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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 50 (cinquenta) 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 máquinac.

fotográfica ou equivalente.

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 realizadas7.

no Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.

questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.

registro fora dos locais destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente10.

preenchida e assinada 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 35

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao longo do Ensino Fundamental, o aprendizado de língua inglesa
deve permitir ao educando reconhecer que uma língua estrangeira
constitui uma porta de acesso a bens culturais da construídos em
outras partes do mundo.
II.  O aprendizado de uma língua inglesa deve possibilitar  que o
educando, ao se envolver nos processos de construir significados
nessa língua,  se constitua em um ser  discursivo no uso dessa
língua estrangeira.
III. No Brasil, é vedado às instituições de ensino ofertar o ensino da
língua inglesa no currículo do Ensino Fundamental. Essa medida é
ratificada não apenas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, mas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na perspectiva de Vygotsky, a aquisição de conhecimentos não
passa pela interação do sujeito com o meio. Assim, o professor de
língua inglesa deve evitar utilizar atividades lúdicas em sala de aula.
II. A avaliação da aprendizagem impede o professor de desenvolver
uma reflexão sobre a sua prática e de retomar aspectos que devem
ser revistos em sala de aula.
III.  O  trecho  em inglês  “I  bought  hin  of”  apresenta  uma grafia
correta e pode ser melhor traduzido como “provocar uma comoção
entusiástica”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No  trecho  em  inglês  “in  full  suing”  ocorre  um  verbo  cujo
significado literal é “calcular”.
II. O trecho “to read for”, em inglês, está corretamente grafado e seu
significado equivale a “estudar para”.
III. Na frase em inglês “i took a suim” ocorre um verbo que pode ser
melhor traduzido como “recordar”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei 9.394/96, o ensino religioso, de matrícula
obrigatória, é parte integrante da formação básica do cidadão da
região Norte do Brasil, apenas.
II. Na frase em inglês “he eats hin aut of house and home”, o verbo
“eats” pode ser melhor traduzido como “discutir / debater”.
III. No trecho “to be eaten up with”, o vocábulo “eaten” pode ser
literalmente traduzido como “vencer”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  pedagogia  libertadora  é  voltada  exclusivamente  para  a
preparação do aluno para o mercado de trabalho.
II. A língua inglesa é raramente ensinada nas instituições de ensino
brasileiras, sendo considerada uma barreira à inserção do indivíduo
no mundo globalizado.
III.  Para  Piaget,  o  processo  de  assimilação  se  dá  através  do
afastamento do educando dos desafios e informações do meio em
que ele habita.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  pluralismo  de  ideias  e  de  concepções  pedagógicas  é  um
princípio  que  deve  basear  a  atuação profissional  de  ensino  de
língua inglesa na instituição de ensino.
II. Para Vygotsky, o planejamento pedagógico é prejudicial para o
desenvolvimento das atividades escolares.
III.  Os objetivos de ensino devem auxiliar  o professor de língua
inglesa a definir e delimitar com clareza o que se pretende com o
processo de ensino. Assim, esse profissional deve evitar escolher
técnicas,  recursos  materiais  e  formas  de  avaliação  que  sejam
adequados às características dos educandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No aprendizado de língua inglesa, a competência comunicativa
engloba  aspectos  como  a  competência  gramatical  e  a
competência  discursiva,  por  exemplo.
II.  O  ensino  de  língua  inglesa  deve  ser  realizado  no  ambiente
escolar, considerando as dificuldades e limitações dos educandos.
III. A definição do currículo deve impedir que mudanças ocorram no
ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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8 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No trecho “to  eat  one’s  head off”,  o  vocábulo “eat”  pode ser
literalmente traduzido como “viver” ou “vivenciar”.
II. O ensino de língua inglesa na escola tem um papel importante à
medida que permite aos educandos entrar em contato com outras
culturas (inglesa, norte americana etc.) e com modos diferentes de
ver e interpretar a realidade.
III. No trecho em inglês “to be crauling with” ocorre um verbo cujo
significado literal é “caminhar”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A gestão escolar está desassociada da distribuição de funções e
atribuições, na relação interpessoal de trabalho, e veda a partilha
do poder.
II.  A aprendizagem de língua inglesa não deve ocorrer de forma
relacionada com o uso que se faz dessa língua.
III.  O  trecho  “to  register  oneself”,  em inglês,  está  corretamente
grafado e seu significado equivale a “alistar-se” ou “dar entrada em
seu nome”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao longo do Ensino Fundamental, o ensino de língua inglesa deve
impedir o aluno de construir consciência linguística e consciência
crítica.
II.  O ensino de língua inglesa deve propiciar desentendimento e
desrespeito aos valores da cultura de outros povos.
III. A grafia do trecho em inglês “too mani cooks spoyl the broth”
está correta.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trecho “there are no flies on him”, em inglês, está corretamente
grafado e seu significado equivale a “ele não é bobo e não se deixa
enganar”.
II.  Para  Vygotsky,  a  educação  de  crianças  deve  contemplar
exclusivamente a formação para o trabalho.
III. O trecho “to read out”, em inglês, está corretamente grafado e
seu significado equivale a “ler em voz alta”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Ao  ensinar  a  língua  inglesa,  é  essencial  ao  educador  uma
compreensão teórica do que é a linguagem do ponto de vista dos
conhecimentos necessários para usá-la, mas não em relação ao
uso que se faz desses conhecimentos para construir significados
no mundo social.
II. Está correta a grafia do trecho a seguir em inglês: i an oversias
caul (uma ligação telefônica intencional).
III.  O  aprendizado  de  língua  inglesa  não  permite  ao  educando
construir uma consciência crítica dos usos que se fazem da língua
que está aprendendo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O ensino de língua inglesa deve ser mediado por uma variedade
de  produtos  culturais  que  permitam  a  apropriação  contínua  e
gradativa do uso da linguagem por parte do educando.
II. O trabalho com língua inglesa no Ensino Fundamental exige do
professor um aprofundamento sobre alguns aspectos essenciais
para  a  organização  do  ensino,  como  a  caracterização  dos
educandos e a complexidade que representa a aprendizagem de
uma outra língua.
III.  A  aprendizagem  de  língua  inglesa  impossibilita  o  aluno  de
construir significados nessa língua.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas
sociais é indispensável no contexto da atuação do professor de
língua inglesa na instituição de ensino.
II.  O  trecho  em  inglês  “to  chowse  bitween”  pode  ser  melhor
traduzido como “lutar por um sonho”.
III.  É dever fundamental do servidor público municipal deixar de
utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu
conhecimento para o cumprimento das suas atribuições.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  ensino  de  língua inglesa  pode beneficiar-se  das  atividades
lúdicas  no  ambiente  escolar.  Essa  estratégia  pode  promover  a
apropriação das formas da língua e a compreensão e produção de
significados por parte dos educandos.
II.  A  competência  comunicativa  é  a  capacidade  de  produzir  e
entender  frases  e  textos  adequados  na  língua  que  está  sendo
aprendida.
III. No trecho em inglês “at a run” ocorre um verbo cujo significado
literal é “prescrever”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  expressão  em  inglês  “to  bring  beacki”  está  corretamente
grafada e pode ser traduzida como “devolver” ou “retomar” algo que
lhe pertence.
II.  O  trecho  “to  have  little  to  depend  on”,  em  inglês,  está
corretamente grafado.
III.  Na visão de Piaget,  o  professor  de língua inglesa não deve
valorizar  a  liberdade de aprender  e  ensinar  como parte  da sua
prática profissional cotidiana. Com base nas ideias desse autor,
podemos afirmar que o ensino de qualquer língua estrangeira deve
limitar-se ao ensino da conjugação dos verbos, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O aprendizado de língua inglesa impede o aluno de ter acesso a
bens culturais da humanidade construídos em outras partes do
mundo.
II. No contexto escolar, o ensino de língua inglesa deve limitar-se às
explicações das formas gramaticais.
III.  À  luz da Lei  9.394/96,  a  jornada escolar  diária  do aluno no
Ensino Fundamental deve ser superior a doze horas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  aprendizado de  língua inglesa  leva  os  educandos a  novas
percepções  sobre  a  linguagem,  além  de  aumentar  a  sua
compreensão de como ela funciona.
II. A frase “we ran through the whole town in search of the book”
está corretamente grafada e nela ocorre verbo.
III. A avaliação é uma componente do processo de ensino de língua
inglesa nas escolas e visa a impedir a orientação e a tomada de
decisões em relação às atividades didáticas posteriores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Ao longo do Ensino Fundamental,  espera-se que o ensino de
língua inglesa permita ao educando ser capaz de utilizar outras
habilidades comunicativas de modo a poder atuar em situações
diversas.
II. Para Vygotsky, o trabalho do professor em sala de aula deve ser
meramente expositivo.
III.  Toda criança tem o direito à igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola. Assim, é dever da instituição de
ensino  atuar  em  favor  da  garantia  do  direito  das  crianças  à
educação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O professor não precisa realizar ações didáticas para atingir seus
objetivos de ensino.
II. O trecho “begin at the beginning!”, em inglês, está corretamente
grafado e pode ser traduzido como “comece pelo princípio!”.
III. No trecho em inglês “to eat one’s hart out” ocorre um verbo cujo
significado literal é “deleitar-se”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trecho “to be well read in”, em inglês, está corretamente grafado
e seu significado equivale a “ser versado em”.
II. O respeito à diversidade étnico-racial é um princípio que deve ser
seguido pelo professor de língua inglesa na instituição de ensino.
III.  O  ensino  de  língua  inglesa  pode  beneficiar-se  do  uso  de
contextos  reais  em  sala  de  aula,  de  modo  a  possibilitar  ao
educando compreender e ser compreendido na língua de estudo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  trecho “he  brougiht  dawn the  house”,  em inglês,  pode  ser
melhor traduzido como “fazer uma oferta para comprar uma casa
ou imóvel”.
II.  O  trecho  “he  made  a  clean  breast  of  it”,  em  inglês,  está
corretamente grafado.
III. A frase “the stone travelled the air” está corretamente grafada e
nela ocorre verbo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um efeito esperado da aprendizagem de língua inglesa é de que a
mesma reduza o  conhecimento que o  aluno construiu  sobre  a
própria língua materna.
II.  De acordo com a Lei  9.394/96,  a  jornada escolar  no Ensino
Fundamental incluirá, no máximo, duas horas diárias de trabalho
efetivo em sala de aula.
III. O apreço à tolerância não deve ser um componente da atuação
do professor de língua inglesa na instituição de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No  trecho  em  inglês  “to  go  hungri”  ocorre  um  verbo  cujo
significado literal é “atravancar”.
II.  Os  conhecimentos  de  psicologia  em  nada  contribuem  para
melhorar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem.
III.  O trecho “to  give  one the lie”,  em inglês,  está  corretamente
grafado e seu significado equivale a “acusar alguém de mentir”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trecho em inglês “a gowd buy” apresenta uma grafia correta e
pode ser melhor traduzido como “provocar comoções” ou “ter uma
boa recordação”.
II.  O  servidor  público  municipal  deve  ter  respeito  à  hierarquia,
nutrindo o temor de representar contra qualquer comportamento
indevido da estrutura em que se funda o governo municipal.
III. É dever do poder público assegurar à criança o atendimento no
Ensino  Fundamental,  através  de  programas  suplementares  de
material didático-escolar e transporte, não sendo extensível esse
dever à alimentação e à assistência à saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  aprendizado  de  língua  inglesa  deve  permitir  ao  educando
alcançar  um  nível  de  competência  linguística  que  possa  lhe
propiciar acesso às informações fundamentais para sua formação
e conscientização enquanto sujeito ativo no seu meio.
II. Para o aluno de língua inglesa, a ausência de conhecimento de
mundo nunca constitui uma barreira ao engajamento discursivo.
III.  No  Brasil,  o  Ensino  Fundamental  deve  ser  ministrado  sem
considerar  o  princípio  da  garantia  do  direito  à  educação  e  à
aprendizagem ao longo da vida do aluno.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trecho “white lie”, em inglês, está corretamente grafado e seu
significado equivale a “mentira inocente” ou “mentira justificável”.
II. O trecho “to cut a long story short”, em inglês, está corretamente
grafado e  possui  um verbo cuja  ideia  principal  é  equivalente  a
“reduzir”, “cortar” ou “encurtar”.
III. No Brasil, o ensino da língua inglesa é permitido exclusivamente
a partir da oitava série do Ensino Fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

Pasta

Pasta is a type of noodle typically made from an unleavened
dough of durum wheat flour (semolina) mixed with water or eggs,
and formed into sheets or various shapes, then cooked by boiling
or baking. Rice flour, or legumes such as beans or lentils,  are
sometimes used in place of wheat flour to yield a different taste
and texture, or as a gluten-free alternative. Pasta is a staple food
of Italian cuisine.
Fonte: en.wikipedia.org (com adaptações)

28 • Com base no texto 'Pasta', leia as afirmativas a seguir:
I. É possível personalizar a receita básica da "pasta" a fim de obter
uma alternativa sem glúten desse alimento, de acordo com o texto.
II.  O  texto  afirma que  a  "pasta"  pode  ser  produzida  em vários
formatos e preparada em mais de uma forma.
III.  O texto descreve detalhadamente uma receita italiana para a
preparação de macarrão ao molho de ervas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

29 • Com base no texto 'Pasta', leia as afirmativas a seguir:
I. No texto, o vocábulo "Pasta" refere-se a um tipo de legume.
II. No texto, o vocábulo "rice" pode ser traduzido como "arroz".
III. No texto, o vocábulo "water" refere-se às diferentes formas de
preparo do alimento citado no texto (pasta).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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30 • Com base no texto 'Pasta', leia as afirmativas a seguir:
I. Para a produção da "pasta", basta realizar a mistura de farinha de
arroz e água nas proporções corretas, de acordo com o texto.
II.  Uma  preparação  possível  para  a  "pasta"  prevê  o  cozimento
desse alimento, de acordo com o texto.
III. De acordo com o texto, a "pasta" é um tipo de alimento feito
tipicamente de uma massa sem fermento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

31 • Com base no texto 'Pasta', leia as afirmativas a seguir:
I. No texto, o vocábulo "type" denomina o principal ingrediente da
"pasta".
I I .  No  texto,  o  vocábulo  " taste"  refere-se  a  um  molho
frequentemente utilizado na preparação de macarrão na culinária
chinesa.
III. Não é possível utilizar a farinha de arroz na produção da "pasta",
de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

32 • Com base no texto 'Pasta', leia as afirmativas a seguir:
I. A "pasta" é uma alimento presente na culinária italiana, de acordo
com as informações do texto.
II.  O tema central  do texto são os benefícios que os alimentos
derivados do trigo podem trazer para a saúde das pessoas idosas.
III. No texto, o vocábulo "lentils" pode ser traduzido como "lentilhas".
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

33 • Com base no texto 'Pasta', leia as afirmativas a seguir:
I. No texto é possível identificar informações de caráter científico
sobre os componentes nutricionais da "pasta", como a quantidade
de carboidratos e proteínas nesse alimento.
II. No texto, o vocábulo "food" é sinônimo de "cuisine".
III. O texto apresenta ao leitor algumas informações relacionadas
ao aumento na produção de trigo na Itália nos últimos dois anos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

34 • Com base no texto 'Pasta', leia as afirmativas a seguir:
I.  O  texto  descreve  um  tipo  de  alimento  cuja  composição
frequentemente compreende farinha de trigo, água e ovos.
II. No texto, os termos "texture" e "eggs" são sinônimos.
III. No texto, os termos "unleavened" e "lentils" são sinônimos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

35 • Com base no texto 'Pasta', leia as afirmativas a seguir:
I. No texto, o vocábulo "food" pode ser traduzido como "comida".
II. Feijão ou lentilhas são ingredientes possíveis na composição da
"pasta", de acordo com o texto.
III. O tema central do texto são os riscos à saúde causados pelo
elevado consumo de massa na Itália.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana possui R$ 900 e gastou R$ 400 com a compra de uma
TV, então lhe restam R$ 700 após a compra.

b) O preço final para o consumidor de uma unidade do celular X é
R$ 971, se for comprado diretamente do fabricante. Desse preço,
1/13 corresponde aos impostos e 8% correspondem ao custo com
embalagem. Assim, após descontadas as despesas com impostos
e os custos de embalagem, sobrará ao fabricante menos de R$
816,63 para pagar as demais despesas e obter seu lucro.

c) O resultado da multiplicação 93 x 4 x 5 é maior que 2.901.

d) Ana precisava comprar 150 unidades do produto X, cujo preço
unitário era R$ 211,73,  cada. Ao chegar na loja,  o vendedor lhe
ofereceu  2  alternativas  de  pagamento.  Na  primeira  opção,  ela
poderia  pagar  o  valor  integral  da sua compra em uma parcela
única, obtendo, assim, um desconto de 7% sobre o valor total da
despesa. Na segunda opção, Ana poderia pagar suas compras em
15 parcelas de igual valor, mas sem qualquer desconto sobre o
valor  das  compras.  Por  não  possuir  o  valor  completo  para  a
compra à vista, Ana optou pela segunda opção, com pagamento
parcelado.  Após realizar  o pagamento de todas as 14 parcelas
iniciais rigorosamente nos prazos estipulados, Ana foi informada
que receberia como bônus um desconto de 11% sobre o valor da
15ª parcela (parcela final). Assim, é correto afirmar que o valor da
última prestação, após o desconto concedido, será superior a R$
1.879,35 e inferior a R$ 1.892,15.

e)  Ana  está  organizando  um  evento  musical.  Os  preços  dos
ingressos para esse evento obedecem a uma tabela que prevê 5
faixas  de  valores  distintos.  Assim,  os  ingressos  mais  caros
permitem o  acesso  aos  lugares  mais  próximos do  palco  e  os
ingressos mais baratos dão acesso a lugares mais distantes do
palco.  Após  encerrar  todas  as  vendas  de  ingressos,  Ana
contabilizou que foram vendidos 531 ingressos no valor  de R$
69,00,  cada;  217  ingressos  no  valor  de  R$  79,00,  cada;  115
ingressos no valor de R$ 89,00, cada; 91 ingressos no valor de R$
99,00,  cada;  e  18  ingressos  no  valor  de  R$  119,00,  cada.  Ana
precisou pagar impostos no valor de 11% sobre o valor de todas as
vendas de ingressos. Assim, após descontar o valor dos impostos,
Ana  pôde  verificar  que  o  saldo  das  vendas  era  superior  a  R$
66.915,40 e inferior a 67.008,15.
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37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Ana adquiriu 41 impressoras ao valor  unitário de R$ 337,70,
cada.  Após  negociar  com  o  gerente  da  loja,  Ana  obteve  um
desconto  de  2/9  do  valor  total  das  compras.  Assim,  é  correto
afirmar que Ana pagará um valor superior a R$ 10.751,80 e inferior
a R$ 10.802,75 por suas compras.

b) Em um caminhão há 850 quilos de alimentos. Desse total, 1/7
do peso corresponde a arroz e 2/7 do peso correspondem a feijão.
O restante do peso corresponde a trigo. Assim, é correto afirmar
que nesse caminhão há mais de 491 quilos de trigo.

c) O resultado da multiplicação 15 x 7 x 19 é igual a 872.

d) No último domingo, a companhia aérea Ana Airlines vendeu 17
passagens aéreas a um preço promocional de R$ 71,00, cada. No
mesmo dia,  também foram vendidas  117  passagens  para  São
Paulo a R$ 711,00,  cada.  No dia seguinte,  foram vendidas 717
passagens a um preço promocional de R$ 177,00, cada. Assim, é
correto afirmar que nesses dois dias, a companhia aérea arrecadou
um valor superior a R$ 211.308,00 e inferior a R$ 211.351,00 com a
venda de passagens.

e)  Ana comprou 37 sacos de milho,  pesando 7  kg cada saco.
Nessa compra, ela adquiriu 267 kg desse alimento.

38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um recipiente de 4L há 400ml de suco, então ele está com
22% da sua capacidade preenchida.

b) O resultado da multiplicação 61 x 2 x 6 é maior que 937.

c) Se Ana comprou 15 camisas a um preço unitário de R$ 337,
então ela gastou R$ 4.873 com suas compras.

d) O resultado da multiplicação 39 x 7 x 9 é igual a 2.457.

e) O resultado da subtração 89 - 6 - 32 é maior que 68.

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da subtração 89 - 9 - 47 é menor que 20.

b) O resultado da subtração 377 - 95 - 125 é igual a 113.

c) Se uma vila de 340 moradores tiver sua população ampliada em
20%, passará a ter 421 habitantes.

d) O resultado da divisão 145 / 29 é menor que 10.

e) Se uma vila de 459 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 471 habitantes.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana está analisando os valores referentes ao vale alimentação
pagos a servidores públicos na repartição em que trabalha. Após
reunir todos os dados, ela observou que 45 servidores recebem R$
18,00 de vale alimentação por dia, cada; 63 servidores recebem R$
15,00 por dia, cada; 79 servidores recebem R$ 17,00 por dia, cada;
82 servidores recebem R$ 14,00 por  dia,  cada;  e  33 servidores
recebem R$ 21,00 por dia, cada. Assim, é correto constatar que o
gasto  diário  dessa  repartição  pública  com  o  benefício  do  vale
alimentação é superior a R$ 4.802,00 e inferior a R$ 4.874,00.

b)  Se  um  prêmio  de  R$  750  for  dividido  igualmente  entre  15
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 92.

c) Ana é dona de uma loja de roupas e recentemente comprou 975
camisas a um preço unitário de R$ 33, cada; 531 bermudas a um
preço unitário de R$ 75, cada; e 195 saias a um preço unitário de
R$ 91, cada. Após uma demorada negociação com seu fornecedor,
Ana obteve um ótimo desconto de 17,5% para o pagamento à vista
dessas  mercadorias.  Assim,  é  correto  afirmar  que,  após  o
desconto, Ana pagará um valor superior a R$ 74.061,08 e inferior a
R$ 74.251,09 por suas compras.

d) Se 36/56 dos turistas de um grupo são brasileiros, então mais
de 68% do grupo é oriundo do Brasil.

e) Ana comprou 83 caixas de porcelanato a um preço unitário de
R$ 741,10, cada. Ao realizar o pagamento, optou por pagar 2/7 do
valor à vista e o restante a prazo. Após uma extensa negociação
com a loja, Ana conseguiu parcelar o saldo de 5/7 do total em 9
parcelas, iguais e sem juros. Assim, é correto afirmar que o valor da
última parcela a ser paga por Ana será superior a R$ 4.821,15 e
inferior a R$ 4.901,05.

Arquitetura

O curso de Arquitetura une a formação artística e humana com
disciplinas exatas, como Engenharia,  Matemática e Cálculo. O
principal objetivo do arquiteto é planejar, projetar e desenhar os
espaços  urbanos  visando  melhorar  a  qualidade  de  vida  das
pessoas que neles vivem. Para isso, leva em conta os aspectos
técnicos, históricos, culturais e estéticos do meio ambiente.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 •  Leia  o  texto  'Arquitetura',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O texto traz dados estatísticos sobre a violência no Nordeste
brasileiro.

b) O arquiteto busca melhorar a qualidade de vida das pessoas que
vivem nos espaços urbanos, de acordo com o texto.

c)  O  trabalho  do  arquiteto  está  limitado  ao  planejamento  dos
espaços rurais, de acordo com o texto.

d)  O  arquiteto  não  deve  considerar  aspectos  culturais  no
desenvolvimento do seu trabalho, de acordo com o texto.

e) Através de um texto rico em referências bibliográficas, o autor
aponta as semelhanças entre a arquitetura antiga e a moderna.

42 •  Leia  o  texto  'Arquitetura',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O arquiteto pode planejar e projetar espaços urbanos, de acordo
com o texto.

b) O texto traz informações sobre a redução da taxa de inflação
nos últimos meses.

c) O texto traz informações sobre a profissão de nutricionista.

d) O texto traz informações sobre a média salarial dos arquitetos
no Brasil.

e)  O  texto  traz  informações detalhadas sobre  a  legislação que
regula a profissão de arquiteto no Brasil.

43  •  Leia  o  texto  'Arquitetura',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a)  O  curso  de  arquitetura  prevê  disciplinas  relacionadas  a
matemática e cálculo, de acordo com o autor.

b)  No texto,  o  autor  utiliza-se  de  uma linguagem simples  para
instruir o leitor sobre como ser aprovado no vestibular para o curso
de arquitetura.

c)  O  arquiteto  deve  desconsiderar  as  características  do  meio
ambiente ao realizar o seu trabalho, de acordo com o texto.

d) De acordo com o autor, o arquiteto é o profissional responsável
por administrar os serviços públicos de saúde.

e) O texto apresenta dicas sobre como prevenir a cárie infantil.

44  •  Leia  o  texto  'Arquitetura',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a) O arquiteto deve possuir uma formação exclusivamente artística,
de acordo com o texto.

b)  O  autor  defende a  redução dos  salários  dos  arquitetos  nos
projetos públicos de construção civil.

c) O arquiteto é o único profissional qualificado para gerenciar um
projeto de construção civil, de acordo com o autor.

d) O curso de arquitetura prevê uma formação artística e humana,
de acordo com o texto.

e) De acordo com o autor, a profissão de arquiteto será extinta nos
próximos anos.
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45 •  Leia  o  texto  'Arquitetura',  analise  as  assertivas  a  seguir  e
marque a opção CORRETA:
a)  No  exercício  da  sua  profissão,  o  arquiteto  leva  em  conta
aspectos técnicos e históricos, de acordo com o texto.

b) No texto, um arquiteto apresenta sugestões sobre a decoração
de casas e apartamentos.

c) O arquiteto não deve considerar aspectos estéticos na execução
do seu trabalho, de acordo com o texto.

d) De acordo com o texto, a idade mínima para ser arquiteto, no
Brasil, é de 32 anos.

e) O texto traz instruções ao leitor sobre como escolher o arquiteto
ideal para um novo projeto residencial.

Petróleo

Registros históricos da utilização do petróleo remontam a 4 000
a.C. devido a exsudações e afloramentos frequentes no Oriente
Médio.  Os  povos  da  Mesopotâmia,  do  Egito,  da  Pérsia  e  da
Judeia já utilizavam o betume para pavimentação de estradas,
calafetação de grandes construções, aquecimento e iluminação
de casas, bem como lubrificantes e até laxativo. Os chineses já
perfuravam poços, usando hastes de bambu, no mínimo em 347
a.C..  Heródoto citou em "História",  processos de obtenção do
petróleo e do betume no Oriente Médio (Século V AC).
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

46 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O tema central do texto está relacionado à preservação da fauna
marinha.

b) Os processos de obtenção do petróleo eram conhecidos apenas
pelos egípcios até o início do século XX, de acordo com o texto.

c) O texto apresenta ao leitor um resumo histórico dos problemas
econômicos causados pelo uso do petróleo.

d) No texto, o autor busca expressar sua insatisfação com relação
aos elevados preços de combustíveis no Brasil.

e) O texto procura demonstrar que o petróleo possui uma grande
importância histórica para diversas comunidades humanas.

47 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto apresenta ao leitor uma breve perspectiva histórica do
uso do petróleo.

b) O tema central do texto são os riscos relacionados à extração de
petróleo em alto mar.

c)  O  texto  afirma  que  os  chineses  nunca  desenvolveram
tecnologias capazes de perfurar poços de petróleo.

d) O texto afirma que os chineses já perfuravam poços de petróleo
há mais de doze mil anos.

e) No texto, o autor procura defender a nacionalização das reservas
brasileiras de petróleo.

48 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) Os processos de obtenção do petróleo não eram conhecidos no
Oriente Médio até o início do século XIX, de acordo com o texto.

b) O texto procura demonstrar que o petróleo possui uma grande
importância histórica apenas para os povos do Oriente Médio.

c)  O  tema central  do  texto  está  relacionado à  preservação  da
cultura afro-brasileira.

d) Os processos de obtenção do petróleo já eram conhecidos no
Oriente Médio há muitos séculos, de acordo com o texto.

e) O texto procura demonstrar que o petróleo foi a principal causa
histórica de guerras entre diversas comunidades humanas.

49 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto apresenta ao leitor uma perspectiva histórica dos riscos
ambientais do uso do petróleo.

b) O texto apresenta ao leitor um resumo dos principais benefícios
que o uso do petróleo pode trazer para a saúde.

c) No texto, o autor busca expressar sua insatisfação com relação
aos elevados níveis de poluição do ar nas grandes cidades.

d) O tema central do texto está relacionado à utilização de fontes
renováveis de energia.

e) Povos como os egípcios e os persas utilizavam o betume em
diferentes projetos em suas cidades, de acordo com o texto.

50 • Leia o texto 'Petróleo', analise as assertivas a seguir e marque
a opção CORRETA:
a) O texto afirma que o petróleo era considerado uma substância
maligna na cultura das antigas cidades chinesas.

b) O texto apresenta ao leitor diversas informações relacionadas
aos benefícios do petróleo para a economia brasileira.

c) O texto afirma que os chineses já perfuravam poços de petróleo
há mais de dois mil anos atrás.

d) O texto procura demonstrar que o petróleo não possui qualquer
importância histórica para a humanidade.

e) De acordo com o autor, o uso do petróleo não está associado à
poluição ambiental.
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RASCUNHO


