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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 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

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

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

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

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

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

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

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

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

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 realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

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 nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

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

preenchido e assinado 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.  Definir  os  meios  que  serão  utilizados  para  a  realização  do
trabalho e decidir os métodos a serem utilizados a fim de atingir o
resultado desejado são atividades pertinentes à etapa de executar
(Do), do ciclo PDCA.
II. A liderança é o elemento promotor da gestão, responsável pela
orientação,  estímulo  e  comprometimento  para  o  alcance  e
melhoria dos resultados organizacionais e deve atuar  de forma
aberta,  democrática,  inspiradora  e  motivadora  das  pessoas,
visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, a promoção
de relações de qualidade e a proteção do interesse público.
III. Na etapa de agir (Act), do ciclo PDCA, caso o trabalho desvie do
padrão estabelecido, deve-se evitar tomar ações para corrigi-lo.
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.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para Herzberg, a delegação de responsabilidade, a liberdade de
decisão e a oportunidade de promoção são fatores que prejudicam
a motivação no ambiente de trabalho.
II.  Na etapa de planejamento (Check), do ciclo PDCA, o servidor
deve mensurar  os resultados obtidos e modificar  os processos
adotados.
III. Na perspectiva do ciclo PDCA, caso o trabalho desvie do padrão
estabelecido, o servidor deve evitar tomar ações para corrigi-lo.
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.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na  teoria  de  Herzberg,  os  fatores  higiênicos  são  chamados
também de satisfacientes, pois quando estão precários provocam
satisfação.
II. De acordo com a Teoria Y, de McGregor, as pessoas não gostam
de trabalhar e o trabalho é um transtorno para os colaboradores.
III.  No gráfico  de  Pareto,  as  alturas  das  colunas simbolizam o
número de vezes que o item estudado aconteceu (frequência) e se
apresenta sempre em ordem decrescente de ocorrência.
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.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Subordinam-se ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993,  além  dos  órgãos  da  administração  direta,  os  fundos
especiais,  as  autarquias,  as  fundações  públicas,  as  empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito
Federal e municípios.
II.  Na  etapa  de  planejamento  (Check),  do  ciclo  PDCA,  são
verificados os processos e avaliados os resultados obtidos.
III .  O  ativo  permanente  compreende  as  aplicações  que
permaneceram no  patrimônio  de  uma entidade  por  uma longa
data, ou seja, por um período de 2 a 6 meses.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Através de um gráfico de controle,  é  possível  determinar  um
limite para um determinado item ou ilustrar quando algo sai do
controle e ultrapassa o limite pré-determinado.
II.  O  diagrama  de  causa  e  efeito  é  um  gráfico  de  barras  que
relaciona  as  possíveis  causas  que  contribuem  para  um
determinado efeito acontecer.
III. Na etapa de verificação (Check), do ciclo PDCA, é obrigatório
alterar todos os métodos empregados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No  balanço  patrimonial,  o  ativo  realizável  a  longo  prazo
compreende  os  componentes  de  bens  e  direitos  que  serão
realizados em prazos superiores a um exercício social.
II.  A  expressão  “caminho  crítico”  refere-se  à  sequência  de
atividades  com  maior  duração  no  diagrama  de  rede  e  que
representa  a  menor  duração  que  um projeto  pode  ter  naquele
momento.
III. Na etapa de planejamento (Check), do ciclo PDCA, o servidor
público  deve  mensurar  os  resultados  obtidos  e  modificar  os
processos adotados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A elaboração de planos táticos e de planos operacionais, evitando
a  necessidade  de  mensuração  e  controle ,  é  uma  das
características da administração por objetivos.
II. No Microsoft Windows, o comando Shift + F10 salva todos os
arquivos abertos.
III.  De  acordo com a Teoria  Y,  de  McGregor,  os  colaboradores
aceitam  responsabilidades  e,  para  elevarem  seus  rendimentos,
esses colaboradores devem ser  motivados em função de suas
necessidades específicas.
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.

HIERARQUIA DE NECESSIDADES

A  teoria  da  hierarquia  de  necessidades  foi  proposta  pelo
psicólogo norte-americano Abraham Maslow, com o intuito de
demonstrar  a  relação  existente  entre  o  comportamento
motivacional e as diferentes necessidades humanas.

Nesta  teoria,  as  pessoas  são  motivadas  a  satisfazer  uma
necessidade  elevada,  situada  em  uma  pirâmide  hierárquica,
conforme a necessidade do nível mais baixo for satisfeita. Essas
necessidades  são:  fisiológicas;  de  segurança;  sociais  ou  de
participação; de estima; e de autorrealização.

As necessidades abordadas por Maslow podem ser definidas da
seguinte forma:
• Necessidades fisiológicas: referem-se às necessidades básicas
dos seres humanos, como fome, sede e sono;
• Necessidades de segurança: surgem a partir da busca por um
ambiente estável, e que garanta a proteção do indivíduo. Em uma
instituição,  essas  necessidades  correspondem  ao  plano  de
saúde, previdência social e ambiente adequado de trabalho, por



Instituto ADM&TEC | PREFEITURA DE PALMEIRINA - PE | FUNDAMENTAL v.Audit.: E59F1B1DA

AGENTE ADMINISTRATIVO (A) - Página 3 de 7 v.1161/2019

exemplo;
• Necessidades sociais ou de participação: são decorrentes da
participação e aceitação de um indivíduo por parte dos outros,
como a necessidade de pertencer a um grupo e ter amigos;
• Necessidades de autoestima: estão relacionadas ao modo que
o  indivíduo  se  avalia,  conduzindo-o  a  sentimentos  de  poder,
capacidade e aptidão;
•  Necessidades  de  autorrealização:  consistem  na  realização
potencial do indivíduo, e são manifestadas, no momento em que
todas as demais necessidades forem satisfeitas.

COMO FUNCIONA A PIRÂMIDE DE MASLOW

Maslow  sugeriu  que  as  necessidades  dos  seres  humanos
obedecem a uma hierarquia, ou seja, uma escala de valores a
serem transpostos. Isso significa que no momento em que o
indivíduo realiza uma necessidade,  surge outra em seu lugar,
exigindo sempre que as pessoas busquem meios para satisfazê-
la.

Assim, à luz da teoria de Maslow, as pessoas não costumam
buscar  o  reconhecimento  pessoal  ou  o  status  se  suas
necessidades básicas estiverem insatisfeitas.

De  acordo  com  essa  teoria,  é  necessário  preencher  uma
necessidade de cada vez antes de subir  mais um degrau da
pirâmide.  Isso  significa  que,  para  se  atingir  a  segurança,  é
preciso primeiro sanar as ausências básicas, e assim por diante.

CONCLUSÃO

O  comportamento  motivacional  de  indivíduos,  conforme
abordado  por  Maslow  em  sua  teoria,  é  influenciado  por
diferentes necessidades. Neste contexto,  em um ambiente de
trabalho haverá divergência de necessidades, o que impede que
todos os trabalhadores sejam completamente satisfeitos. Sendo
assim, o estudo dessas necessidades associado ao emprego de
estímulos de motivação,  como reconhecimento profissional  e
um  ambiente  de  trabalho  seguro,  pode  contribuir  com  o
aperfeiçoamento da questão motivacional na organização.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2OIMotu.

8 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com  o  texto,  as  necessidades  de  autorrealização
abordadas por Maslow estão relacionadas ao funcionamento do
organismo em si,  aos  sistemas biológicos e  à  manutenção da
saúde e da segurança no ambiente de trabalho.
II.  O  texto  afirma  que  as  necessidades  sociais  abordadas  por
Maslow relacionam-se à necessidade de pertencer a um grupo e
ter amigos.
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 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com  o  autor,  as  necessidades  de  autoestima
abordadas  por  Maslow  estão  relacionadas  ao  modo  que  o
indivíduo é aceito pelo grupo, à segurança que sente no ambiente
de trabalho e em sua residência.
II. De acordo com o autor, Maslow definiu as seguintes categorias
de necessidades humanas: fisiológicas; de segurança; sociais ou
de participação; radiológicas; de estima; e de autorrealização.
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 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a fome, a sede e o sono são exemplos de
necessidades de segurança do indivíduo.
II. De acordo com o autor, as necessidades sociais abordadas por
Maslow são decorrentes  da  necessidade do  indivíduo de  obter
nutrientes, descansar e manter-se saudável.
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 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que, para Maslow, as necessidades fisiológicas
referem-se  às  necessidades  de  estima  e  relacionamento  dos
indivíduos.
II.  De  acordo  com  o  texto,  o  comportamento  motivacional  de
indivíduos,  conforme  abordado  por  Maslow  em  sua  teoria,  é
influenciado por diferentes 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.

12 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a necessidade de segurança apenas será
considerada uma prioridade quando as necessidades fisiológicas
estiverem satisfeitas.
II. De acordo com o texto, é necessário preencher uma necessidade
de  cada  vez  antes  de  subir  mais  um  degrau  da  pirâmide  de
Maslow.
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 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com  o  autor,  as  necessidades  de  segurança
abordadas por Maslow surgem a partir da busca por um ambiente
caótico e conturbado,  e que a proteção do indivíduo esteja em
risco.
II.  De  acordo  com  o  texto,  a  teoria  de  Maslow  é  aplicável
exclusivamente às organizações privadas,  com foco no lucro e
com um planejamento estratégico consolidado.
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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14 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que, à luz da teoria de Maslow, as pessoas não
costumam buscar o reconhecimento pessoal ou o status se suas
necessidades básicas estiverem insatisfeitas.
II.  De acordo com o texto, em um ambiente de trabalho haverá
divergência  de  necessidades,  o  que  impede  que  todos  os
trabalhadores sejam completamente satisfeitos.
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 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, as necessidades de segurança abordadas
por Maslow, em uma organização, correspondem a ter um trabalho
motivador, inovador e dinâmico, onde o colaborador possa fazer
novas amizades e se sentir parte de um grupo.
II. De acordo com o texto, Maslow sugeriu que as necessidades
dos seres humanos obedecem a uma hierarquia,  ou seja,  uma
escala de valores a serem transpostos.
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 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I.  O texto afirma que a teoria da hierarquia de necessidades foi
proposta pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow, com o
intuito de demonstrar que o aumento do custo na prestação de
serviços está  diretamente  relacionado à  carga tributária  de  um
país.
II. De acordo com o autor, o estudo das necessidades humanas
associado  ao  emprego  de  estímulos  de  motivação,  como
reconhecimento profissional  e um ambiente de trabalho seguro,
pode contribuir com o aperfeiçoamento da questão motivacional
na organização.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

17 • Com base no texto 'HIERARQUIA DE NECESSIDADES', leia as
afirmativas a seguir:
I. Na teoria de Maslow, as pessoas são motivadas a satisfazer uma
necessidade  de  nível  mais  baixo,  situada  em  uma  pirâmide
hierárquica,  conforme  a  necessidade  do  nível  mais  alto  for
satisfeita, afirma o texto.
II.  O  texto  afirma  que,  para  Maslow,  no  momento  em  que  o
indivíduo  realiza  uma  necessidade,  surge  outra  em  seu  lugar,
exigindo sempre que as pessoas busquem meios para satisfazê-la.
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.

DEVERES FUNDAMENTAIS

A  ética  no  serviço  público  compreende  um  conjunto  de
princípios, normas e regras a serem cumpridas. Assim, o servidor
público deve compreender que o seu trabalho é norteado por
deveres e direitos, por leis, por normas e por regras que devem
ser conhecidas e respeitadas.

Todo  servidor  público  deve  desempenhar,  a  tempo,  as
atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja
titular, pois a eficiência e a eficácia devem estar presentes no
cotidiano  das  organizações  públicas,  devendo ser  percebidas
pelos usuários dos serviços públicos.

O servidor público deve exercer suas atribuições com rapidez,
perfe ição  e  rendimento,  pondo  f im  ou  procurando
prioritariamente  resolver  situações  procrastinatórias,
principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de
atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas
atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Nesse
contexto,  deve o  servidor  garantir  o  direito  dos usuários  dos
serviços que possuem prioridade no atendimento garantida em
lei, como a prioridade de atendimento a idosos e gestantes, por
exemplo.

Ser probo, reto, leal e justo são características desejáveis de um
servidor  público.  Esse  profissional  deve  demonstrar  toda  a
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver
diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem
comum.

O servidor público jamais deve retardar qualquer prestação de
contas, pois essa é uma condição essencial da eficiência e da
eficácia da administração pública.

É  fundamental  que  todo  servidor  público  procure  tratar
cuidadosamente  os  usuários  dos  serviços  aperfeiçoando  o
processo  de  comunicação  e  contato  com  o  públ ico
constantemente.

O  servidor  públ ico  deve  ser  cortês,  ter  urbanidade,
disponibilidade  e  atenção,  respeitando  a  capacidade  e  as
limitações individuais de todos os usuários do serviço público,
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo,
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social,
abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2Hqznjl.

18  •  Com  base  no  texto  'DEVERES  FUNDAMENTAIS',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O  servidor  público  deve  compreender  que  o  seu  trabalho  é
norteado por deveres e direitos, por leis, por normas e por regras
que devem ser conhecidas e respeitadas, de acordo com o texto.
II. O servidor público deve exercer suas atribuições com lentidão,
imperfeição e baixo rendimento, afirma o texto. Deve o servidor,
também, garantir o direito dos usuários dos serviços que possuem
prioridade no atendimento garantida em lei, como a prioridade de
atendimento a estrangeiros e homens adultos, exemplifica 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.

19  •  Com  base  no  texto  'DEVERES  FUNDAMENTAIS',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O servidor público sempre deve retardar qualquer prestação de
contas,  pois essa é uma condição essencial  da eficiência e da
eficácia da administração pública, de acordo com o autor.
II. De acordo com o texto, todo servidor público deve desempenhar,
a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de
que seja titular, pois a eficiência e a eficácia devem estar presentes
no cotidiano das organizações públicas, devendo ser percebidas
pelos usuários dos serviços públicos.
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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20  •  Com  base  no  texto  'DEVERES  FUNDAMENTAIS',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O  autor  afirma  que  todo  servidor  público  deve  evitar  tratar
cuidadosamente  os  usuários  dos  serviços.  Esses  profissionais
devem, também, evitar aperfeiçoar o processo de comunicação e
de contato com o público.
II. Segundo o autor, ser probo, reto, leal e justo são características
pouco desejáveis de um servidor público. Esse profissional deve, a
todo momento, evitar demonstrar integridade de caráter.
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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Se um triângulo possui base igual a 24 cm e altura igual a 30 cm,
então sua área será igual a 288,5 cm².
II. Se um triângulo possui base igual a 10 cm e altura igual a 12 cm,
então sua área será igual a 77 cm².
III. Frequentemente, uma taxa de juros é expressa através de um
valor percentual, atrelado a um período de tempo. Por exemplo: 2%
ao mês ou 18% ao ano.
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.  Um  capital  de  R$  2.780,00  foi  investido  em  uma  aplicação
financeira que rendeu 1,30% ao mês, durante 5 meses, em regime
de  juros  compostos.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, ao término desse
período, o montante acumulado foi superior a R$ 3.105 e inferior a
R$ 3.284.
II. Um imóvel possuía área total de 120 m² e foi dividido em 10
partes iguais. Assim, é correto afirmar que, após a divisão, cada
parte possui 8 m².
III. Uma quantia de R$ 1.000,00, aplicada à taxa de 20% ao ano, em
regime de juros compostos, por um período de 4 anos, resultará
em um montante de valor superior a R$ 1.880,00.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um triângulo que possui base igual a 35 cm e altura igual a 72 cm
terá uma área inferior a 989 cm².
II. Um capital no valor de R$ 10.000 foi investido por um período de
6  meses.  Nesse  período,  esse  investimento  apresentou
rendimentos  da  ordem de  4%.  Assim,  considerando apenas  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  montante
acumulado é superior a R$ 10.520.
III.  Um capital de R$ 1.000, aplicado por 1 mês, a uma taxa de
1,50% ao mês, em regime de juros simples, renderá R$ 15 de juros
e acumulará um montante de R$ 1.015 no período.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em um regime de juros compostos, as taxas de 10% ao ano e de
16,1% ao triênio são equivalentes.
II. Um triângulo que possui base igual a 50 cm e altura igual a 66
cm terá uma área superior a 1.845 cm².
III. Um terreno possui largura igual a 22m e comprimento igual a
39m. Assim, é correto afirmar que a área desse terreno é maior que
831 m².
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 .  Um  galpão  que  possui  uma  largura  igual  a  12m  e  um
comprimento igual a 58m terá uma área igual a 611 m².
II. Um triângulo que possui base igual a 38 cm e altura igual a 48
cm terá uma área maior que 821 cm².
III. Um imóvel que possuía uma área total de 481m² foi dividido em
13  partes  iguais.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, após a divisão,
cada parte possui mais de 34 m² e menos de 43 m².
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.

CUSTO DA CONSTRUÇÃO

Publicado em 26/11/2019
Por Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), medido
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), registrou inflação de 0,15%
em novembro de 2019. O percentual é superior ao observado em
outubro de 2019 (0,12%). O indicador acumula 3,99% no ano de
2019 e 4,12% em 12 meses.

A alta da taxa na passagem de outubro para novembro de 2019
foi  puxada  pelos  serviços,  que  tiveram  deflação  (queda  de
preços) de 0,08% em outubro e passaram para uma inflação de
0,36% em novembro.

Os materiais e equipamentos tiveram queda na taxa, apesar de
continuarem com inflação. A taxa recuou de 0,37% em outubro
para 0,31% em novembro.

Já a mão de obra manteve-se, em novembro, sem variação de
preços como ocorreu em outubro.

CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO SOBE 1,5 PONTO

O Índice de Confiança da Construção,  medido pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), subiu 1,5 ponto na passagem de outubro
para novembro de 2019 e chegou a 89 pontos, em uma escala
de zero a 200. Esse é o maior patamar atingido pelo indicador
desde setembro de 2014,  quando a confiança ficou em 89,9
pontos.

A  alta  do  índice  é  relacionada  a  uma  melhora  da  situação
corrente, já que o Índice de Situação Atual avançou 2,4 pontos,
para  81,3  pontos.  O  Índice  de  Expectativas,  que  mede  a
confiança  no  futuro,  também  subiu,  mas  de  forma  mais
moderada: 0,5 ponto, passando a 97,0 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade do setor cresceu 0,4 ponto
percentual,  para 70,5%. Segundo a pesquisadora da FGV, Ana
Maria  Castelo,  a  melhora  das  vendas  e  os  lançamentos
imobiliários,  principalmente  em  São  Paulo,  têm  impacto  na
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confiança dos empresários. Ela também destaca que o acesso
ao  crédito  pelas  empresas  está  sendo  fundamental  para  a
retomada do setor.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2OLpRuT.

26  •  Com  base  no  texto  'CUSTO  DA  CONSTRUÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O autor afirma que o Nível de Utilização da Capacidade do setor
de construção cresceu 0,4 ponto percentual.
II.  De  acordo  com  o  texto,  o  Índice  Nacional  de  Custo  da
Construção – M acumula 4,12% no ano de 2019 e 3,99% em 12
meses.
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  'CUSTO  DA  CONSTRUÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor afirma que o Índice de Expectativas, que mede a
confiança no futuro, também subiu, mas de forma mais moderada:
0,5 ponto, passando a 97,0 pontos.
II. O texto aponta que o Índice de Confiança da Construção, medido
pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,5 ponto, na passagem de
outubro para novembro de 2019.
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  'CUSTO  DA  CONSTRUÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Depreende-se do texto que a alta do Índice Nacional de Custo da
Construção – M, na passagem de outubro para novembro de 2019,
foi puxada pelos serviços, que tiveram inflação (alta de preços) de
0,08% em outubro e passaram para uma deflação de 0,36% em
novembro.
II. No texto, é possível identificar a ideia de que o Índice de Situação
Atual avançou 2,4 pontos, para 81,3 pontos.
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  •  Com  base  no  texto  'CUSTO  DA  CONSTRUÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Conclui-se  do  texto  que  o  Índice  Nacional  de  Custo  da
Construção – M, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou
deflação de 0,15% em novembro de 2019.
II. Infere-se do texto que, na passagem de outubro para novembro
de 2019,  o  Índice de Confiança da Construção atingiu  o  maior
patamar desde setembro de 2014, quando a confiança ficou em
89,9 pontos.
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  'CUSTO  DA  CONSTRUÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O autor aponta que, na perspectiva da pesquisadora Ana Maria
Castelo,  a  melhora  das  vendas  e  os  lançamentos  imobiliários,
principalmente  em  São  Paulo,  têm  impacto  na  confiança  dos
empresários do setor de construção.
II.  O autor do texto diz que, segundo a pesquisadora Ana Maria
Castelo,  o  acesso  ao  crédito  pelas  empresas  está  sendo
fundamental para a retomada do setor de construção.
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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