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CACHOEIRINHA (PE) - SUPERIOR
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 40 (quarenta) 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.

PSICÓLOGO (A)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 25

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  criança  desenvolve  relacionamentos  apenas  com a
mãe, nunca com outros agentes sociais, como o pai,  os
avós e os irmãos, pois tais relacionamentos não chegam a
ser relevantes para o desenvolvimento infantil até o final da
infância.

II. Contribuir com o desenvolvimento de técnicas inclusivas
para  alunos  com  dificuldades  de  aprendizagem  e/ou
comportamentais é uma atividade vedada ao psicólogo na
equipe multidisciplinar da instituição de ensino.

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.  O  baixo  nível  educacional  dos  pais  está  relacionado  a
alguns fatores de risco para o desenvolvimento dos seus
filhos, como o baixo acesso aos serviços básicos de saúde.

II. As interações estabelecidas no microssistema familiar não
trazem implicações significativas para o desenvolvimento da
criança,  pois  outros  sistemas  sociais  (como  a  escola  ou
mesmo o local de trabalho dos genitores) determinam todo o
seu desenvolvimento.

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. Ao trabalhar com satisfação, o indivíduo deixa de preencher
seu lado profissional ou pessoal e,  assim, torna-se menos
produtivo,  pois  não  encontra  razões  para  executar  suas
tarefas eficientemente.

II.  Quando  há  na  família  uma  criança  com  necessidades
educacionais  especiais,  o  papel  dos  membros  familiares
mostra-se bastante importante, pois a criança necessita de
um  maior  envolvimento  em  seus  cuidados  e  em  sua
estimulação.

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.  Sabe-se  que,  no  nascimento  de  uma  criança  com
necessidades  educacionais  especiais,  a  família  passa  por
diferentes fases de enfrentamento, como a fase de reação,
em que a família vive uma série de sentimentos – como a
irritação, a culpa e a depressão.

II.  Conscientizar  o  indivíduo  da  importância  de  sua
participação  e  responsabilidade  nos  grupos  em  que  está
inserido  –  como  a  família  e  o  clube  –  não  é  uma  das
finalidades da psicologia escolar.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. A criança apresenta ao nascer uma série de mecanismos
inatos que lhe auxiliarão a lidar  com o meio,  os reflexos.
Esses irão se adaptar mediante as interações da criança com
o meio ampliando as possibilidades de comportamentos.

II. A constância de forma refere-se à habilidade de perceber
que a forma do objeto é a mesma,  apesar  dos diferentes
ângulos sob os quais ele é visto. Tal habilidade contribui para
que a criança possa dar sentido ao mundo físico.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I. Durante o desenvolvimento de uma avaliação psicológica,
a o  r e a l i z a r  a  i n t e g r a ç ã o  d a s  i n f o r m a ç õ e s  e  o
desenvolvimento  das  hipóteses  iniciais,  o  psicólogo  pode
constatar a necessidade de utilizar outros instrumentos ou
estratégias de modo a refinar ou elaborar novas hipóteses.

II.  A  neuropsicologia  busca  generalizar  ideias  modernas
concernentes à base cerebral do funcionamento complexo da
mente humana e discutir os sistemas cerebral,  circulatório,
ósseo  e  muscular  que  participam  da  construção  da
percepção e da ação humanas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I .  A  evolução  da  habil idade  motora  associada  ao
aparecimento  da  linguagem,  mesmo  que  rudimentar  a
princípio, amplia consideravelmente o campo de exploração
físico e social da criança.
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II.  Uma família que tem entre seus membros uma criança
com  necessidades  educacionais  especiais  deve  sempre
buscar instituições de ensino especializadas na educação de
pessoas deficientes e, assim, evitar que essa criança conviva
com outros indivíduos que não possuem tais necessidades.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. A constância de tamanho é uma habilidade que contribui
para  que a  criança possa dar  sentido ao mundo físico  e
refere-se à capacidade do indivíduo de perceber o tamanho
do  objeto  como  constante,  apesar  da  distância  que  se
encontra.

II. Diante do nascimento de uma criança com deficiência, as
mães  podem  desenvolver  depressão  por  ter  uma  grande
responsabilidade pelos cuidados e pela educação dos filhos
com deficiência.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No  nascimento  de  uma  criança  com  necessidades
educacionais especiais, a família pode passar por diferentes
fases de enfrentamento, como a fase de choque, que ocorre
muito antes da família receber a notícia de que a criança tem
uma deficiência.

II. A neuropsicologia é o campo do conhecimento que busca
eliminar qualquer tipo de transtorno mental,  psicológico ou
outra  forma de  dor,  de  sofrimento  ou  de  agravo à  saúde
através  da  análise  do  significado  das  palavras  para  cada
indivíduo.

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. O gerenciamento de pessoas é uma atividade exclusiva do
psicólogo,  sendo  vedada  àqueles  que  ocupam  alguma
função ou cargo de comando propriamente dito,  como de
gerente ou coordenador.

II. A família é concebida como o último sistema no qual um
padrão de atividades, de papéis e de relações interpessoais
são vivenciados pela pessoa em desenvolvimento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. A neuropsicologia é uma área das ciências da saúde que
trata da interface ou aplicação das áreas da psicologia e da
neurologia.

II.  Em geral,  a  partir  dos  dois  meses  de  idade,  a  criança
começa  a  prestar  atenção  aos  detalhes  do  objeto,
movimentando seus olhos em torno de toda a figura, ao invés
de olhar fixamente para um ponto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  desinteresse,  a  falta  de  motivação  e  a  apatia,  os
sentimentos de medo, de insegurança, de desesperança, de
desespero e de desamparo são sintomas que podem estar
relacionados com a depressão.

II.  No  planejamento  dos  recursos  humanos,  é  importante
evitar  qualquer  esforço  na  condução  de  mudanças  que
envolvam políticas de pessoas, planejamento de carreira ou
administração de conflitos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. A família transmite valores, atitudes, cultura, conhecimento
e  habilidades  para  a  vida,  com  base  na  maneira  como
oferece  suporte  emocional,  social  e  financeiro  para  as
crianças.

II.  É  possível  afirmar  que  os  fatores  de  risco  para  o
desenvolvimento  infantil  contemplam  características  da
criança,  da  famíl ia  e  do  ambiente  que  diminuem  a
probabilidade de a criança tornar-se competente e ter senso
de bem-estar.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. A neuropsicologia é o campo do conhecimento que trata da
relação entre a cognição (e comportamento) e a atividade do
sistema nervoso em condições normais e patológicas.
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II. A neuropsicologia destina-se a estudar as relações entre o
cérebro e o comportamento humano.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. As funções mentais superiores dizem respeito às funções
do córtex cerebral,  especialmente quanto à linguagem e à
capacidade lógica-racional dos seres humanos.

II. A participação do psicólogo na equipe multidisciplinar da
instituição de ensino permite respaldá-la com conhecimentos
e  experiências  empíricas  desatualizadas  na  tomada  de
decisões no ambiente escolar.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I. Por volta dos dois anos, a criança está desenvolvendo a
linguagem  de  maneira  ativa,  permitindo  utilizar  tanto  o
esquema  sensório-motor  adquirido  quanto  começar  a
desenvolver esquemas simbólicos, como iniciar as atividades
em que consegue representar uma coisa por outra.

II.  No  atendimento  à  mulher  em  situação  de  violência
doméstica e familiar, o profissional de psicologia deve evitar
realizar medidas de acolhimento ou mesmo buscar identificar
fatores que afetam o bem-estar da vítima.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I. Deparar-se com fortes barreiras de acesso ao tratamento
de saúde – especialmente saúde mental  e  tratamento de
abuso de substâncias – é um exemplo de fator sociocultural
que reduz ou elimina o risco de suicídio.

II. A constância da cor é a habilidade de reconhecer que as
cores do objeto são constantes a despeito da mudança da
quantidade  de  luz  ou  sombra  sobre  elas.  Essa  habilidade
contribui  para que a criança possa dar  sentido ao mundo
físico.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A criança, ao nascer, já encontra um mundo organizado,
segundo parâmetros construídos pela sociedade como um
todo e assimilados idiossincraticamente pela família, que, por
sua vez, também carrega uma cultura própria.

II. A família tem um papel importante no desenvolvimento da
criança, sendo a base para o aprendizado de valores sociais,
apesar de não ter qualquer influência sobre as características
psicológicas desse indivíduo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I. A neuropsicologia estuda e compreende como o cérebro
influencia em nossas funções cognitivas, como a atenção, a
digestão,  a  imunização,  a  respiração,  a  capacidade  de
julgamento, o comportamento e as emoções.

II. A neuropsicologia utiliza-se de conhecimentos pragmáticos
angariados pelas neurociências (como a física e a biologia) e
pela  prática  clínica  –  com  metodologia  estabelecida
experimental ou clinicamente – para definir  as causas das
principais doenças que acometem a população.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Após  o  nascimento  de  uma criança com necessidades
educacionais especiais, os membros da família devem evitar
buscar o auxílio ou mesmo a orientação de profissionais que
possam ajudá-los a compreender e a adaptar-se melhor à
nova realidade e à convivência com uma criança com tais
necessidades.

II.  A  neuropsicologia  é  uma  área  de  interface  entre  a
neurologia, a fisioterapia, a mecânica e a psicologia onde, de
um  lado,  há  o  estudo  detalhado  do  sistema  nervoso
(compreendendo a  perspectiva  científica)  e  do  outro  há  a
análise  do  comportamento  humano  e  dos  processos
psicológicos (a perspectiva filosófica).

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Seguir  processos bem definidos e  adotar  boas práticas
para a realização do próprio trabalho de forma eficiente são
exemplos  de  atitudes  que  devem  ser  seguidas  pelos
servidores públicos municipais.
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II. É vedado ao servidor público municipal tratar com respeito
ou atenção os cidadãos que buscam ter acesso aos serviços
da repartição onde ele atua.
III. No Brasil, é vedado a qualquer servidor público cumprir as
tarefas  pertinentes  ao  seu  cargo  em  conformidade  com
critérios  de  qualidade  ou  segurança  previamente
estabelecidos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É vedado aos servidores públicos usar de artifícios para
procrastinar  ou dificultar  o exercício regular  de direito por
qualquer  cidadão,  causando-lhe,  assim,  dano  moral  ou
material.

II.  Cometerá uma infração ética o servidor  público que se
mostrar assíduo ao serviço e eficiente nas suas atividades,
pois  a  legislação vigente determina que representantes do
governo não devem dedicar mais horas ao trabalho do que o
estabelecido em lei.
III.  É  vedado a  qualquer  servidor  público  brasileiro  usar  o
próprio  cargo  para  obter  algum  favorecimento  ou  ganho
financeiro indevido ou ilegal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  dever  de  todos  os  servidores  públicos  municipais
deturpar o teor dos documentos que estão sob sua guarda,
com o objetivo de prejudicar um colega de trabalho.

II.  Não  é  recomendável  ao  servidor  público  retirar  da
repartição onde trabalha,  sem estar  legalmente autorizado,
qualquer bem ou objeto pertencente ao patrimônio público.
III.  É dever do servidor público ter consciência de que seu
trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na
adequada prestação dos serviços públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Manter  limpo  e  em  perfeita  ordem  o  próprio  local  de
trabalho,  seguindo  os  métodos  mais  adequados  à
manutenção da higiene, da saúde e da segurança laboral, é
um dever dos servidores públicos municipais brasileiros.

II. Elaborar e manter atualizados os documentos e registros
referentes às próprias atividades é um dever fundamental dos
servidores públicos.

III. É desejável que o servidor público jamais retarde qualquer
prestação de contas, pois essa é uma condição essencial da
gestão dos bens, dos direitos e dos serviços da entidade onde
atua.

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.  À  luz  da  legislação  vigente,  é  permitido  aos  servidores
públicos apropriar-se de qualquer documento pertencente à
repartição  onde  atuam,  mesmo  sem  estar  legalmente
autorizados.

II.  Manter-se  atualizado  com  as  instruções  e  a  legislação
pertinente ao órgão no qual exerce suas funções é um dever
fundamental de qualquer servidor público brasileiro.
III. É dever do servidor público apresentar-se ao trabalho com
vestimentas  adequadas  ao  exercício  da  sua  função,
respeitando  as  normas  da  instituição  quanto  à  higiene
pessoal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Três  at iv idades  têm  as  seguintes  durações,
respectivamente: 699 minutos, 707 minutos e 335 minutos.
Somadas essas durações,  essas atividades representam
uma duração total inferior a 31,872 horas.

II.  Uma figura geométrica com 3 arestas possui  a  base
igual a 50 centímetros e a altura igual a 66 centímetros.
Assim, dadas essas medidas, é correto afirmar que a área
dessa figura será superior a 1.712,90 cm².

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um produto cujo preço inicial era de R$ 190,00 foi vendido
com um desconto de 40%. Assim, é correto afirmar que o
preço final desse produto, após o desconto, é inferior a R$
117,88.
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II.  Foram necessários 7  dias para uma equipe analisar  as
primeiras 644 páginas de um relatório composto por 1.012
páginas.  Assim,  mantendo  a  velocidade  de  análise
mencionada, é correto afirmar que essa equipe precisará de,
pelo menos, mais 4 dias para concluir a análise de todo o
referido relatório.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I. No restaurante A, 11 clientes almoçaram e gastaram, no
total, R$ 794,20. No restaurante B, 7 clientes almoçaram e
pagaram, no total, R$ 449,05. Assim, considerando apenas o
preço  médio  pago  por  cliente,  é  correto  afirmar  que  o
restaurante  B  é  mais  vantajoso  para  o  cliente  do  que  o
restaurante A.

II.  Um capital  de R$ 5.750, aplicado a juros compostos de
4,5% ao mês, por um período de 2 meses, resultará em um
montante maior que R$ 6.411,18.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  turista  que  deseja  comprar  120  dólares,  em  um
momento em que o valor do dólar é de R$ 3,27, gastará mais
de  R$  388,10  com  a  compra  dessa  quantia  da  moeda
estrangeira.

II. Um produto cujo preço inicial é representado por D teve seu
valor aumentado em R$ 18,00, resultando em um preço final
de  R$  231,00.  Assim,  para  que  o  preço  volte  a  ser  D,  é
necessário  que  seja  dado um desconto  superior  a  8% no
preço desse produto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 30  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um galpão, há 59 sacos de arroz, pesando 9 kg, cada
saco. Assim, nesse local há 514 kg desse alimento.

II.  Um triângulo que possui  base igual  a 65 centímetros e
altura igual a 84 centímetros terá uma área total inferior a
2.583,90 cm² e superior a 2.111,7 cm².

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os softwares são os componentes que formam a parte
física  ou  rígida  do  computador,  sendo  responsáveis  por
processar dados e viabilizar  a entrada de informações na
memória RAM.

II.  O  usuário  de  um  programa  de  correio  eletrônico  deve
controlar a abertura e o envio de anexos, arquivos e links, pois
o  envio  de  anexos  infectados  ou  links  para  páginas  que
roubam informações são métodos de ataque virtual.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. A largura de banda é medida em bits, os quais determinam
a  medida  de  capacidade  de  um  determinado  meio  de
transmissão por certa unidade de tempo (8 bits = 1 byte).
Assim,  todas  as  medidas  de  largura  de  banda  são
basicamente feitas em bits por segundo.

II. Em um computador pessoal, o teclado é a parte que exibe
as  informações  lógicas  do  software  em  execução  e  que
permite ao usuário incluir ou excluir dados do processador ou
da placa de vídeo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft PowerPoint é um software que permite realizar
apresentações através de slides, incluindo objetos gráficos,
símbolos,  organogramas,  fotos,  efeitos  de  transição  de
slides,  opções  de  diversos  tipos  de  letras,  entre  outros
recursos.

II. O PowerPoint permite a realização de uma apresentação de
sl ide  complexa.  Ou  seja ,  são  apresentações  que
compreendem texto,  imagens, gráficos 3D, clipes de áudio,
efeitos sonoros e animações.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. Manter ativos e atualizados os programas de antivírus nos
aparelhos que acessam a Internet – como os computadores
pessoais e aparelhos celulares – é uma medida preventiva de
segurança  que  reduz  o  risco  de  ataques  e  roubo  de
informações.
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II. O PowerPoint oferece uma variedade de modelos e layout
para os usuários que desejam elaborar apresentações. Esses
modelos dão ao slide uma preparação geral,  como títulos,
textos e cor que serão exibidos nos slides.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma impressora é um dispositivo de entrada de dados em
um computador pessoal que permite ao usuário transformar
informações  lógicas  (como  dados  e  imagens)  em  um
documento  físico,  como  uma  apostila  ou  uma  carta
impressa.

II.  Os componentes periféricos de um computador pessoal
podem  ser  classificados,  somente,  como  dispositivos  de
entrada, pois sua função principal é a de ampliar a capacidade
de processamento de dados do teclado e da memória flash.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 36 a 40

POLO SUL

A temperatura média das regiões mais frias do planeta Terra
vem se tornando algo preocupante há anos e, recentemente,
um novo estudo revelou que, nos últimos 30 anos, o Polo Sul
– que fica na Antártida – apresentou um aquecimento três
vezes maior que o resto do nosso planeta.

Na região da Antártida, a temperatura varia de acordo com a
estação do ano, mas por anos cientistas acreditavam que o
Polo  Sul  continuava  frio  mesmo  com  o  aquecimento  do
continente.  Agora,  pesquisadores  da  Nova  Zelândia,  Grã-
Bretanha  e  Estados  Un idos  ana l isaram  dados
meteorológicos  de  60  anos  que,  então,  mostraram  o
aquecimento acelerado daquela região do nosso planeta.

Os dados analisados por esses cientistas revelaram que as
temperaturas mais quentes do Oceano Pacífico Ocidental
tinham  reduzido  a  pressão  atmosférica  sobre  o  mar  de
Weddel, no sul do Atlântico, o que resultou no aumento do
fluxo de ar quente direto sobre o Polo Sul. Então, a região
acabou apresentando um aquecimento de cerca de 1,83 ºC
desde o ano de 1989.

De acordo com esses pesquisadores, o aquecimento do Polo
Sul  é  uma consequência  da  emissão de  gases de  efeito
estufa pelos humanos, o que pode ainda encobrir os efeitos
de aquecimento da poluição de carbono na Antártida.  Os
dados dos cientistas mostraram ainda que, enquanto o resto
do mundo estava aquecendo 0,2 ºC por década, o Polo Sul
aquecia 0,6 ºC por década.

Essa  mudança de  temperatura  foi  classificada como um
fenômeno  chamado  Oscilação  Interdecadal  do  Pacífico
(OIP),  que dura entre  15 a 30 anos,  alternando entre  um
estado positivo, no qual o Oceano Pacífico tropical é mais
quente e o norte do Oceano Pacífico é mais frio que a média,
ou estado negativo, quando as temperaturas são invertidas.

 36  Leia o texto 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Após  a  análise  do  texto,  é  possível  concluir  que  a
temperatura média das regiões mais frias do planeta Terra
vem se tornando algo preocupante há anos, pois nas últimas
décadas elas têm decaído progressivamente.

II. A Oscilação Interdecadal do Pacífico é um fenômeno que,
no seu estado negativo,  o Oceano Pacífico tropical  é mais
quente e o norte do Oceano Pacífico é mais frio que a média,
conforme se pode inferir a partir dos dados do texto.
III.  O texto menciona um fenômeno chamado de Oscilação
Interdecadal  do  Pacífico,  que  é  caracterizado  por  um
mudança de temperatura e que dura de 15 a 30 anos.

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 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  O texto leva o leitor a inferir  que a redução da pressão
atmosférica sobre o mar de Weddel impediu o fluxo de ar
quente direto sobre o Polo Sul e sobre as regiões do norte do
continente africano.

II. O texto procura deixar claro para o leitor que, de acordo
com os pesquisadores,  o aquecimento do Polo Sul  é uma
consequência da emissão de gases de efeito estufa pelos
humanos nos últimos cinco anos e, portanto, representa um
fenômeno facilmente reversível.
III.  Com  base  em  dados  meteorológicos  de  60  anos,  foi
possível para cientistas identificar um aquecimento acelerado
da região da Antártida, conforme mencionado 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.

 38  Leia o texto 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Os dados dos cientistas mencionados no texto mostraram
que o aquecimento do Polo Sul ocorreu em um ritmo mais
acelerado  que  o  do  restante  do  planeta,  pois  o  Polo  Sul
apresentou um aquecimento de 0,6 ºC por década, enquanto
o  resto  do  mundo  estava  aquecendo  0,2  ºC  por  década,
conforme pode ser percebido a partir da leitura cuidadosa
das informações do texto.
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II. O texto menciona que a região do Polo Sul apresentou um
aquecimento superior a 183 ºC desde o ano de 1989. Esse
fenômeno,  de  acordo  com  os  cientistas  citados  do  texto,
deve-se ao aumento do consumo de carne pela população
dos países nórdicos nos últimos cinquenta anos.
III.  De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que,  na  região  da  Antártida,  a  temperatura  permanece
invariável ao longo do ano, pois essa parte do nosso planeta
não é afetada pelos movimentos de translação.

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 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  As  informações  presentes  no  texto  permitem  ao  leitor
conhecer a localização geográfica de certas regiões da Terra,
como o Polo Sul, que fica na Antártida, e o mar de Weddel,
que fica no sul do Atlântico.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que um estudo recente revelou que, nos últimos três anos, o
Polo Sul apresentou um aquecimento trinta vezes maior que a
temperatura média do resto do nosso planeta.
III.  No  seu  estado  positivo,  a  Oscilação  Interdecadal  do
Pacífico é um fenômeno caracterizado por uma temperatura
mais quente no Oceano Pacífico tropical, e o norte do Oceano
Pacífico é mais frio que a média, como se pode perceber a
partir da análise dos dados e informações do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 40  Leia o texto 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Por anos, cientistas acreditavam que o Polo Sul continuaria
frio,  mesmo com o aquecimento do continente,  conforme
sugere o texto.

II. O texto leva o leitor a entender que os dados analisados
pelos cientistas revelaram que as temperaturas mais quentes
do  Oceano  Pacífico  Ocidental  tinham  elevado  a  pressão
atmosférica sobre o mar de Weddel.
III. O texto leva o leitor a concluir que, após pesquisadores da
Grã-Bretanha,  Nova  Zelândia  e  Estados  Unidos  analisarem
dados meteorológicos de 60 anos, foi possível concluir que os
ventos provindos da Antártida estão provocando um aumento
expressivo da temperatura dos mares do Leste Europeu.

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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RASCUNHO


