacionalista e indianista devido à
influência  de  determinados  eventos  históricos,  como  o
processo  de  redemocratização  após  o  Governo  Militar,  o
Plano Real e a ampliação do acesso às tecnologias digitais.

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. É a partir da relação estabelecida entre a prática do ensino
e  a  aprendizagem  que  se  torna  possível  ao  educador
compreender melhor por que alguns aspectos dos conteúdos
abordados foram mais bem aprendidos (ou não) que outros,
o que sempre leva o profissional de educação a reduzir o
padrão de qualidade da sua prática profissional.

II.  A  psicologia  educacional  busca  ajudar  o  educador  a
adquirir e a desenvolver qualidades e habilidades necessárias
para lidar com as situações próprias do ambiente escolar.

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.  As atividades desenvolvidas no ambiente escolar devem
promover  o  desenvolvimento  do  educando  em  diversos
aspectos, pois a finalidade de qualquer ação educativa é a de
impedir a produção de conhecimentos pelos alunos.

II.  O nome “arcadismo” é uma referência à Arcádia,  região
campestre do Peloponeso, na Grécia antiga, tida como ideal
de inspiração poética e,  portanto,  remetia a características
como  a  simplicidade  e  o  uso  de  pseudônimos  entre  os
autores do Arcadismo no Brasil.

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. O indianismo, no contexto do Romantismo brasileiro, deu
origem  ao  que  ficou  conhecido  como  o  “mito  do  bom-
selvagem”.  Esse  mito  tornou-se  uma  importante
característica  desse  movimento  literário  no  Brasil.

II. Para elaborar um plano de ensino, é necessário definir os
objetivos que conduzem uma aula ou um conjunto de aulas,
pois  o  objetivo  desse  plano é  a  realização das  atividades
planejadas pelo educador com base no desenvolvimento de
conhecimentos,  de  competências,  de  habilidades  e  de
atitudes demonstradas pelos alunos.

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. Graciliano Ramos de Oliveira foi um romancista brasileiro
do século XX,  mais conhecido por  sua obra Vidas Secas.
Nessa obra, Fabiano e Sinhá Vitória relatam o seu ciclo de
exploração e as dificuldades da vida de uma família pobre em
meio à seca.

II. Para Piaget, o processo de reflexão caracteriza-se por ser o
processo  de  criação  ou  mudança  de  esquemas  mentais
resultantes da falta de necessidade de assimilar os desafios
ou  informações  do  meio.  De  acordo  com  esse  autor,  o
educando  deve  abster-se  de  buscar  ativamente  o
conhecimento  ou  de  interagir  com  o  meio  a  fim  de
compreendê-lo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos,
habilidades,  hábitos,  modos  valorativos  e  atitudinais  de
atuação social, organizados pedagógica e didaticamente pelo
Estado, tendo em vista a assimilação passiva pelos alunos,
sem qualquer objetivo de contribuir para a prática de vida dos
educandos.

II. O universo de personagens criado por Lima Barreto está
repleto de políticos ineficazes e poderosos, de ignorantes que
passam por sábios, de militares incapazes e tirânicos. A esse
mundo de privilegiados o escritor opõe as figuras do subúrbio,
uma multidão de oprimidos, mostrando sua inspiração e sua
revolta contra uma ordem social injusta.

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.  A  linguagem verbal  possibilita  ao homem representar  a
realidade  física  e  social,  possibilita  a  representação  e  a
regulação do pensamento e da ação, próprios e alheios, mas
não permite comunicar ideias, pensamentos ou intenções de
diversas naturezas.

II. Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso
aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição
estética, tornando o aluno incapaz de recorrer aos materiais
escritos  em  função  de  diferentes  objetivos,  é  um  dos
objetivos  do  ensino  de  Língua  Portuguesa  no  Ensino
Fundamental.
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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.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No Ensino Fundamental,  as estratégias didáticas para o
ensino de Língua Portuguesa devem permitir  ao educando
analisar  a  correspondência  entre  os  segmentos  falado  e
escrito da nossa língua.

II. Os objetivos de ensino devem auxiliar o educador a definir e
delimitar com clareza o que se pretende com o processo de
ensino, sendo prejudicial à sua atuação profissional escolher
técnicas, recursos materiais e formas de avaliação. Assim, o
trabalho do educador deve ser precedido de um planejamento
cuidadoso a fim de alcançar os objetivos propostos.

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.  De acordo com a Lei  nº 9.394,  de 1996,  o currículo do
Ensino Fundamental deve incluir, obrigatoriamente, conteúdo
que trate das obrigações cívicas e militares das crianças até
seis anos.

II. O processo de aprendizagem é um fator relevante que deve
ser  considerado  no  momento  do  planejamento  da
organização  da  Educação  Básica.
III. O Ensino Fundamental constitui a etapa final da Educação
Básica,  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  e  não  pode
contemplar  disciplinas  ou  matérias  relacionadas  a  temas
regionais.

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.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, as instituições de ensino público devem estimular
o  desenvolvimento  contínuo  dos  seus  profissionais,
promovendo cursos de formação ou mesmo permitindo que
esses  profissionais  participem  de  especializações,
mestrados  e  doutorados.

II. A legislação em educação no Brasil indica que é facultativo
aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na
Educação Básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
III.  No Brasil,  o  Ensino  Fundamental  deve  ser  ofertado de
forma  presencial ,  apenas,  sendo  vedada  qualquer
possibilidade  de  utilização  de  tecnologias  de  educação  a
distância.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a legislação brasileira em educação, nos
estabelecimentos  de  Ensino  Fundamental,  públicos  e
privados, é obrigatório o estudo da história e da cultura afro-
brasileira e indígena.

II.  No  Brasil,  o  pluralismo  de  ideias  e  de  concepções
pedagógicas deve ser permitido e estimulado no ambiente
escolar, conforme determina a LDB.
III. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância são atitudes
que  devem  ser  desprezadas  durante  a  realização  das
atividades  pedagógicas  e  educacionais  nas  instituições  de
ensino brasileiras.

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. A legislação brasileira sobre educação veda explicitamente
a  adoção,  no  currículo  do  Ensino  Fundamental,  dos
conteúdos  referentes  aos  direitos  das  crianças  e  dos
adolescentes.

II.  No Brasil,  o respeito à liberdade e o apreço à tolerância
devem ser estimulados no ambiente escolar, de acordo com a
LDB.
III. Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental
e  do  Ensino  Médio,  no  Brasil,  devem ser  elaborados  sem
respaldo ou referência à Base Nacional Comum Curricular.

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. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
possibilita aos municípios optar por se integrarem ao sistema
estadual de ensino.

II.  Baixar  normas complementares  para  o  seu  sistema de
ensino – certificando-se de que tais normas obedecem aos
princípios  da  legalidade  e  da  eficiência,  além  de  estarem
alinhadas às diretrizes da LDB – é um dever do município, de
acordo com a Lei nº 9.394, de 1996.
III. Os docentes devem participar integralmente dos períodos
d e d i c a d o s  a o  p l a n e j a m e n t o ,  à  a v a l i a ç ã o  e  a o
desenvolvimento profissional como forma de contribuir para a
melhoria  dos  serviços  educacionais  prestados  nas
instituições  de  ensino.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Se R$ 5.250 forem investidos em uma aplicação que
rende juros compostos de 3,5% ao mês, por um período de
6  meses,  resultará  em  um  montante  maior  que  R$
6.591,333....

II.  Considere um desconto de 3% que foi aplicado a um
produto cujo preço inicial era de R$ 18,00. Assim, é correto
afirmar  que  o  preço  final  do  item,  após  o  desconto,  é
inferior a R$ 16,75.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I. É possível construir uma cerca em um determinado terreno
em 11 dias, instalando 65 estacas por dia. Assim, se forem
fincadas 11 estacas por dia, apenas, essa mesma cerca seria
construída em menos de 54 dias.

II. As durações de 3 atividades são, respectivamente: 1.001
minutos, 23 minutos e 111 minutos. Juntas, essas atividades
somam 19,81 horas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Considere  3  f iguras  geométr icas  que  medem,
respectivamente, 68 m², 77 m² e 123 m². Assim, dados esses
valores, a área total somada dessas figuras é superior a 247
m² e inferior a 288 m².

II. Sobre um triângulo, sabe-se 2 medidas: a altura, que é igual
a 12 centímetros; e a área, que é igual a 60 cm². Assim, se a
base dessa figura geométrica for aumentada em 80%, então a
sua área será aumentada em 51,333...%.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Em um pote,  há R$ 39,00 em moedas de 10 centavos.
Assim, é correto afirmar que, nesse pote,  há mais de 377
moedas.

II.  Se  um veículo  percorre  300  Km utilizando  20  litros  de
combustível, é correto afirmar que esse mesmo veículo, nas
mesmas condições,  percorrerá  15 Km com apenas 1  litro
desse combustível.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um capital  de  R$ 1.750,  aplicado por  4  meses a  juros
compostos de 2% ao mês, acumulará um montante maior
que R$ 1.699,12 no período.

II. Um desconto de 4% foi dado sobre uma compra de R$ 175.
Assim,  é  verdadeira  a  afirmativa  de  que  o  preço  final
efetivamente pago pela compra, após o desconto, é inferior a
R$ 160,00 e superior a R$ 152.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ao utilizar a opção “Responder a todos”, em um programa
de e-mail,  é  recomendável  que o usuário do programa se
certifique  de  que  o  assunto  da  mensagem  realmente  é
interessante para todas as pessoas que receberão o e-mail.

II.  O  navegador  Google  Chrome  dispõe  de  uma  série  de
funcionalidades  que  permitem  aumentar  a  segurança  do
usuário,  tais  como a  possibilidade de  limpar  os  dados de
navegação, sejam todos os dados ou apenas os dados de um
período específico.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. É possível elevar a segurança de um computador com a
utilização de alguns programas, como um antimalware on-
line ou mesmo um antivírus. Dessa forma, o usuário reduz o
risco de ter seus dados pessoais indevidamente acessados
por terceiros.

II. Quando se navega no modo “Privado”, o navegador Google
Chrome não guarda o histórico de navegação, os cookies, os
dados  de  sites  ou  as  informações  introduzidas  nos
formulários pelo usuário. Assim, é possível elevar a segurança
no uso da Internet.
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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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O termo “software”  designa qualquer  aplicativo ou peça
f ís ica  de  um  computador  pessoal  cuja  função  é
exclusivamente  a  de  realizar  o  processamento  e  o
armazenamento de dados no computador.

II. Alguns sites e páginas na Internet dispõem de opções que
facilitam o acesso aos seus serviços, como “Lembre-se de
mim”,  “Continuar  conectado”  e  “Lembrar  minha  senha”.
Embora essas funcionalidades sejam práticas,  elas podem
reduzir  a  segurança na Internet,  pois  facilitam o acesso a
dados de login e senha por terceiros.

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.  Recebe  o  nome  de  “hardware”  qualquer  dispositivo  de
entrada  que  é  utilizado  em  um  computador  para  passar
informações para um usuário,  tais como uma impressora,
um scanner ou um antivírus.

II.  No contexto da segurança de um computador,  o termo
“firewall”  é  utilizado  para  designar  um  software  malicioso
projetado para explorar uma vulnerabilidade existente em um
microcomputador  pessoal  ou  em  um  servidor  de  dados
empresariais.

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. Em informática, o conceito de “largura de banda” remete à
medida da capacidade de transmissão de um determinado
meio, conexão ou rede, determinando a velocidade que os
dados passam através desta rede específica.

II.  O  termo  “hardware”  refere-se  a  toda  parte  lógica  do
computador, ou seja, é o termo em inglês que denomina o
conjunto de aplicativos e programas que realizam as diversas
operações em um computador.

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 36 a 40

MARS 2020

Em  julho  de  2020,  a  NASA  –  a  agência  espacial  norte-
americana  –  adiou  por  uma  semana  o  lançamento  da
missão Mars 2020, devido a um problema com o foguete
Atlas V, responsável por lançar o ROVER (um tipo de veículo
utilizado em missões espaciais) denominado “Perseverance”
rumo a Marte. Na ocasião, a nova data de lançamento da
missão foi adiada para o dia 30 de julho de 2020.

Aquela foi a terceira vez que a data precisou ser adiada no
ano de 2020. Na primeira ocasião em que o lançamento foi
adiado, a NASA reagendou o lançamento do dia 17 de julho
para o dia 20 de julho. Posteriormente, a agência espacial
precisou alterar novamente o dia do lançamento para 22 de
julho.  O  motivo,  na  ocasião,  foram  preocupações
relacionadas à contaminação em alguns equipamentos. Já
na ocasião em que o adiamento ocorreu para a data de 30
de julho, o problema foi com o foguete Atlas V, fabricado e
operado pela United Launch Alliance (ULA).

Um teste geral do foguete Atlas V foi realizado em 22 de
junho  de  2020,  no  qual  os  tanques  propulsores  foram
preenchidos  com  combustível  e  todos  os  procedimentos
para praticar o lançamento real  foram executados.  Então,
durante esse teste, uma série de sensores que monitoram os
níveis  de  propulsor  de  oxigênio  líquido  no  foguete
entregaram dados problemáticos, exigindo da equipe da ULA
um tempo extra para descobrir o que deu errado.

Com a terceira prorrogação do prazo de lançamento, a NASA
se aproximou ainda mais do fim da janela de lançamento
rumo ao Planeta Vermelho. É que as missões espaciais que
visam chegar a Marte têm apenas um pequeno período a
cada  dois  anos  para  enviar  as  naves.  Esse  período
corresponde ao momento em que Marte se aproxima da
Terra  em sua órbita  ao redor  do Sol.  Assim,  se  a  NASA
perdesse a chance de realizar um lançamento rumo a Marte
durante  esse período,  precisaria  esperar  2  anos até  uma
nova oportunidade.

Na época do terceiro adiamento do prazo de lançamento, a
equipe  da  NASA  anunciou  que  a  janela  de  lançamento
poderia  ser  estendida  até  15  de  agosto  de  2020.  Na
oportunidade,  eles  também  avaliaram  se  esse  período
poderia ser prolongado ainda mais, caso não fosse possível
realizar o lançamento até a metade de agosto. Ainda assim,
o  time  da  agência  espacial  norte-americana  e  da  ULA
dispunham  de  pouco  tempo  para  finalizar  todos  os
procedimentos de segurança e enviar o ROVER ao espaço.

O ROVER Perseverance foi projetado para procurar sinais de
vida  que  possam  ter  existido  bilhões  de  anos  atrás  em
Marte. Ele foi equipado com ferramentas para perfurar o solo
do  Planeta  Vermelho  e  buscar  por  amostras  a  serem
deixadas  na  superfície  do  planeta  para,  depois,  serem
coletadas e trazidas à Terra em uma missão posterior, de
modo  a  permitir  que  tais  amostram  sejam  estudadas
profundamente em laboratórios terráqueos.
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 36  Leia o texto 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O ROVER Perseverance foi equipado com ferramentas para
perfurar  o solo de Marte e buscar por  amostras a serem
examinadas  na  superfície  do  Planeta  Vermelho,  evitando,
assim, a o envio de material de volta à Terra, o que tornaria o
custo da missão proibitivo, conforme mencionado pelo texto.

II. O texto leva o leitor a entender que, após as preocupações
relacionadas à  contaminação em alguns equipamentos de
propulsão serem esclarecidas,  a  NASA decidiu  antecipar  o
lançamento do foguete para abril de 2020.
III. O texto leva o leitor a inferir que, após a NASA descobrir
que o foguete Atlas V foi  fabricado e operado pela United
Launch Alliance  (ULA),  a  agência  espacial  norte-americana
decidiu cancelar o lançamento e investigar todos os cientistas
envolvidos no projeto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 37  Leia o texto 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Após  a  análise  do  texto,  é  possível  concluir  que  um
problema com o foguete Atlas V motivou a NASA a adiar o
lançamento da missão Mars 2020.

II.  A  equipe  da  NASA  anunciou,  na  época  do  terceiro
adiamento, que a janela de lançamento da missão para Marte
poderia ser estendida até 15 de agosto de 2020, como se
pode concluir a partir da análise das informações do texto.
III. Periodicamente, Marte se aproxima da Terra em sua órbita
ao redor do Sol e, nesse período, a NASA fica impedida de
realizar lançamentos de foguetes devido ao risco de impacto
dos  equipamentos  com a  superfície  do  Planeta  Vermelho,
como  se  pode  concluir  a  partir  da  leitura  cuidadosa  das
informações do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 38  Leia o texto 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Existe um período ideal para o lançamento de missões com
destino a Marte e, mesmo com o adiamento, a NASA afirmou
que o período pretendido poderia ser prolongado ainda mais,
caso não fosse possível realizar o lançamento a metade de
agosto de 2020, como se pode perceber a partir da análise
dos dados e informações do texto.

II. O texto menciona que no teste do foguete Atlas V realizado
em  22  de  junho  de  2020,  os  tanques  propulsores  foram
esvaziados  e  todos  os  procedimentos  para  praticar  o
lançamento  real  foram  redefinidos  pelos  cientistas  e
engenheiros  envolvidos  com  a  missão.

III. As prorrogações de prazo tiveram por objetivo ampliar a
janela de lançamento do foguete rumo a Marte, elevando de
dois para quatro anos o período em que é possível  enviar
missões  para  o  Planeta  Vermelho,  conforme  pode  ser
percebido a partir da leitura cuidadosa das informações do
texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 39  Leia o texto 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que o foguete Atlas V faz parte da missão de lançamento do
ROVER – um tipo de veículo utilizado em missões espaciais
– denominado “Perseverance” rumo ao planeta Marte.

II.  O texto procura deixar  claro para o leitor  que,  no teste
realizado em junho de 2020, um dos sensores que monitora
os  níveis  de  oxigênio  no  foguete  entregou  dados
problemáticos, exigindo da equipe da ULA quase uma hora
para consertar o problema.
III.  Apesar  da  possibilidade  de  ampliação  do  prazo  de
lançamento do foguete,  o  time da agência  espacial  norte-
americana e da ULA dispunham de pouco tempo para finalizar
todos os procedimentos de segurança exigidos para a missão
com destino a Marte, conforme se pode inferir a partir dos
dados do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 40  Leia o texto 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A nova data de lançamento da missão citada no texto foi o
dia 30 de julho de 2020. Essa nova data foi  definida pela
NASA para ser identificado um problema com o foguete Atlas
V.

II. O ROVER Perseverance é um tipo de veículo utilizado em
missões espaciais que foi projetado para procurar sinais de
vida que possam ter existido bilhões de anos atrás no planeta
Marte, conforme sugere o texto.
III. O texto leva o leitor a concluir que, até o momento em que
o texto foi elaborado, a NASA tinha realizado três mudanças
na  data  de  lançamento  do  foguete  no  ano  de  2020.  Na
primeira ocasião em que o lançamento fora adiado, a agência
norte-americana reagendou o lançamento do dia 17 de julho
para o dia 20 de julho de 2020.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.



 INSTITUTO ADM&TEC | CACHOEIRINHA (PE) - PROFESSORES v.Audit.: B0324722F

PROF. EF. II - PORTUGUÊS - Página 9 de 9 v.1669/2022

RASCUNHO


