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Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem

com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso

contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

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

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar  aparelhos eletrônicos,  tais  como telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ou 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 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  religião  cristã  tem  três  vertentes  principais:  o  Catolicismo
Romano (subordinado ao bispo romano), a Ortodoxa Oriental (se
dividiu  da  Igreja  Católica  em 1054 após  o  Grande  Cisma)  e  o
protestantismo (que surgiu durante a Reforma do século XVI).
II.  Toda  criança  tem  o  direito  de  ser  respeitada  por  seus
educadores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No Brasil,  é  vedada a  coexistência  de instituições públicas e
privadas de ensino.
II.  O Budismo é uma corrente de pensamento filosófico e uma
religião com profundos ensinamentos morais. Sua origem remota
ao norte da Europa, onde era amplamente praticada pelos povos
escandinavos no período anterior à ascensão do Império Romano.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os budistas, o fundador do Budismo é Buda Shakyamuni,
que, em 589 a.C., em Bodh Gaya, na Índia, mostrou como alcançar
a meta suprema dos seres vivos, a conquista da iluminação.
II.  No  Brasil,  é  vedada  a  gratuidade  do  ensino  público  em
estabelecimentos oficiais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em seus primeiros dias, o Cristianismo foi criticado como uma
religião de pobres e iletrados, pois, na verdade, muitos dos fiéis
vinham das classes mais humildes.
II.  O Corão é o livro sagrado do Islamismo. Segundo a tradição
islâmica, o conteúdo do livro foi revelado ao profeta Mohammed
durante 23 anos de sua vida, por meio do anjo Gabriel (Gibrail).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como o Cristo,
Filho de Deus, Salvador e Senhor.
II.  É vedado aos docentes participar da elaboração da proposta
pedagógica da escola na qual trabalha.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A teologia cristã ortodoxa alega que Jesus teria sofrido, morrido e
ressuscitado para abrir o caminho para o céu aos humanos.
II. O apreço à tolerância é um componente dispensável da atuação
do professor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Jesus é considerado para os cristãos como modelo de uma vida
virtuosa, e tanto como o revelador quanto a encarnação de Deus.
Os cristãos chamam a mensagem de Jesus Cristo de Evangelho
(“Boas Novas”), e por isso referem-se aos primeiros relatos de seu
ministério como evangelhos.
II.  Vygotsky  e  Wallon  defendem  o  pressuposto  de  que  o
desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, é vedado à instituição de ensino vincular a educação
escolar ao mundo do trabalho.
II. Nenhuma criança tem o direito à igualdade de condições para o
acesso à escola.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, o ensino não deve ser ministrado com base no respeito
à liberdade.
II.  Para  os  budistas,  a  conquista  da  libertação  permanente  do
sofrimento depende de colocarmos esforço em nossa prática de
Dharma, que depende do forte desejo de praticar o Dharma, e que,
por sua vez, depende de termos profunda fé em Buda.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente a oferta
de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente
trabalhador.
II. A mãe e o pai não têm deveres compartilhados na educação da
criança.
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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11 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  A  cr iança  tem  direito  à  educação,  visando  ao  pleno
desenvolvimento de sua pessoa, entre outros aspectos.
II. O Cristianismo é uma religião abraâmica monoteísta centrada na
vida  e  nos  ensinamentos  de  Jesus  de  Nazaré,  tais  como  são
apresentados no Novo Testamento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com os seguidores do Islamismo, a primeira pessoa
que aceitou a mensagem do novo profeta (Mohammed) foi sua
própria esposa Khadija; o segundo foi seu primo e genro Ali (Ali Abi-
Talib), e depois por outras pessoas que eram principalmente seus
escravos e servos.
II.  O  Budismo  é  uma  das  mais  difundidas  religiões  de  matriz
africana. Sua crença gira em torno da adoração de um conjunto de
divindades  que  estão  relacionadas  aos  diversos  fenômenos  da
natureza, como as tempestades e os períodos de colheita.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Educação Básica é um dever do Estado, apenas, não sendo
compartilhado com a família.
II.  O  pluralismo  de  ideias  e  de  concepções  pedagógicas  é
prejudicial à atuação profissional do professor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, os municípios devem priorizar a
atuação em outros níveis de ensino,  além da Educação Infantil,
ainda que não estejam atendidas as necessidades mínimas de sua
área de competência, utilizando para esse fim recursos abaixo dos
percentuais  mínimos  vinculados  pela  Constituição  Federal  à
manutenção e desenvolvimento do ensino.
II. Para os seguidores do Islamismo, Mohammed nasceu no dia 8
de junho de 570 d.C., na cidade de Meca, Arábia Saudita. Seu pai se
chamava Abdullah (servo de Allah) e era um homem muito justo.
Sua mãe se chamava Amina e ambos eram membros da tribo dos
coraixitas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os cristãos acreditam que Jesus teria ascendido aos céus, e a
maior parte das denominações ensina que Jesus irá retornar para
julgar  todos  os  seres  humanos,  vivos  e  mortos,  e  conceder  a
imortalidade aos seus seguidores.
II. O professor deve desvalorizar a liberdade de aprender e ensinar
como parte da sua prática profissional cotidiana.
III. O currículo escolar não está ligado, ou mesmo comprometido,
com as relações de poder.
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 as afirmativas a seguir:
I.  O  professor  democrático  obriga-se  a  tentar  convencer  seus
alunos de suas convicções ideológicas.
II.  Para  os  muçulmanos,  o  Corão,  o  livro  sagrada  da  religião
Islâmica, é como uma bússola orientadora para suas vidas, pois
traz ensinamentos que devem ser seguidos.
III.  A  avaliação  da  aprendizagem  deve  estar  desassociada  das
oportunidades oferecidas aos alunos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Budismo é  a  prática  dos  ensinamentos  de  Buda,  também
denominados “Dharma”, palavra que significa “proteção”.
II.  A  valorização  do  profissional  da  educação  escolar  reduz  a
qualidade da atividade de ensino.
III. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, os estados incumbir-se-ão de
oferecer  a  Educação Infantil  em creches e  pré-escolas,  e,  com
prioridade, o Ensino Fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedada a bolsa de aprendizagem ao adolescente até quatorze
anos de idade, de acordo com a Lei nº 8.069/90.
II.  Os Muçulmanos são aqueles que professam a fé da religião
conhecida como Islamismo. Na perspectiva dos seguidores dessa
fé,  o  muçulmano  autêntico  se  submete  aos  desejos  de  Allah
(palavra árabe usada para Deus – algo correspondente ao termo
Elohim, em hebraico).
III.  Para os seguidores do Espiritismo, a doutrina codificada por
Allan Kardec tem caráter científico, religioso e filosófico.
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.

Didática e docência

A análise do ato didático destaca uma relação dinâmica entre
três  elementos:  o  professor,  o  aluno  e  o  conteúdo.  A  partir
desses  elementos  pode-se  fazer  algumas  perguntas
importantes:  Para que ensinar? O que ensinar? Quem ensina?
Para quem se ensina? Como ensinar? Sob que condições se
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ensina? Estas perguntas definem os elementos constitutivos da
didática e formam, de fato, o seu conteúdo.

A relação entre o professor e o aluno, voltada basicamente à
formação  intelectual ,  implica  aspectos  psíquicos  e
socioculturais. Se forem considerados não apenas o professor,
mas  outros  educadores,  é  possível  ver  que  outras  áreas  de
conhecimento ligadas ao ambiente escolar contribuem para o
processo de ensino. Como por exemplo a teoria da organização
escolar, a administração escolar, os meios de comunicação, a
propaganda  etc.  Assim,  o  processo  de  ensino  envolve  uma
relação  social,  pois  professor  e  alunos  pertencem  a  grupos
sociais. Assim como a escola e a sala de aula são grupos sociais
envolvendo uma dinâmica de relações internas.

Fonte: http://bit.ly/2k9lezK (com adaptações)

19 • Com base no texto 'Didática e docência', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que a didática traz grandes benefícios
para a relação entre o professor e o aluno. Defende-se, ao longo do
texto, que a didática, enquanto ciência, deve buscar a compreensão
dos fatores sociais que permitem ao aluno aprender e, com isso, o
professor deve evitar estar inserido em qualquer dinâmica social
relacionada ao processo de ensino ou ao ambiente escolar.
II. Na perspectiva do autor, a relação entre o professor e o aluno
tem  por  objetivo,  exclusivamente,  a  formação  intelectual,  não
devendo haver qualquer dinâmica social entre esses dois grupos.
Dessa forma, o autor explica que o objeto da didática pode ser
entendido como a busca pelo conhecimento,  apenas,  sem criar
qualquer vínculo entre os indivíduos envolvidos nessa busca.
III. De acordo com o texto, a relação entre o professor, o aluno e o
conteúdo  é  fundamental  para  compreender  o  conteúdo  e  os
elementos  constitutivos  da  didática.  O  texto  afirma,  ainda,  que
outras  áreas  de  conhecimento,  como  a  administração  escolar,
também contribuem para o processo de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Com base no texto 'Didática e docência', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que o processo de ensino envolve uma
relação  social,  pois  professores  e  alunos  pertencem  a  grupos
sociais  diferentes.  Assim como a  escola  e  a  sala  de  aula  são
grupos sociais envolvendo uma dinâmica de relações internas. O
autor afirma, ainda, que a relação entre o professor e o aluno é
voltada basicamente  à  formação intelectual  e  implica  aspectos
psíquicos e socioculturais.
II.  De acordo com o autor,  os conceitos de didática e docência
estão  relacionados,  mas  possuem  particularidades.  A  didática,
explica o autor, trata da investigação sobre os aspectos psíquicos e
socioculturais  que  afetam  a  relação  entre  o  professor  e  o
conhecimento.  A  docência,  por  outro  lado,  refere-se  à  prática
cotidiana de busca por motivação para os estudos, por parte do
aluno, no ambiente escolar.
III.  De  acordo  com o  texto,  a  teoria  da  organização escolar,  a
administração escolar, os meios de comunicação, a propaganda,
as  notícias,  as  mídias  digitais,  as  novas  tecnologias,  a
interculturalidade  e  o  orçamento  escolar  são  as  principais
estratégias utilizadas pelo professor para prover o conhecimento
ao aluno. A esse conjunto bem definido de estratégias atribui-se a
nomenclatura de didática escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda investiu um capital de R$ 7.204,00 em uma aplicação
financeira  que  rende  juros  de  8%  ao  mês.  O  investimento  foi
mantido por um período de 6 meses. Assim, ela terá acumulado
um montante superior a R$ 11.389,77 e inferior a R$ 11.478,11 ao
término do período.
II. A raiz quadrada de 1.156 é maior que 29.
III. Amanda é engenheira e está analisando o desenho técnico de
um projeto que compreende três figuras geométricas: um triângulo
com base igual a 12 cm e altura igual a 23 cm; um quadrado com
base igual a 27 cm e altura igual a 27 cm; e um retângulo com base
igual a 35 cm e altura igual a 49 cm. Considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que a área somada
dessas três figuras é superior a 2.591 cm² e inferior a 2.613 cm².
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda investiu um capital de R$ 2.391,00 em uma aplicação
financeira a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês, durante 4
meses. Assim, ao término desse período, ela terá acumulado um
montante maior que R$ 2.571,20 e menor que R$ 2.704,33.
II. Se um caminhão percorre 79 km com 7 L de combustível, então
esse veículo percorrerá mais de 291 km com 25 L de combustível,
sob as mesmas condições de percurso.
III. Um reservatório com profundidade igual a 5 m, largura igual a
17 m, e comprimento igual a 51 m, terá um volume maior que
4.275 m³.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda acaba de receber uma ligação do gerente do seu banco
informando que ela possui uma quantia de R$ 4.519,00 em sua
conta bancária. O gerente informa ainda que seria uma boa ideia
investir esse valor em uma aplicação financeira que rende juros
compostos de 5% ao mês. Amanda aceitou a sugestão do seu
gerente e realizou o investimento. Assim, considerando apenas as
informações  apresentadas,  após  6  meses,  Amanda  terá
acumulado um montante superior a R$ 6.069,12 e inferior a R$
6.102,09.
II.  Amanda decidiu investir um capital de R$ 10.077,00 em uma
aplicação financeira que rende juros compostos de 11% ao mês,
durante o tempo de 3 meses. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que ela acumulou
um montante superior a R$ 13.801,62 e inferior a R$ 13.873,04 no
período.
III. A raiz quadrada de 2.401 é maior que 51.
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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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  Amanda  é  proprietária  de  uma  loja  de  carros  usados.
Recentemente,  ela  determinou  que  5  veículos  tivessem  seus
preços reduzidos, a fim de realizar uma ação promocional. Após
essa mudança, os preços foram os seguintes: o carro 1 passou a
custar R$ 42.880,00; o carro 2 passou a custar R$ 38.760,00; o
carro 3 passou a custar R$ 51.200,00; o carro 4 passou a custar R$
62.300,00;  e  o  carro  5  passou  a  custar  R$  55.320,00.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o preço médio dos 5 carros incluídos na ação
promocional é inferior a R$ 50.472,00.
II. Amanda é farmacêutica em um hospital e constatou que foram
consumidos 450 comprimidos do remédio X na última semana.
Sabe-se que esse medicamento deve ser ministrado obedecendo
aos seguintes quantitativos: quando o paciente for uma criança, ela
deve tomar 2 comprimidos; quando o paciente for um adulto, ele
deve  tomar  3  comprimidos.  Amanda  observou  que  20%  dos
comprimidos  foram  consumidos  por  crianças.  Assim,
considerando exclusivamente  as  informações apresentadas e  o
período de tempo informado, é correto afirmar que mais de 127
adultos consumiram os demais comprimidos.
III. No início do mês, Amanda constatou que havia um saldo de R$
9.237,00 em sua conta bancária. No dia 1, foi debitada uma taxa no
valor de R$ 12,55. No dia 2, houve uma despesa com alimentação
no valor de R$ 34,20. No dia 3, ela comprou um caderno escolar no
valor de R$ 9,85. No dia 4, ela realizou uma compra no valor de R$
7,55. No dia 5, ela comprou um assessório para o seu carro no
valor  de  R$  15,35.  Sabe-se  que  todas  essas  despesas  foram
debitadas diretamente de sua conta bancária através de um cartão
de débito e que não houve qualquer outro débito nessa conta além
desses  citados.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, ao final do dia 5,
o saldo da conta bancária de Amanda é superior a R$ 9.081,50 e
inferior a R$ 9.109,85.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda está negociando a compra de um terreno no valor de R$
98.340,00. Após uma longa conversa com a vendedora, Amanda
obteve  um  desconto  no  valor  de  17%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o valor final pago por Amanda é superior a R$ 81.812,90 e
inferior a R$ 81.929,40.
II. Se um carro percorre 26 km com 3 L de combustível, então esse
veículo percorrerá mais de 131 km com 17 L de combustível, sob
as mesmas condições de percurso.
III. Após ser promovida, Amanda foi informada de que o seu salário
passaria a ser R$ 5.788,00. No entanto, sobre esse valor incidem 3
descontos, sendo o primeiro referente ao INSS, equivalente a 11%
do salário;  o  segundo referente  ao  FGTS,  equivalente  a  8% do
salário; e o terceiro relativo ao IRPF, equivalente a 17% do salário.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor efetivamente recebido
por Amanda, após os descontos, será de superior a R$ 3.699,15 e
inferior a R$ 3.709,25.
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.

HOMEM PLURAL

Trecho de entrevista com Bernard Lahire: Podemos considerar a
educação, a cultura, e a literatura como observatórios empíricos
da sua teoria da ação?

Esse foi, em todo o caso, o meu percurso. Comecei por trabalhar
sobre questões escolares (insucesso escolar, casos de sucessos
improváveis), antes de seguir em direção às questões culturais
(práticas  culturais  dos  franceses),  e  depois,  literárias.  O  fio
condutor de uma grande parte dos meus trabalhos é, no entanto,
a escrita (produzida ou lida, comum ou literária): trabalhei sobre

a cultura escrita escolar, os modos populares de apropriação dos
textos, os usos domésticos e profissionais da escrita, as práticas
de estudo (e nomeadamente de leitura) no ensino superior,  o
problema  social  designado  “iletrismo”,  o  jogo  literário  e  as
condições materiais e temporais da criação literária, a obra de
Franz Kafka. Mas alguns investigadores apreenderam as minhas
investigações  para  trabalharem  sobre  questões  tão  variadas
como os compromissos militares, as bifurcações profissionais, a
formação  dos  desportistas,  a  socialização  profissional  dos
cirurgiões ou a fabricação social das moças e dos rapazes. Toda
a sociologia é, sobretudo, uma forma de olhar o mundo social.
Penso que os meus futuros terrenos de investigação vão ainda
surpreender  aqueles  que  pensam  que  agora  trabalho
essencialmente  as  questões  da  criação  literária.

(Adaptado.  Adequação  l inguíst ica.  Disponível  em:
http://bit.ly/2knv3u2)

26 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Conforme pontua o pesquisador,  a  cultura escrita escolar,  os
modos populares de apropriação dos textos, os usos domésticos e
profissionais da escrita, as práticas de estudo (e nomeadamente
de  leitura)  no  ensino  superior,  o  problema  social  designado
“iletrismo”, entre outros, constituem o leque de seus trabalhos.
II. Questões escolares, culturais e literárias compõem, segundo o
texto, uma visão inepta dos trabalhos do autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Pode-se  deduzir,  a  partir  do  último  período  do  texto,  que  o
entrevistado critica o caráter letárgico dos trabalhos daqueles que
acreditam que ele trabalha, agora, essencialmente as questões da
criação literária.
II.  Trabalhos  direcionados  para  questões  escolares  (insucesso
escolar,  casos  de  sucessos  improváveis),  culturais  (práticas
culturais  dos  franceses)  e  literárias  fazem  parte  do  rol  de
investigações do entrevistado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Infere-se, a partir do texto, que o pesquisador tem uma predileção
pelo estudo da escrita (produzida ou lida, comum ou literária), tanto
em espaços de formação escolar (universidades, escolas), como
em locais  onde  se  desenvolvem relações  sociais  mais  íntimas
(usos domésticos).
II.  Embora  haja  uma  preocupação  com  questões  de  estética
literária  e  com o  desenvolvimento  da  linguagem escrita  e  oral,
estes  campos  de  investigação  parecem  não  se  sobrepor  a
questões culturais nas investigações sociológicas realizadas pelo
entrevistado, conforme o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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29 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Segundo o entrevistado, os estudos realizados a partir de suas
investigações  apresentam questões  variadas  em relação àquilo
sobre o qual ele se debruçou enquanto fio condutor de uma grande
parte de seus trabalhos.
II.  As  bifurcações  profissionais,  a  releitura  de  Franz  Kafka,  a
formação  dos  desportistas,  a  socialização  profissional  dos
cirurgiões ou a fabricação social das moças e dos rapazes são
alguns redirecionamentos fundamentados na obra do entrevistado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. A propensão do pesquisador aos trabalhos voltados para os usos
domésticos  e  profissionais  da  escrita  é  justificada pelo  prisma
apresentado nos últimos períodos do texto, quando o entrevistado
menciona o direcionamento da Sociologia aos estudos da escrita.
II.  No  texto,  a  referência  a  Franz  Kafka  funciona  como  um
heterônimo do entrevistado.
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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