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CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - FUNDAMENTAL MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

COVEIRO (A)

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, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve: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 seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;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 ou equivalente.c.

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 Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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 nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A concentração de substâncias orgânicas e inorgânicas em um
cemitério não gera riscos de contaminação da água em lençóis
freáticos. Também não está relacionada à presença de animais
como ratos, baratas e moscas.
II. Um bom atendimento não contribui para a satisfação do usuário
dos serviços.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  acúmulo  de  resíduos  em um cemitério  pode  ser  reduzido
através  da  adoção  da  prática  da  coleta  seletiva.  Assim,  os
familiares  e  visitantes  desse  local  poderão  depositar  restos  de
alimentos,  embalagens  e  outros  tipos  de  lixo  em  coletores
adequados,  os  quais  poderão  facilitar  a  destinação  desses
resíduos  para  os  locais  de  reciclagem  e,  assim,  favorecer  a
preservação ambiental.
II. É vedado ao coveiro proceder com a capina periódica e limpeza
dos cemitérios. É também vedado, a esse profissional, realizar o
sepultamento de corpos.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  bom  atendimento  não  está  relacionado  a  uma  cultura  de
gentileza na organização.
II. A impaciência é uma atitude sempre bem avaliada pelo usuário
no âmbito do atendimento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O bom atendimento busca reduzir o sentimento de satisfação do
usuário com os serviços prestados.
II. Os cuidados em um cemitério devem contemplar a manutenção
de  sepulturas,  a  segurança  e  o  tratamento  dos  inconvenientes
como a proliferação de animais peçonhentos.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos cemitérios horizontais, as preocupações com o solo, lençol
freático,  plantas,  memoriais  e  nível  natural  do  terreno  estão
diretamente relacionadas com a manutenção dos mesmos.
II. O sepultamento, diferentemente do enterro, consiste em colocar
o corpo em uma sepultura e não em uma cova.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As luvas utilizadas pelo coveiro durante a realização das suas
atribuições são de uso coletivo e compartilhado entre todos os
servidores que trabalham no cemitério.  Devem ser  de tamanho
padrão, independentemente do indivíduo.
II.  As  luvas,  por  se  tratarem  de  um  equipamento  de  proteção
individual,  não devem ser usadas rotineiramente, mesmo com a
presença de rachaduras ou ferimentos na pele das mãos,  para
realizar as atividades do cemitério.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No atendimento ao usuário dos serviços, o servidor deve evitar
dizer a verdade.
II.  A  exumação  pode  ser  realizada  a  fim  de  proceder  com  a
transferência de cemitério,  por motivo de lotação ou por ordem
judicial. Se não for realizada por nenhum desses motivos, então ela
é ilegal e pode ser considerada uma violação de sepultura.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  Os  cemitérios  do  t ipo  parque  ou  jardim  são  aqueles
predominantemente recobertos por jardins, isentos de construções
tumulares,  e  no  qual  as  sepulturas  são  identificadas  por  uma
lápide, ao nível do chão, e de pequenas dimensões.
II.  O  coveiro,  ao  utilizar  luvas,  pode  tocar  nas  maçanetas  das
portas,  alimentos  e  quaisquer  objetos,  pois  não  há  risco  de
contaminação dos mesmos.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A paciência não é um comportamento avaliado de forma positiva
pelos usuários.
II. Em um cemitério, pode ocorrer a poluição visual causada pela
negligência com a limpeza dos túmulos e também pelos resíduos
de construção (muitas vezes abandonados nas proximidades da
sepultura).
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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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O usuário dos serviços, quando mal atendido, nunca se sente
menosprezado ou menos importante.
II .  O  manejo  inadequado  do  cemitério  pode  provocar  a
contaminação  dos  solos  e  manancia is  h ídr icos  por
microrganismos que proliferam no processo de decomposição dos
corpos.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  desonestidade  é  uma  atitude  sempre  bem  avaliada  pelo
usuário no âmbito do atendimento.
II. Os cemitérios podem atuar como fontes geradoras de impactos
ambientais quando sua localização e manejo são inadequados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O coveiro é desobrigado de preparar sepulturas, pois cabe aos
profissionais  dos serviços públicos de saúde escavar  a  terra  e
escorar  as  paredes da abertura  da cova,  assim como retirar  a
lápide  e  limpar  o  interior  das  covas  já  existentes,  para  o
sepultamento.
II. O sepultamento ou inumação consiste no ato de colocar o corpo
falecido em uma sepultura (túmulo). Ou seja, nesse procedimento,
o cadáver é sepultado numa sepultura, na cova ou em um jazigo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em um cemitério, a visita dos amigos, familiares ou de qualquer
outra pessoa pode gerar a disposição de resíduos sólidos e pode
causar a poluição do local. Assim, é necessário realizar ações de
manutenção e limpeza do local, além de disponibilizar pontos de
coleta de lixo para visitantes.
II. É vedado ao coveiro carregar e colocar o caixão na cova aberta.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em algumas circunstâncias,  é necessário desenterrar o corpo
para que uma perícia possa determinar a causa da morte. No meio
jurídico, tal termo denomina-se exumação, sendo realizado através
de ordem judicial.
II.  O  servidor  não  deve  prestar  as  orientações  necessárias  ao
usuário dos serviços no âmbito da organização.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O cemitério é um local frequentemente visitado por familiares e
amigos do indivíduo falecido. Assim, é fundamental que o coveiro e
os  demais  profissionais  que  trabalham  no  cemitério  adotem
atitudes  de  respeito  e  um  bom  atendimento  para  com  esses
visitantes.
II.  O  usuário  dos  serviços  não  deve  se  sentir  bem-vindo  na
organização.
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.

Atendimento ao público

Tradicionalmente as empresas buscam adequar suas atividades
para chegar o mais próximo possível aos objetivos de satisfazer
seus clientes. No setor público, a partir das novas teorias sobre a
Administração Pública, essa situação não é muito diferente. Um
bom atendimento ao usuário dos serviços públicos faz toda a
diferença na consolidação da imagem da instituição.

Mesmo com todos os avanços tecnológicos vivenciados pela
sociedade nos últimos anos, o contato presencial com o usuário
ainda é considerado pelas organizações como o principal fator
de geração de satisfação. A tecnologia serve de apoio, mas o
contato pessoal, ainda mais em um país com as características
culturais  do  Brasil,  humaniza  as  relações  e  acaba  por  ser
determinante  para  a  percepção  de  qualidade  por  parte  dos
cidadãos.

Excelência  no  atendimento  é  o  conjunto  de  atividades
desenvolvidas por uma organização direcionadas a identificar as
necessidades  dos  seus  usuários,  procurando  atender  suas
expectativas, criando ou elevando o seu nível de satisfação.

As exigências da atualidade mudaram a relação entre o servidor
que  realiza  o  atendimento  e  o  cidadão  usuário  dos  serviços
públicos. O cidadão demanda melhores serviços e exige melhor
gestão  dos  recursos  e  do  patrimônio  público.  E,  quando  a
percepção e as expectativas do usuário sobre a prestação de
serviços são maiores que a qualidade do atendimento recebido,
temos a insatisfação. Por outro lado, quando essas expectativas
são atingidas ou superadas, temos um cidadão satisfeito com o
serviço público.

Nesse novo cenário, com o comprometimento das pessoas, é
possível antecipar-se às novas necessidades e expectativas em
um conjunto de ações que busquem viabilizar a introdução de
práticas de trabalho mais eficientes, além de modelos de gestão
mais democráticos e mudanças significativas na melhoria de
processos e serviços.

A  Gestão  da  Qualidade  no  serviço  público  se  traduz,
necessariamente,  na  busca  de  uma  maior  eficiência  na
prestação  dos  serviços,  constituindo  peça  primordial  rumo à
melhoria contínua, com vistas à efetiva satisfação do cidadão.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2nxmpu4
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16  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor defende que o servidor público possui pouca
influência sobre a qualidade dos serviços prestados no âmbito de
uma  instituição.  Para  defender  esse  ponto  de  vista,  o  autor
apresenta informações de que os serviços prestados por empresas
privadas são sempre absolutamente iguais aos prestados por uma
entidade pública.
II.  Na perspectiva do autor,  a prestação de um atendimento de
qualidade aos usuários dos serviços públicos pode se tornar mais
eficiente  apenas com o auxílio  de empresas privadas e  com a
utilização dos conhecimentos providos pelas novas teorias sobre a
Administração Pública.
III.  A partir  da leitura do texto,  é possível  inferir  que viabilizar a
introdução  de  práticas  de  trabalho  mais  eficientes,  além  de
modelos de gestão mais democráticos e mudanças significativas
na melhoria de processos e serviços, são atitudes desfavoráveis do
ponto de vista da qualidade no atendimento ao público.
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.

17  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a percepção de qualidade por parte dos
usuários dos serviços é fortemente influenciada pelas tecnologias
disponibilizadas pelas entidades públicas, pois torna o atendimento
mais humanizado e dispensa com contato com os servidores.
II. De acordo com o texto, um bom atendimento ao usuário dos
serviços públicos faz toda a diferença na consolidação da imagem
da instituição e contribui para a percepção de qualidade por parte
dos cidadãos.
III. O texto aponta que, atualmente, os usuários dos serviços têm
reduzido  suas  expectativas  em  relação  aos  serviços  públicos
devido  às  práticas  gerenciais  inadequadas  que  têm  sido
estimuladas pelas novas teorias sobre a Administração Pública.
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  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O texto afirma que, quando a percepção e as expectativas do
usuário sobre a prestação de serviços são maiores que a qualidade
do atendimento recebido, ocorre a insatisfação desse cidadão. Por
outro lado, quando essas expectativas são atingidas ou superadas,
o cidadão fica satisfeito com o serviço público.
II. De acordo com o texto, embora as tecnologias disponíveis sejam
importantes, a percepção do cidadão em relação à qualidade no
atendimento ainda é fortemente influenciada pelo contato pessoal
com os servidores.
III.  De acordo com o texto, a busca de uma maior eficiência na
prestação dos serviços públicos, com vistas à efetiva satisfação do
cidadão, é uma estratégia que apenas pode ser realizada com o
auxílio de tecnologias sofisticadas.
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  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que o contato presencial com o usuário ainda é
considerado pelas organizações como o principal fator de geração
de  satisfação.  Ele  humaniza  as  relações  e  acaba  por  ser
determinante  para  a  percepção  de  qualidade  por  parte  dos
cidadãos.
II. De acordo com o texto, o comprometimento das pessoas possui
relação com a  viabilização e  com a  introdução de  práticas  de
trabalho mais eficientes.
III.  O conceito de excelência no atendimento,  de acordo com o
texto, refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas por uma
organização direcionadas a identificar as necessidades dos seus
usuários,  procurando  atender  suas  expectativas,  criando  ou
elevando o seu nível de satisfação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

20  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O  texto  afirma  que  as  exigências  da  atualidade  mudaram  a
relação entre o servidor que realiza o atendimento e o cidadão
usuário  dos  serviços  públicos.  Afirma,  ainda,  que  o  cidadão
demanda melhores serviços e exige melhor gestão dos recursos e
do patrimônio público.
II. A partir da leitura do texto, é possível inferir que a Gestão da
Qualidade no serviço público se traduz, necessariamente, na busca
de uma maior eficiência na prestação dos serviços, constituindo
peça primordial  rumo à melhoria contínua,  com vistas à efetiva
satisfação do cidadão.
III.  O  texto  afirma que,  apesar  das  exigências  da  atualidade,  a
relação entre o servidor que realiza o atendimento e o cidadão
usuário dos serviços públicos permanece inalterada,  não sendo
afetada pela qualidade do atendimento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Há 2 meses, o peso de Glória era de 91 kg. Há 1 mês, seu peso
era de 99 kg. Atualmente, seu peso é 104 kg. Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que seu peso médio, no período considerado, é superior a 101 kg e
inferior a 103 kg.
II.  Considere um tanque em formato retangular com dimensões
iguais  a  115m,  14m  e  21m.  Considerando  exclusivamente  as
dimensões apresentadas, é correto afirmar que o volume desse
tanque será superior a 33.115 m³ e inferior a 33.970 m³.
III. Alana realizou um investimento no valor de R$ 2.600,00 em uma
aplicação financeira de um banco. Após 1 ano, Alana observou que
o  seu  investimento  apresentou  rendimentos  da  ordem  de  2%,
acumulando, assim, um montante superior a R$ 2.880,00 e inferior
a R$ 2.905,00.
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 | PALESTINA (AL) - FUNDAMENTAL MANHÃ v.Audit.: 595C8EE28

COVEIRO (A) - Página 5 de 7 v.1022/2019

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Uma  cerca  capaz  de  cercar  completamente  um  terreno
retangular com largura igual a 87 metros e comprimento igual a
139 metros deverá ser maior que 441 metros e menor que 448
metros.
II. A raiz quadrada de 18.769 é um número superior a 129 e inferior
a 142.
III.  Renata  comprou  um  produto  importado  por  74  euros.
Considerando  que  na  época  o  valor  do  euro  era  de  R$  3,40,
podemos afirmar que Renata gastou mais de R$ 201,50 e menos
de R$ 212,40.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Julia realizou um investimento no valor de R$ 2.812,00 em um
banco.  Após  1  ano,  Julia  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 3%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o montante acumulando por Julia é superior a R$ 2.984,30 e
inferior a R$ 2.998,15.
II. Ludimila comprou um produto e obteve um desconto de 10%.
Sabe-se que o preço inicial  do produto era de R$ 78,00. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que Ludimila  deverá pagar  mais de R$ 67,40 e
menos de R$ 69,50 pelo item.
III. Marcia adquiriu um empréstimo no valor de R$ 6.200,00 em um
banco. Após 1 mês, foi necessário pagar juros no valor de 3,5%
sobre  o  valor  do  emprést imo  .  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que Marcia pagou um valor superior a R$ 205,50 e inferior a R$
221,60 em juros no 1º mês.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um reservatório em formato de cubo com aresta de 2,5m foi
reformado e teve seu volume aumentado em 12%. Assim, é correto
afirmar  que  o  referido  reservatório  passou  a  ter  um  volume
superior a 16,5 m³ e inferior a 18,2 m³.
II. Clara abasteceu sua moto com R$ 34,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 50 centavos para pagar, pode-se
dizer  que  Clara  utilizou  mais  de  56  moedas  para  pagar  pelo
combustível.
III. Rafaela adquiriu um empréstimo no valor de R$ 8.700. Após 1
mês, foi necessário pagar juros no valor de 4% sobre o valor do
empréstimo.  Assim,  é  correto  afirmar  que  Rafaela  pagou  o
equivalente a R$ 348 em juros no 1º mês.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Célia leu um romance em 5 dias, lendo 66 páginas por dia. Se
tivesse lido 11 páginas por dia, ela teria concluído a leitura desse
romance em um período superior a 24 dias e inferior a 28 dias.
II. Um veículo consumiu 98,3 litros de combustível para percorrer a
distância  de  687  km.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, em média, esse
veículo  consegue  percorrer  mais  de  6,4  km  com  1  litro  de
combustível.
III. Há 2 meses, o peso de Rosângela era de 59 kg. Há 1 mês, seu
peso era de 62 kg. Atualmente, seu peso é 62 kg. Assim, é correto
afirmar que seu peso médio, no período considerado, é inferior a
65,9 kg e superior a 59,6 kg.
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.

TRANSCENDENTAL

Nosso amor, a priori, isso divulgaram
Que espectro banal era.
Labaredas de neve, invernia que flama
Não nos disseram que não seria leve
Corpos em chama
Contradição? Transcendental.

(Autor (a) anônimo (a))

26 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Existe uma relação antagônica expressa no texto, comprovando
o conflito vivido pelo eu lírico, que, ao final, considera o amor algo
que ultrapassa o limite do racional.
II. O amor, para o eu lírico, é algo fútil, insignificante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Há uma indeterminação quanto à identidade de quem propagou o
amor expresso pelo eu-lírico.
II. O eu lírico se encontra confuso e considera que o amor é algo
contraditório e terreno, carnal. Por conseguinte, um eterno jogo de
dúvidas.
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 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. O eu lírico transparece a ideia de que o amor é carnal, prazeroso,
tênue, porém contraditório, já que o ser humano é, por natureza,
indeciso.
II.  Infere-se do texto que o amor é um sentimento controverso;
logo, deve ser tratado com certa banalidade.
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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29 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Uma justificativa para o conflito vivido pelo eu lírico em relação
ao sentimento está na assertiva de que o amor é transcendental.
II. Para o eu lírico, o amor é algo apavorante. Isso fica nítido no
verso “Que espectro banal era”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. O eu lírico apresenta uma preocupação por não ter conhecimento
do árduo sentimento, que é o amor.
II. Fica evidente a manifestação de um eu-lírico feminino desde o
primeiro verso: “Nosso amor, a priori, isso divulgaram”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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RASCUNHO


