
 v.Audit.: 83ECB14A8

v.1551/2020

DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR EDUCAÇÃO)
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 50 (cinquenta) 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.

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 20

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em números decimais, a fração 6/9 corresponde a um
número maior que 0,57 e menor que 0,83.

II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 6 kg, 8
kg, 5 kg e 13 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 7,5 kg e menor que 9,9 kg.

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.  São  exemplos  de  números  primos,  entre  outros,  os
seguintes: 457 e 490.

II.  O valor  da incógnita  “X”  que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau:  21X -  9 = 33,  é um número
maior que 1 e menor que 6.

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.  Ana recebeu um pagamento de R$ 840. Desse valor, ela
gastou 1/4 com roupas; 2/5 com combustível; e 3/10 com
alimentos. Nessas condições, o valor que ainda lhe restou,
após as despesas descritas, foi superior a R$ 37,50 e inferior
a R$ 56,10.

II. Em uma sala estão 20 crianças e 110 adolescentes. Assim,
é  correto  afirmar  que  é  necessário  que  mais  de  39
adolescentes  saiam da  sala  para  que  o  total  de  crianças
presentes represente 20% do total de indivíduos na sala.

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. Em um lote de 176 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 3/16 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 27 e menos de 31 unidades
fora do prazo de validade.

II. A área total da superfície de um cubo de aresta igual a 15
cm é maior que 1.210 cm² e menor que 1.420 cm².
III.  São números primos menores de 251,  entre outros,  os
seguintes: 53, 75 e 241.

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.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um terreno possui o formato de um triângulo com 51m de
base e 105m de altura. Outro terreno possui o formato de um
retângulo com 118m de largura e 184m de comprimento.
Ambos os terrenos possuem 48% das suas áreas ocupadas
por florestas e o restante ocupado por um gramado. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a soma da área do gramado de ambos
os terrenos é superior a 11.826 m² e inferior a 12.488 m².

II. Considere dois triângulos: X e Y. Sabe-se que X possui base
igual a 8 cm e altura igual a 16 cm. O triângulo Y, por sua vez,
possui  área  45%  maior  do  que  a  área  de  X.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a área de Y é inferior  a 87,5 cm² e
superior a 81,5 cm².
III.  Na semana passada, um produto era vendido em cinco
lojas diferentes com os seguintes preços: R$ 1,8, R$ 2,5, R$
3,5, R$ 2,6 e R$ 3,8. Nesta semana, todas as lojas reduziram
os  preços  c i tados  em  8%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que a média dos preços desse produto nessas lojas,
após o desconto aplicado, representa um valor superior a R$
2,56 e inferior a R$ 2,72.

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.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma empresa possui 2 produtos: A e B. Sabe-se que 15
clientes compraram pelo menos um dos produtos A ou B.
Destes,  10 clientes não compraram o produto B e  2  não
compraram  o  produto  A .  Ass im,  cons iderando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar  que  o  número  de  clientes  que  compraram  os
produtos A e B é maior que 4 e menor que 9.

II.  Em  uma  sala  há  cinco  adolescentes  e  um  adulto.  Os
adolescentes pesam, respectivamente: 68 kg, 67 kg, 70 kg, 76
kg  e  83  kg.  O  adulto  pesa  82  kg.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o peso do adulto é mais de 17% superior à média
de peso dos adolescentes.
III.  Em  uma  sacola  havia  220  confeitos,  os  quais  foram
igualmente divididos em quatro caixas. Os confeitos de duas
dessas caixas foram repartidos entre 10 crianças. O conteúdo
das  outras  duas  caixas  restantes,  por  sua  vez,  foram
repartidos  entre  11  adolescentes.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar  que  a  quantidade  de  confeitos  recebida  por  cada
adolescente equivale a um número maior que 3 e menor que
9.
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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.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I. O produto A apresenta os seguintes preços em cinco lojas
pesquisadas: R$ 14,85; R$ 10,05; R$ 10,95; R$ 10,72; e R$
13,55. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  preço  médio  do
produto A, nas lojas pesquisadas, é superior a R$ 12,47 e
inferior a R$ 12,98.

II. Ana e Carlos são os pais de Bia. A família quer viajar nas
férias de julho. Carlos conseguiu tirar suas férias da fábrica
entre os dias 2 e 28 de julho. Ana obteve licença do escritório
no período de 5 a 30 do referido mês. As férias escolares de
Bia, por sua vez, estão previstas para ocorrer entre os dias 1 e
25  de  julho.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas,  é  correto afirmar  que a  família
poderá viajar por, no máximo, 22 dias consecutivos.
III. Sobre o valor total de um salário de R$ 5.788, incidem 3
descontos, a saber: 11% referente ao INSS; 8% referente ao
FGTS;  e  17%  relativo  ao  IRPF.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor líquido desse salário, após os descontos,
será superior a R$ 3.615 e inferior a R$ 3.725.

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.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma cidade, sabe-se que 17% das famílias têm casa
própria e 22% têm pelo menos um automóvel. O número total
de famílias que têm, ao mesmo tempo, uma casa própria e
um  automóvel  corresponde  a  8%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar  que  o  percentual  das  famílias  que  não têm casa
própria nem automóvel é superior a 59,5% e inferior a 65,4%.

II. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 57X + 188 = 2.069, o valor da incógnita “X” deve ser um
número ímpar, maior que 30 e menor que 37.
III. A razão entre a quantia que Maria gasta e a quantia que ela
recebe de salário por mês é de 4/5. O que resta ao final do
mês, Maria investe em uma aplicação financeira. Sabe-se que
neste mês o salário dela foi de R$ 1.200. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar que
a quantia investida na aplicação financeira é superior a R$
218 e inferior a R$ 275.

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.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um auditório possui 20 filas com 28 assentos, cada. Há,
ainda, uma fila extra com 20 assentos. Sabe-se que já foram
vendidos 360 ingressos para um espetáculo nesse auditório.
Então, é correto afirmar que o número total de ingressos que
ainda  faltam  ser  vendidos  para  completar  a  lotação  do
espaço é superior a 204 e inferior a 231.

II.  Uma companhia de distribuição de gás está construindo
uma tubulação que parte da cidade A até a cidade B,  em
quatro meses. No primeiro mês, foram construídos 40 km de
tubulação. No segundo mês, foram construídos 10% a mais
que  no  primeiro  mês.  No  terceiro  mês,  foi  construída  a
mesma quantidade de  tubulação que o  segundo mês.  No
quarto  mês,  a  companhia  teve  um  progresso  idêntico  ao
terceiro  mês.  Assim,  considerando apenas as informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que,  ao  longo  dos  quatro
meses, foram construídos mais de 147 km e menos de 161
km de tubulação.

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.  Para pagar por um produto cujo preço é de R$ 25,  um
comprador utilizou exclusivamente moedas de 5 centavos.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  total  de  moedas
utilizadas para a compra foi superior a 560 e inferior a 670.

II. Considere 2 retângulos: A e B. O retângulo “A” possui 8m de
largura e 15m de comprimento. O retângulo “B” possui 13m
de  largura  e  22m  de  comprimento.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que a área do retângulo “B” é mais de 131% maior que
a área do retângulo “A”.

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 11 a 16

TAXAS DE JUROS

A atual política econômica do Banco Central (BC) jogou a
taxa básica de juros da economia (Selic) ao menor patamar
da história, a 2,25% ao ano. Apesar de um novo corte na Selic
ainda  ser  cogitado  para  a  próxima  reunião  do  Copom
(Comitê de Política Monetária),  a redução dos juros a um
patamar  de  0%,  como  atualmente  ocorre  em  países  da
Europa, no Japão e nos Estados Unidos, é algo amplamente
descartado pelos economistas.
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Igor  Mundstock,  economista  do  Grupo  Laatus,  classifica
como “inimaginável” a queda da taxa de juros brasileira a
zero. “Não é possível porque temos um risco muito maior do
que há nos Estados Unidos, que estão com a taxa a zero e
são os  detentores  da  moeda mais  poderosa do mundo”,
avalia  ele.  “O  Brasil  com  a  taxa  de  juros  a  zero  não
conseguiria conter a especulação em cima do câmbio e nem
a  saída  de  capital,  porque  os  investidores  ingressam  no
Brasil para desfrutar justamente dessa taxa de juros mais
elevada”, afirma Igor.

Mundstock diz ainda que a taxa de juros brasileira zerada iria
proporcionar uma alta dos preços da economia.  Segundo
ele, esse cenário obrigaria uma alta muito rápida dos juros
na sequência. “O Banco Central precisa agir de uma forma
muito paciente”, explica ele.

Sempre que o BC opta pela redução dos juros básicos, como
aconteceu  durante  a  pandemia  do  novo  coronavírus,  o
objetivo  é  estimular  a  economia  nacional.  Isso  acontece
porque  o  crédito  mais  barato  tende  a  incentivar  a
produtividade e impulsionar o consumo das famílias.

Para Adriano Cantreva, sócio da Portofino Investimentos, as
recentes  reduções  dos  juros  no  Brasil  seguiram  uma
tendência  mundial  “para  o  bem do governo e  o  mal  dos
investidores". Ele, no entanto, não aposta em novos cortes
significativos da Selic. “No Brasil, o Banco Central quer evitar
uma  taxa  de  juros  real  muito  negativa”,  de  acordo  com
Adriano.

Somente nos últimos quatro anos,  a  Selic  já  desabou 12
pontos percentuais, passando de 14,25% para 2,25% ao ano.
Para os economistas consultados semanalmente pelo BC, a
taxa básica ainda deve passar por mais uma queda de 0,25
ponto percentual, para 2% ao ano, patamar que deve persistir
até o final de 2020.

“É provável que no próximo encontro do BC ele faça mais um
corte, o que ficou aberto na última ata do Copom, mas seria
um corte não tão forte como foram os dois últimos, de 0,75
ponto  percentual,  dependendo  do  desenrolar  da  crise  do
coronavírus”, afirma Mundstock.

Por Alexandre Garcia, do R7, em julho de 2020 (disponível
em: https://bit.ly/3j5GbF7). Com adaptações.

 11   Leia  o  texto  'TAXAS DE JUROS'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  No  texto,  Mundstock  diz  que  a  taxa  de  juros  brasileira
zerada iria proporcionar uma redução expressiva dos preços
da economia, gerando inflação.

II. Nos últimos quatro anos, afirma o texto, a Selic já desabou
12 pontos percentuais, passando de 14,25% para 2,25% ao
mês.
III.  Para  os  economistas  consultados  semanalmente  pelo
Banco Central, a taxa básica de juros ainda deve passar por
mais uma queda de 0,25 ponto percentual, para 2% ao ano,
patamar que deve persistir até o final de 2020, 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.

 12   Leia  o  texto  'TAXAS DE JUROS'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  De  acordo  com  o  texto,  Adriano  Cantreva,  sócio  da
Portofino  Investimentos,  aposta  em  novos  cortes
significativos da Selic ainda em 2020, pois essa possibilidade
vinha sendo apresentada pelo Banco Central desde 2019.

II. Na avaliação de Igor Mundstock, apresentada no texto, a
queda da taxa de juros brasileira a zero não é possível porque
o Brasil tem um risco muito maior do que há nos Estados
Unidos, que estão com a taxa a zero e são os detentores da
moeda mais poderosa do mundo.
III.  O  texto  afirma  que,  para  Adriano  Cantreva,  sócio  da
Portofino Investimentos, no Brasil, o Banco Central quer evitar
uma taxa de juros real muito negativa.

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.

 13   Leia  o  texto  'TAXAS DE JUROS'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, o
Banco Central planeja, ainda em 2020, reduzir os juros a um
patamar  de  0%,  como  atualmente  ocorre  em  países  da
Europa, no Japão e nos Estados Unidos.

II. Segundo Mundstock, no texto, o cenário de taxa de juros
zerada e  alta  dos preços da economia obrigaria  uma alta
muito  rápida  dos  juros  na  sequência,  e  o  Banco  Central
precisa agir de uma forma muito paciente.
III. Sempre que o Banco Central opta pela redução dos juros
básicos,  como  aconteceu  durante  a  pandemia  do  novo
coronavírus, o objetivo é estimular a economia nacional, de
acordo com as informações apresentadas pelo 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.

 14   Leia  o  texto  'TAXAS DE JUROS'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Para Adriano Cantreva, sócio da Portofino Investimentos, as
recentes  reduções  dos  juros  no  Brasil  seguiram  uma
tendência mundial, de acordo com o texto.

II. A atual política econômica do Banco Central jogou a taxa
básica de juros da economia (Selic) ao menor patamar da
história, a 2,25% ao ano, de acordo com o texto.
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III.  Igor  Mundstock  afirma,  no  texto,  que  os  investidores
estrangeiros ingressam no Brasil  para desfrutar da taxa de
juros mais reduzida e do câmbio forte.

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.

 15   Leia  o  texto  'TAXAS DE JUROS'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Com a taxa de juros a zero, o Brasil conseguiria finalmente
conter  a  especulação  em  cima  do  câmbio  e  a  saída  de
capital, afirma Igor Mundstock no texto.

II. De acordo com o texto, o Banco Central pretende elevar a
taxa  básica  de  juros  como  uma  forma  de  estimular  os
brasileiros a investir em empresas estrangeiras na bolsa de
valores.
III. Apesar de um novo corte na Selic ainda ser cogitado para a
próxima reunião do Comitê de Política Monetária, a redução
dos juros a um patamar de 0% é algo amplamente descartado
pelos  economistas,  de  acordo  com  as  informações
apresentadas  pelo  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.

 16   Leia  o  texto  'TAXAS DE JUROS'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A redução dos juros básicos no Brasil acontece porque o
crédito  mais  barato  tende  a  incentivar  a  produtividade  e
tolher  o  consumo  das  famíl ias,  de  acordo  com  as
informações apresentadas pelo texto.

II. No texto, Mundstock afirma que é provável que no próximo
encontro  do  Banco  Central  haja  mais  um  corte  na  Selic,
dependendo do desenrolar da crise do coronavírus. Esse novo
corte,  entretanto,  não seria  tão  forte  como foram os dois
últimos, que foram de 0,75 ponto percentual.
III. O economista do Grupo Laatus, Igor Mundstock, classifica
como “desejável” a queda da taxa de juros brasileira a um
patamar abaixo de zero, 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.

Texto para as questões de 17 a 20

Dificuldade de aprendizagem

O  primeiro  estudioso  a  falar  sobre  a  dificuldade  de
aprendizagem foi Ponce de León, na Espanha, que projetou
os  primeiros  ensaios  pedagógicos  para  surdo-mudo,  no
século XVIII, apresenta à humanidade a dactilologia, soletrar
palavras utilizando as mãos, meio que este utilizou para se
comunicar com sua esposa.

Quando  se  falava  em  dificuldade  de  aprendizagem,  os
primeiros estudiosos realizaram experimentos com crianças
com deficiência mental ou com capacidade mental limitada.
Porém,  foi  em  1913  que  Montessori  percebeu  que  os
ensaios pedagógicos até então utilizado com crianças com
deficiência  poderia  ser  instrumento  de  minimização  da
dificuldade  de  aprendizagem,  leitura,  escrita  e  cálculo,
também em crianças normais.

Foi ao final do século XIX e início de XX que começou a se
visual izar  muitas  cr ianças  em  fase  escolar  que
demonstravam dificuldade de aprendizagem. Esse número
de  crianças  tornou-se  a  principal  preocupação  dos
professores,  psicólogos,  médicos  e  famílias.

A sala de aula, local onde a aprendizagem se desenvolve por
m e i o  d e  m é t o d o s  a p l i c a d o s  q u e  e s t i m u l a m  o
desenvolvimento  cognitivo  das  crianças,  é  também  o
ambiente que aflora as dificuldades, até então latente.

Na escola, o ambiente arejado, limpo, com boa iluminação,
turma  com  números  pequenos  de  alunos,  professores
capacitados, motivados e dedicados são relevantes para o
desenvolvimento  cognitivo  satisfatório  do  aluno.  Como
também, material didático e método pedagógico que sejam
condizentes com a realidade social do aluno são fatores que
diminuem a dificuldade de aprendizagem das crianças em
toda fase escolar.

Por  Danie l la  Gusmão,  em  2020  (d isponível  em:
https://bit.ly/30bhXkp).  Com  adaptações.

 17  Leia o texto 'Dificuldade de aprendizagem' e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Na escola, a formação de turmas com números pequenos
de alunos é a principal forma de tolher o desenvolvimento
cognitivo  dos  alunos,  de  acordo  com  as  informações
apresentadas no texto.

II. A sala de aula é o local onde a aprendizagem se desenvolve
por  meio  de  métodos  apl icados  que  est imulam  o
desenvolvimento cognitivo  das crianças,  de  acordo com o
texto.
III.  O  primeiro  estudioso  e  pedagogo  a  falar  sobre  a
dificuldade de aprendizagem em crianças com necessidades
especiais foi  o francês Ponce de León,  de acordo com as
informações apresentadas no 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.



 INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR EDUCAÇÃO) v.Audit.: 83ECB14A8

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA - Página 6 de 15 v.1551/2020

 18  Leia o texto 'Dificuldade de aprendizagem' e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Material didático e método pedagógico condizentes com a
realidade  social  do  aluno  são  fatores  que  diminuem  a
dificuldade  de  aprendizagem  das  crianças  em  toda  fase
escolar,  de  acordo  com as  informações  apresentadas  no
texto.

I I .  Em  1913,  Montessori  percebeu  que  os  ensaios
pedagógicos  até  então  utilizados  com  crianças  com
deficiência  poderiam  ser  instrumentos  de  minimização  da
dificuldade de aprendizagem, leitura, escrita e cálculo também
em crianças sem essa condição, de acordo com o texto.
III.  Quando se  falava  em dificuldade  de  aprendizagem,  os
primeiros estudiosos realizaram experimentos com crianças
com deficiência mental ou com capacidade mental limitada,
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.

 19  Leia o texto 'Dificuldade de aprendizagem' e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I .  As  cr ianças  que  demonstravam  dif iculdade  de
aprendizagem eram objeto de preocupação dos professores,
psicólogos, médicos e a família, de acordo com o texto.

II. Ponce de León, na Espanha, apresentou à humanidade a
dactilologia, uma técnica para soletrar palavras utilizando as
mãos, meio que o estudioso utilizou para se comunicar com
sua esposa, de acordo com as informações apresentadas no
texto.
III.  Na escola,  professores capacitados, motivados e pouco
dedicados são relevantes para o desenvolvimento cognitivo e
satisfatório dos alunos, 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.

 20  Leia o texto 'Dificuldade de aprendizagem' e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O estudioso e filósofo Ponce de León, na Espanha, projetou
os  primeiros  ensaios  pedagógicos  para  surdo-mudo,  no
século XV, de acordo com o texto.

II. Manter um ambiente escolar arejado, insalubre e com boa
iluminação é uma forma de contribuir para o desenvolvimento
cognitivo  e  satisfatório  dos  alunos,  de  acordo  com  as
informações apresentadas no texto.
III.  Foi  no  final  do  século  XIX  e  início  do  século  XX  que
começou a se visualizar muitas crianças em fase escolar que
demonstravam dificuldade de aprendizagem, de acordo com
as informações apresentadas no 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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  À  luz  do  artigo  3º  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação Nacional, o ensino deve ser ministrado com base
nos princípios da coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino; da gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais; da valorização do profissional da
educação  escolar;  e  da  gestão  democrática  do  ensino
público, na forma da LDB e da legislação dos sistemas de
ensino, entre outros.

II. De acordo com o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, o ensino deve ser ministrado com base
nos princípios da igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola; de liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;  do  plural ismo  de  ideias  e  de  concepções
pedagógicas;  do  respeito  à  liberdade  e  do  apreço  à
tolerância, entre outros.

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 do artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente,
a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
saúde,  mediante a efetivação de políticas sociais públicas
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência.

II.  Nos  termos  do  artigo  5º  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,
violência,  crueldade  e  opressão,  punido  na  forma  da  lei
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.

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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 23  Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) A ética, como expressão única do pensamento correto,
conduz à ideia da universalidade moral, ou ainda, à forma
ideal  universal  do  comportamento  humano,  expressa  em
princípios  válidos  para  todo pensamento  normal  e  sadio.
Dessa forma, a ética é o conjunto de normas socialmente
estruturadas que definem como a natureza funciona e como
os seres vivos interagem entre si.

b)  Sendo um produto histórico e  social,  a  ética ilumina a
consciência  humana,  à  medida  que  sustenta  e  dirige  as
ações do homem, norteando a conduta individual e social e
definindo o que é virtude, o que é bom ou mal.  A ética é,
portanto,  atemporal  e  sua  definição  independente  dos
indivíduos ou da sociedade, pois é um conceito natural.

c)  O  servidor  que  trabalha  em harmonia  com a  estrutura
organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão
que utiliza os serviços ali prestados, está colaborando com
os  demais  servidores,  pois  sua  atividade  pública  é
responsável pelo adequado funcionamento da entidade onde
trabalha e seus serviços são úteis à sociedade.

d)  A  esfera  privada  da  vida  dos  servidores  públicos  não
possui  qualquer  relação  com  a  sua  atuação  profissional.
Assim, um indivíduo que assume uma função pública pode, a
qualquer momento, realizar atos contrários à moral, à ética
ou  às  leis,  inclusive  contribuindo  para  comportamentos
discriminatórios,  desde  que  o  faça  fora  do  seu  local  de
trabalho.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  geografia,  a  análise  da  paisagem  deve  focar  nas
dinâmicas de suas transformações,  ou seja,  deve priorizar
simplesmente  a  descrição  e  o  estudo  de  um  mundo
aparentemente estático.

II. A geografia tem por objetivo estudar as relações entre o
processo histórico na formação das sociedades humanas e o
funcionamento da natureza por meio da leitura do lugar, do
território, a partir de sua paisagem.
III.  Na  busca  de  uma  abordagem  relacional,  a  geografia
trabalha com diferentes noções espaciais e temporais, bem
como  com  os  fenômenos  sociais,  culturais  e  naturais
característicos  de  cada  paisagem,  para  permitir  uma
compreensão  processual  e  dinâmica  de  sua  constituição,
para  identificar  e  relacionar  aquilo  que  na  paisagem
representa as heranças das sucessivas relações no tempo
entre a sociedade e a natureza em sua interação.

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.  A  geografia  permite  compreender  como  diferentes
sociedades interagem com a natureza na construção de seu
espaço, as singularidades do lugar em que vivemos, o que o
diferencia e o aproxima de outros lugares e, assim, adquirir
uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade
que estabelecemos com ele.

II.  No  estudo  da  geografia,  é  preciso  observar  e  buscar
explicações matemáticas para aquilo que,  em determinado
momento,  permaneceu  ou  foi  transformado,  sempre
justificando as mudanças naturais como o resultado de uma
ação antrópica.
III. A geografia permite conhecer as múltiplas relações de um
lugar com outros lugares, distantes no tempo e no espaço, e
perceber  as  relações  do  passado  com  o  presente  na
sociedade.

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.  A  geografia  oferece  instrumentos  essenciais  para  a
compreensão e intervenção na realidade social, pois permite
aos alunos,  entre outros aspectos,  conhecer  a  relação do
homem com o ambiente.

II. A preocupação básica da geografia é abranger os modos
de produzir, de existir e de perceber os diferentes lugares e
territórios como fenômenos separados dessas paisagens e
que não interagem com a vida que os anima.
III.  A  geografia  requer  uma  profunda  compreensão  da
dinâmica entre os processos biológicos e químicos inseridos
na biosfera para explicar em detalhes como os seres vivos se
comportam e como os organismos funcionam.

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.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  campos  do  sul  ocorrem  no  chamado  Pampa,  uma
região plana, de vegetação aberta e de pequeno porte que se
estende do Rio Grande do Sul para além das fronteiras com a
Argentina e o Uruguai. São áreas acidentadas, com florestas
densas, árvores com altura média superior a seis metros e
temperatura média anual que pode variar de 28°C até 32°C.

II. Na caatinga, o solo pedregoso não consegue armazenar a
água que cai e a temperatura elevada (médias que podem
variar  entre  25°C e  29°C)  provoca intensa evaporação.  Na
longa estiagem, os sertões são, muitas vezes, semidesertos
que, apesar do tempo nublado, não costumam receber chuva.
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III. Nas regiões equatoriais, encontramos a floresta equatorial
que, em todos os continentes, estreita-se em direção a oeste.
A  leste,  porém,  nas  áreas  onde  sopram os  ventos  alísios
úmidos e  onde existem correntes marítimas quentes,  esta
floresta se expande sob forma de mata pluvial, para maiores
latitudes, como é o caso da mata atlântica na América do Sul.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. O cerrado localiza-se em uma região na parte central do
Brasil e apresenta características de vegetação, de solo, de
clima e de topografia homogêneos em toda a sua extensão.
O cerrado é a segunda maior  formação vegetal  brasileira,
superado apenas pela floresta amazônica.

II. Para o desenvolvimento dos seres vivos, são necessários
calor e água. O ciclo vegetativo e a fenologia da biosfera são
reguladas  nas  regiões  intertropicais  pelo  regime  de
precipitação  e,  nas  regiões  extratropicais,  pelo  regime
térmico.
III.  No  sul  do  Brasil,  a  vegetação  composta  por  campos
limpos é chamada de estepes úmidas. De um modo geral, o
campo limpo é destituído de árvores, com uma composição
bastante uniforme e com arbustos espalhados e dispersos. O
solo dessa região é revestido de gramíneas, subarbustos e
ervas.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No  pantanal,  os  corixos  são  pequenos  cursos  pluviais
intermitentes, de leito próprio, que ligam baías contíguas. Os
corixos têm a importante função de impedir os períodos de
cheia e ampliar a duração dos períodos de seca da planície
pantaneira.

II. No pantanal, a época das cheias eleva o nível dos rios e
lagos da região, inundando lavouras e campos e muitas vezes
sendo agravadas pelas águas do rio Paraguai,  reduzindo a
fertilidade da região por remover e lavar os nutrientes do solo.
III.  O  cerrado é  uma savana tropical  na  qual  a  vegetação
herbácea coexiste com centenas de espécies de árvores e
arbustos  esparsos.  O  solo,  recente  e  raso,  alcalino  e  de
elevadíssima fertilidade, tem altos níveis de matéria orgânica
e baixo teor de minerais e grandes reservatórios de água.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Ao longo dos rios  do cerrado há fisionomias florestais,
conhecidas como florestas de galeria ou matas ciliares. Essa
heterogeneidade é responsável por reduzir a diversidade de
mamíferos  e  de  invertebrados  na  região,  em sua  maioria
extintos pelo consumo de fungos associados às plantas da
região.

II. Na caatinga, a vegetação adaptou-se ao clima seco para se
proteger. As folhas, por exemplo, são finas ou inexistentes.
Algumas plantas armazenam água, como os cactos, outras
se caracterizam por terem raízes praticamente na superfície
do solo para absorver o máximo da chuva.
III.  O  cerrado  tem um clima equatorial  com uma estação
úmida  pronunciada  e  predominante.  A  topografia  dessa
região é fortemente acidentada em sua maioria, favorecendo
a formação de florestas e retendo a umidade nas suas serras
e chapadas.

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.

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os ventos alísios são ventos que ocorrem durante todo o
ano nas regiões tropicais, sendo muito comuns na América
Central.

II. A caatinga é uma região de clima semiárido e solo raso e
pedregoso, embora relativamente fértil. Esse bioma é rico em
recursos genéticos, dada a sua alta biodiversidade.
III.  As chuvas do pantanal ocorrem predominantemente no
topo das colinas,  formando pequenos cursos de água que
deságuam nos rios e na planície. Com o início do trimestre
chuvoso nas regiões altas (a partir de março), o nível de água
dos rios é reduzido, provocando as enchentes.

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.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os ventos alísios são ventos úmidos que provocam chuvas
nos  locais  onde  convergem.  Por  essa  razão,  a  zona
equatorial é a região das calmarias equatoriais chuvosas.

II. O pantanal apresenta chuvas fortes nos primeiros meses
do ano, seguidas por uma seca intensa entre os meses de
maio e dezembro. Os seus terrenos, ricos em chapadões e
serras, são alagados periodicamente por chuvas torrenciais
com elevada precipitação e curta duração.
III. A caatinga tem um aspecto agressivo da vegetação que
contrasta com o colorido diversificado das flores emergentes
no período das chuvas, cujo índice pluviométrico pode variar
entre 300 e 800 milímetros anualmente.
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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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. A distribuição espacial dos biomas depende de diferentes
elementos e fatores, entre os quais se destacam o clima e o
solo. Em regiões climaticamente semelhantes, por exemplo,
encontramos geobiocenoses e paisagens semelhantes.

II. No hemisfério norte, encontra-se o cinturão das florestas de
coníferas e, nas altas latitudes, especialmente no hemisfério
boreal,  a  tundra.  Cada  uma  dessas  regiões  apresenta
aspectos específicos.
III. Os ventos alísios são o resultado da ascensão de massas
de  ar  que  convergem  de  zonas  de  a l ta  p ressão
(anticiclônicas),  nos trópicos,  para zonas de baixa pressão
(ciclônicas) no Equador, formando um ciclo.

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 34 a 37

TUNDRA

A tundra é um bioma que se situa nas regiões próximas ao
polo Ártico, norte do Canadá, da Europa e da Ásia. Nesse
bioma, a vegetação se desenvolve apenas no verão, que dura
de dois a três meses por ano, com temperatura máxima de
10ºC.  Nos  outros  meses  do  ano,  a  tundra  permanece
congelada, atingindo – 20ºC.

Na tundra, a vegetação que consegue sobreviver são plantas
de pequeno porte,  como musgos, líquens e arbustos,  que
servem de alimento aos animais que ali vivem. Nesse bioma
não  existem  árvores,  pois  a  pouca  claridade  e  o  frio
impedem o seu crescimento.

No verão, podem ser vistos muitos animais na tundra, como
as  renas,  lemingues,  raposas,  bois-almiscarados,  lebres
árticas, lobos árticos, urso branco, coruja-das-neves, muitos
insetos e aves migratórias.

Nas  épocas  em  que  a  tundra  permanece  congelada,  os
animais de grande porte que habitam esse bioma migram
para o sul em direção à taiga, enquanto os outros mamíferos
menores se escondem em tocas, e a maioria das aves migra
para outras regiões. Os insetos permanecem em estado de
dormência.

Alguns animais,  como a lebre do ártico,  as raposas e as
ptármigas, permanecem durante todo o ano no bioma, pois
têm a capacidade de mudar a cobertura do corpo conforme
as estações do ano. Sendo assim, no inverno, esses animais
adquirem  uma  cobertura  branca,  permitindo  que  sejam
confundidos com o meio; e no verão adquirem uma cor mais
escura.

Aves  e  mamíferos  (seres  endotérmicos)  possuem  várias
adaptações que os permitem sobreviver em um ambiente
frio,  como  plumagem  e  pelagem  mais  espessas  e
diminuição  das  extremidades  corporais,  como  orelhas,
caudas  e  patas.  Dessa  forma,  a  perda  de  calor  para  o
ambiente  é  menor,  auxil iando  na  manutenção  da
temperatura  do  corpo.

Por  Paula  L.  Moraes.  Adaptado.  Disponível  em:
https://bit.ly/3hlWqwN.

 34  Leia o texto 'TUNDRA' e,  em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Nas épocas em que a tundra permanece congelada,  os
animais de grande porte que habitam esse bioma migram
para o sul em direção à taiga, enquanto os outros mamíferos
menores se escondem em tocas, e a maioria das aves migra
para outras regiões, de acordo com o texto.

II.  Na  tundra,  aves  e  mamíferos  (seres  endotérmicos)
possuem várias adaptações que reduzem a perda de calor
para o ambiente, auxiliando na manutenção da temperatura
do corpo, de acordo com o texto.
III. O texto afirma que, na tundra, a vegetação se desenvolve
apenas no outono, que dura cerca de dois a três meses por
ano, atinge a temperatura máxima de 10 ºC, é caracterizado
por  uma ampla  dinâmica  de  migração  de  animais  e  pelo
florescimento de plantas.

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.

 35  Leia o texto 'TUNDRA' e,  em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Na  tundra,  aves  e  mamíferos  (seres  endotérmicos)
possuem várias adaptações que os permitem sobreviver em
um  ambiente  frio,  como  plumagem  e  pelagem  mais
espessas e  diminuição das extremidades corporais,  como
orelhas, caudas e patas, de acordo com o texto.

II. A tundra é um bioma que se situa nas regiões próximas ao
polo Ártico, norte da África, da Europa e da Ásia, de acordo
com o texto. Essa região é facilmente reconhecida pela sua
vegetação  de  pinheiros,  poucas  gramíneas  e  dinâmica  de
chuvas bem determinada.
III. Alguns animais, como a lebre do ártico, as raposas e as
ptármigas, permanecem durante todo o ano na tundra, pois
têm a capacidade de mudar a cobertura do corpo conforme
as estações do ano, 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.



 INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR EDUCAÇÃO) v.Audit.: 83ECB14A8

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA - Página 10 de 15 v.1551/2020

 36  Leia o texto 'TUNDRA' e,  em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. No inverno, alguns animais que vivem na tundra adquirem
uma cobertura branca,  permitindo que sejam confundidos
com o meio; e no verão adquirem uma cor mais escura, de
acordo com o texto.

II.  Nas épocas em que a tundra permanece congelada,  os
insetos permanecem em estado de dormência e a maioria
dos  pássaros  que  ali  habitam  iniciam  o  período  de
acasalamento, a fim de beneficiarem-se com a abundância
alimentar proporcionada pelo inverno, de acordo com o texto.
III.  Na  tundra  existem  diversas  espécies  de  pinheiros  e
carvalhos,  pois  a  pouca  claridade  e  o  frio  impedem  o
crescimento de gramíneas, arbustos e frutíferas, de acordo
com o texto.  Nessa vegetação,  é  possível  observar alguns
tipos  de  aves  e  mamíferos  migratórios  com  hábitos
alimentares de onívoros, afirma 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.

 37  Leia o texto 'TUNDRA' e,  em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  No  verão,  podem ser  vistos  muitos  animais  na  tundra,
como  as  renas,  lemingues,  raposas,  bois-almiscarados,
lebres árticas, lobos árticos, urso branco, coruja-das-neves,
muitos insetos e aves migratórias, de acordo com o texto.

II.  De  acordo  com  o  texto,  na  tundra,  a  vegetação  que
consegue  sobreviver  corresponde  às  plantas  de  pequeno
porte,  como  musgos,  líquens  e  arbustos,  que  servem  de
alimento aos animais que ali vivem.
III.  Segundo o texto, ao longo do ano, a tundra permanece
congelada, atingindo temperaturas abaixo de – 35ºC, exceto
no outono, quando as flores e frutos começam a desabrochar
nas árvores desse tipo de floresta.

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 38 a 42

SETOR TERCIÁRIO NO BRASIL

Na  classificação  da  estrutura  econômica,  dividem-se  as
atividades em três principais setores: o primário (produção
de  matérias-primas),  o  secundário  (atividade  industrial,
fontes de energia e transportes) e o terciário (comércio e
serviços). Esse último setor vem ganhando cada vez mais
atenção no Brasil, haja vista que é o que mais cresce tanto
na produção de riquezas quanto na geração de empregos.

Desde a segunda metade do século XX, o setor terciário no
Brasil  vem  apresentando  uma  acelerada  expansão,
totalizando  atualmente  a  maior  parte  da  produção
econômica do país. Na década de 1950, esse setor totalizava
pouco  menos  de  50%  do  PIB  (Produto  Interno  Bruto)  e
menos de  30% do total  de  empregos.  Atualmente,  esses
números elevaram-se, respectivamente, para 75% e 68,5%.

A expansão do setor de serviços é uma tendência mundial,
que está relacionada principalmente com o crescimento das
cidades,  das  populações  e  da  renda,  o  que  aumenta  a
demanda  para  a  atividade  comercial  e  também  para  a
prestação  de  serviços.  Além  disso,  a  mecanização  e
robotização cada vez maiores da agricultura e da indústria
transferem e concentram a mão de obra para esse setor.

No caso brasileiro,  curiosamente,  o  crescimento do setor
terciário está diretamente relacionado com o crescimento do
setor secundário, pois a industrialização, além de demandar
uma  correspondente  oferta  de  serviços  e  atividades
comerciais, também intensifica o processo de urbanização.
E é nas áreas urbanas que as atividades relacionadas com o
setor de serviços no Brasil concentram-se.

Essa correlação é tão explícita que o setor terciário no Brasil
se concentra exatamente nas áreas onde a industrialização
concentrou-se  historicamente:  os  grandes  eixos
populacionais da região Sudeste, sobretudo Rio de Janeiro e
São Paulo. Ao mesmo tempo, à medida que se deslocam as
indústrias  e  crescem  as  cidades  médias  e  metrópoles
regionais,  cresce  também  o  setor  terciário  nessas
localidades.

Anteriormente,  o  setor  terciário  era  tido  como  um  setor
improdutivo ou com baixas perspectivas de crescimento e
geração de  oportunidades  na  área  profissional,  o  que  se
mostra  totalmente  diferente  hoje.  Esse  crescimento  é
chamado de terciarização da economia, algo cada vez mais
difundido no Brasil  e no mundo, graças,  principalmente,  à
consolidação  do  processo  de  globalização  e  às  suas
demandas.

É  importante,  por  fim,  que  não  se  confunda  os  termos
“terciarização”  e  “terceirização”.  O  primeiro  representa  o
crescimento  do  setor  terciário,  ao  passo  que  o  segundo
designa a transferência de serviços e mão de obra de uma
organização para outra, geralmente por contratação.

Por  Rodolfo  F.  Alves  Pena.  Adaptado.  Disponível  em:
https://bit.ly/32ffwON.

 38  Leia o texto 'SETOR TERCIÁRIO NO BRASIL' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, nos países europeus e na América
do Norte, a maior parte das empresas e dos trabalhadores do
terceiro  setor  estão  localizados  em pequenas  cidades  do
interior, especialmente nas regiões agrícolas. , afirma o texto.
No  Brasil,  por  outro  lado,  é  nas  áreas  urbanas  que  as
atividades relacionadas ao setor de serviços se concentram.

II. O setor terciário era tido como um setor improdutivo ou
com  baixas  perspectivas  de  crescimento  e  geração  de
oportunidades  na  área  profissional,  o  que  se  mostra
totalmente diferente atualmente, de acordo com o texto.
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III.  O  surgimento  de  novas  tecnologias,  a  ampliação  da
indústria  nacional,  a  redução  da  indústria  de  pesca  e  o
aumento das exportações contribuíram para que, no Brasil, o
crescimento  do  setor  terciário  fosse  inversamente
proporcional ao crescimento do volume de negociações de
moedas estrangeiras, 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.

 39  Leia o texto 'SETOR TERCIÁRIO NO BRASIL' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Algumas  mudanças  tecnológicas  em  outros  setores
favoreceram a terceirização da economia. A mecanização e a
robotização cada vez maiores da agricultura e da indústria,
por exemplo,  transferiram e concentraram toda a mão de
obra nacional no setor terciário, afirma o texto.

II. O setor terciário vem ganhando cada vez mais atenção no
Brasil, haja vista que é o que mais cresce tanto na produção
de riquezas quanto na geração de empregos, de acordo com
o texto.
III.  O texto destaca a importância  de não se confundir  os
termos “terciarização” e “terceirização”. O primeiro representa
o crescimento do setor terciário,  ao passo que o segundo
designa a transferência de serviços e mão de obra de uma
organização para outra, geralmente por contratação.

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 'SETOR TERCIÁRIO NO BRASIL' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  setor  de  serviços  e  comércio  tem  apresentado  um
crescimento vertiginoso no Brasil nos dois últimos séculos,
afirma o texto.  Na década de 1950,  por  exemplo,  o  setor
terciário brasileiro totalizava mais de 60% do PIB (Produto
Interno Bruto) e mais de 45% do total de empregos.

II. Desde a segunda metade do século XX, o setor terciário no
Brasil  vem  apresentando  uma  acelerada  expansão,
totalizando atualmente a maior parte da produção econômica
do país, de acordo com o texto.
III. Segundo o texto, o setor terciário no Brasil se concentra
exatamente nas áreas onde a industrialização concentrou-se
historicamente:  nos grandes eixos populacionais  da região
Sudeste, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo.

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.

 41  Leia o texto 'SETOR TERCIÁRIO NO BRASIL' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A expansão do setor de serviços é uma tendência mundial,
que está relacionada principalmente com o crescimento das
cidades, das populações e da renda, de acordo com o texto.

I I .  Há  cerca  de  dois  séculos,  o  Brasi l  era  um  país
predominantemente  agrário,  afirma  o  texto.  Atualmente,  o
setor terciário brasileiro totaliza 45% do PIB (Produto Interno
Bruto) e 86,5% do total de empregos no país.
III .  O  crescimento  do  setor  terciário  é  chamado  de
terciarização da economia, algo cada vez mais difundido no
Brasil e no mundo, graças, principalmente, à consolidação do
processo de globalização e às suas demandas,  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.

 42  Leia o texto 'SETOR TERCIÁRIO NO BRASIL' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Nas  últimas  décadas,  o  crescimento  das  cidades
brasileiras, das populações, do setor industrial, da exportação
e da renda minguaram a demanda para a atividade comercial
e também para a prestação de serviços relacionados a esses
setores produtivos, de acordo com o texto.

II.  O  texto  afirma  que,  na  classificação  da  estrutura
econômica,  dividem-se  as  atividades  em  três  principais
setores:  o  primário  (produção  de  matérias-primas),  o
secundário  (atividade  industrial,  fontes  de  energia  e
transportes)  e  o  terciário  (comércio  e  serviços).
III.  No  Brasil,  a  industrialização,  além  de  demandar  uma
correspondente oferta de serviços e  atividades comerciais,
também intensifica  o  processo de urbanização,  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.

Texto para as questões de 43 a 46

Energia e meio ambiente no Brasil

Projeções do consumo futuro de energia no Brasil dependem
criticamente  do  tipo  de  desenvolvimento  e  crescimento
econômico que o país terá. As decisões brasileiras na área
de energia não podem ser calcadas em modelos simplistas,
pois a matriz energética brasileira depende dos rumos que o
desenvolvimento  econômico  do  país  vai  seguir.  Assim,  a
política energética deve reconhecer esse fato fundamental,
visto  que  parte  do  sistema  energético  foi  privatizado  e
depende, portanto, de investimentos não-governamentais.
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Em  todos  os  casos,  o  l icenciamento  ambiental  de
empreendimentos  de  produção  de  energia  deve  ser
obedecido.  Dessa  forma,  é  possível  mitigar  muitos  dos
impactos e, com políticas corretas e prévio e transparente
estudo  de  impacto  ambiental,  proceder  a  compensações
ambientais justas.

No  Brasil ,  há  muito  espaço  para  ampliar  a  gestão
governamental no setor de energia, principalmente quando
se busca maior eficiência no uso final de energia, visto que
não se podem deixar  de lado aspectos de segurança no
fornecimento,  criação de  empregos e  de  sustentabilidade
ambiental.  Por  exemplo,  a  utilização de biomassa para a
produção  de  energ ia ,  a lém  de  ser  compet i t iva
comercialmente com o petróleo, é mais limpa, renovável e
permite gerar muitos empregos. Buscar fontes renováveis de
geração de eletricidade é um poderoso estímulo aos agentes
de mercado.

Programas de eficiência energética, baseados na adoção de
padrões  mandatórios,  estimulam  o  setor  de  serviços,
reduzem a poluição e  prolongam a vida das reservas de
petróleo e gás. Além disso, a definição do perfil  industrial
brasileiro tem grande impacto na quantidade e no tipo de
energia final  que teremos que produzir.  Historicamente,  o
país é um grande produtor de produtos intensivos no uso de
energia,  como papel e celulose,  ferro e aço e alumínio.  A
mudança desse perfil  para produtos menos intensivos no
consumo de energia pode alterar, no longo prazo, a demanda
de energia no país e adicionar valor  à nossa produção e
exportações.

Por  José  Goldemberg  e  Oswaldo  Lucon.  Adaptado.
Disponível  em:  https://bit.ly/3j7OKic.

 43  Leia o texto 'Energia e meio ambiente no Brasil' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  No  Brasil,  há  muito  espaço  para  ampliar  a  gestão
governamental no setor de energia, principalmente quando
se busca maior eficiência no uso final de energia, de acordo
com o texto.

II. Programas de eficiência energética, baseados na adoção
de  padrões  mandatórios,  estimulam  o  setor  de  serviços,
reduzem  a  poluição  e  prolongam  a  vida  das  reservas  de
petróleo e gás, de acordo com o texto.
III.  A  definição  do  perfil  industrial  brasileiro  tem  grande
impacto na quantidade e no tipo de energia final que teremos
que produzir. Assim, é perceptível que a demanda por energia
elétrica no país é inversamente proporcional ao crescimento
de novas industriais, afirma 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.

 44  Leia o texto 'Energia e meio ambiente no Brasil' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Historicamente, o Brasil é um grande produtor de produtos
intensivos  no  uso  de  energia,  como  papel  e  celulose,
eletrônicos,  máquinas  pesadas,  eletrodomésticos,
automóveis,  produtos  de  química  fina,  minerais,  gases
nobres, ferro, aço e alumínio, de acordo com o texto.

II.  Segundo o  texto,  em geral,  o  custo  da  energia  elétrica
interfere  diretamente  na  capacidade  produtiva  e  no
crescimento  de  uma  nação.  Por  isso,  as  projeções  do
consumo futuro de energia no Brasil dependem criticamente
do tipo de desenvolvimento e crescimento econômico que os
países do hemisfério norte terão.
III.  No Brasil,  parte do sistema energético foi  privatizado e
depende, portanto, de investimentos não-governamentais, 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.

 45  Leia o texto 'Energia e meio ambiente no Brasil' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. As decisões brasileiras na área de energia não podem ser
calcadas em modelos simplistas,  pois a matriz energética
brasileira  depende  dos  rumos  que  o  desenvolvimento
econômico do país vai seguir, de acordo com o texto.

II. De acordo com o texto, com o licenciamento ambiental de
empreendimentos de produção de energia, é possível mitigar
muitos  dos  impactos  e,  com políticas  corretas  e  prévio  e
transparente  estudo  de  impacto  ambiental,  proceder  a
compensações ambientais justas.
III. A utilização de biomassa para produção de energia, além
de ser competitiva comercialmente com o petróleo, é mais
limpa, renovável e permite gerar muitos empregos, 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.

 46  Leia o texto 'Energia e meio ambiente no Brasil' e,
em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O setor de energia no Brasil deve observar questões como
a segurança no fornecimento aos cidadãos e à indústria, a
criação de empregos para as pessoas mais carentes e  a
sustentabilidade ambiental das matas e florestas de toda a
América Latina, de acordo com o texto.

II. Conforme o texto, a mudança do perfil industrial brasileiro
para produtos menos intensivos no consumo de energia pode
alterar,  no  longo  prazo,  a  demanda  de  energia  no  país  e
adicionar valor à nossa produção e exportações.
III .  O  texto  afirma  que,  para  realizar  um  adequado
planejamento energético no Brasil, é necessário buscar fontes
renováveis  de geração de eletricidade,  pois  essa prática  é
contrária aos interesses dos agentes de mercado.
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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.

Texto para as questões de 47 a 50

Inflação

A inflação  não  é  algo  novo  na  economia  brasileira.  Pelo
contrário, registros dos mais antigos apontam o fenômeno
como crônico, pelo menos no último século. Mais ainda, o
crescimento  dos  preços  não  foi  estável  ou  oscilou  entre
intervalos  razoáveis  na  economia  nacional.  As  fases  de
inflação modesta foram seguidas de períodos de inflação
intensa, às vezes quase atingindo a taxa de 100% ao ano,
como nos anos de 1890 e 1891 e em 1963. Houve, ainda,
períodos  de  preços  estáveis  e  ligeiramente  decrescentes,
como entre 1884 até 1888, de 1908 até 1912 e de 1928 até
1933.
Os processos inflacionários são temas controvertidos e dos
mais  estudados na literatura,  devido aos seus efeitos  na
economia e na qualidade de vida da população. Pode-se citar
três  efeitos  principais  de  inflação:  no  crescimento
econômico; na distribuição da renda entre regiões, setores,
indivíduos  e  fatores  de  produção;  e  na  alocação  dos
recursos. A bem da verdade, os efeitos da inflação são, em
grande parte, provocados por mudanças não esperadas ou
inevitáveis nos preços relativos dos fatores e produtos, e não
pela mera existência da inflação.

Os  efeitos  da  inflação  no  crescimento  real  da  economia
como  um  todo,  e  até  mesmo  de  setores  específicos,
ocorrem de formas distintas no curto e no longo prazo. A
curto prazo,  as mudanças nos preços relativos,  às  vezes
obscurecidas pela inflação, têm o efeito de estimular aqueles
setores com relação de preços favoráveis. Evidências são
abundantes a este respeito, quer sob a forma da curva de
Phillips para a economia como um todo, quer sob a forma de
modelos  de  resposta  da  produção,  ou  de  utilização  de
fatores com respeito a mudanças nos preços. É de consenso
geral que os aumentos nos preços reais, quer deflacionados
pelas  expectativas,  quer  pelos  custos  de  produção,  têm
efeitos positivos, pelo menos a curto prazo, na oferta e nas
decisões  de  produção.  A  longo  prazo,  este  efeito  pode
desaparecer, se a inflação corroer os aumentos dos preços
reais, e outros efeitos negativos tornam-se predominantes.

Adaptado.  Por  Cláudio  R.  Contador.  Disponível  em:
https://bit.ly/3gXWceh.

 47  Leia o texto 'Inflação'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. No Brasil, houve períodos de preços crescentes em ritmo
acelerado (fenômeno denominado de hiperinflação),  como
entre os anos de 1884 até 1888, de 1908 até 1912 e de 1928
até 1933, de acordo com o texto.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que a inflação
afeta o crescimento econômico, a distribuição da renda entre
regiões,  setores,  indivíduos  e  fatores  de  produção,  e  a
alocação dos recursos.

III.  A  inflação é algo novo na economia brasileira,  pois  os
registros desse fenômeno no último século são escassos e os
seus efeitos sobre a economia, a produção e a qualidade de
vida são difíceis de identificar, 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.

 48  Leia o texto 'Inflação'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. Os processos inflacionários são temas controvertidos e dos
mais  estudados  na  literatura,  devido  aos  seus  efeitos  na
economia e na qualidade de vida da população, de acordo
com o texto.

II. De acordo com o texto, a longo prazo, a inflação corrói os
aumentos dos preços reais, o que leva os setores produtivos
a  terem  maiores  estímulos  para  aumentar  a  produção  e
contratar mão-de-obra, gerando desvalorização do câmbio e
queda nos custos transportes.
III. No Brasil, as fases de inflação modesta foram seguidas de
períodos de inflação intensa, às vezes quase atingindo a taxa
de 100% ao ano, como nos anos de 1890, 1891 e 1963, 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.

 49  Leia o texto 'Inflação'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. Em grande parte, afirma o texto, os efeitos da inflação são
provocados por mudanças não esperadas ou inevitáveis nos
preços relativos aos fatores e  produtos,  e  não pela  mera
existência da inflação.

II.  De  acordo  com  o  texto,  os  efeitos  da  inflação  no
crescimento real da economia como um todo, e até mesmo
de setores específicos, ocorrem de acordo com um padrão
facilmente identificável, seja no curto ou no longo prazo.
III.  O  texto  afirma que,  no  curto  prazo,  alguns  setores  da
economia podem ser estimulados por mudanças de preços
favoráveis. Evidências são abundantes a esse respeito, quer
sob a forma da curva de Phillips para a economia como um
todo, quer sob a forma de modelos de resposta da produção,
ou de utilização de fatores com respeito a mudanças nos
preços.

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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 50  Leia o texto 'Inflação'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I.  É de consenso geral que os aumentos nos preços reais,
quer deflacionados pelas expectativas, quer pelos custos de
produção, têm efeitos positivos, pelo menos a curto prazo, na
oferta e nas decisões de produção, de acordo com o texto.

II. A curto prazo, de acordo com o texto, as mudanças nos
preços relativos, às vezes obscurecidas pela inflação, têm o
efeito de estimular aqueles setores com relação de preços
favoráveis.

III. Historicamente, os preços dos produtos agrícolas no Brasil
sempre se mantiveram estáveis ou oscilaram entre intervalos
razoáveis,  ou  seja,  abaixo  do  piso  da  inflação  oficial,  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.
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