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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  objetivasb.
formuladas na prova.

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 máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
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 marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
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  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 25

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  músculos  dos  membros  inferiores  dos  seres
humanos podem ser classificados em grupos como, por
exemplo,  os  músculos  que  movimentam  a  coxa,  os
músculos que movimentam a perna e os músculos que
movimentam os pés e os dedos.

II. Os caules aéreos são aqueles que se situam acima da
superfície  do  solo,  podendo  ser  eretos,  rastejantes,
trepadores ou ainda em forma de estolão. Em geral, esses
tipos de caules precisam de um suporte de fixação, como é
o caso do caule das Araucárias e dos Carvalhos.

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.  Avaliar  requer  analisar  todo o processo de ensino e  de
aprendizagem, iniciando pelos objetivos que se deseja atingir.

II.  A  lógica  formativa  preocupa-se  com  o  processo  de
apropriação  dos  saberes  pelo  educando  e  os  diferentes
caminhos que ele percorre, mediado pela intervenção ativa do
professor, a fim de promover a aprendizagem e a formação
integral do aluno.
III.  A  avaliação  no  contexto  escolar  não  deve  ser  parte
integrante nem intrínseca do processo educacional, pois essa
é necessariamente uma atividade estranha ao ambiente 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.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  paradigma  Psicologizante,  na  perspectiva  de  Lev  S.
Vygotsky, concebe a avaliação como uma oportunidade de
ação e de reflexão por parte dos alunos e professores para,
assim, formar indivíduos críticos e participativos.

II.  Os  critérios  de  avaliação  fortalecem  o  vínculo  entre  a
prática  educacional,  os  objetivos,  os  conteúdos,  as
metodologias  aplicadas  na  prática  docente,  o  plano  de
trabalho e o projeto político pedagógico.
III.  A  avaliação  educacional  deve  ser  realizada  de  forma
permanente nas instituições de ensino e deve ser integrada e
contextualizada  com  situações  reais  do  cotidiano  dos
estudantes.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. As bactérias podem viver no ar, na água, no solo, dentro de
outros  seres  vivos,  e  até  em  locais  de  altas  pressões  e
condições  completamente  inóspitas  à  maioria  dos  seres
vivos.

II. A folha é um órgão que está presente em quase todos os
vegetais superiores, com raras exceções, como acontece nas
Pteridófitas, onde as folhas transformaram-se em espinhos,
com a  função principal  de  dissipar  a  água  do  vegetal  no
ambiente.

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.  Os  tecidos  formados  por  apenas  um  tipo  celular  são
denominados tecidos complexos ou heteromorfos, enquanto
os tecidos compostos por dois ou mais tipos de células são
denominados de tecidos simples ou anacrônicos.

II.  No  corpo  humano,  a  realização  de  movimentos  mais
s i m p l e s  r e q u e r  a  a ç ã o  d e  a p e n a s  u m  m ú s c u l o
individualmente, em geral um músculo do tipo estriado liso.

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.  Propostas  de  política  ambiental  –  como o  estímulo  ao
consumo verde, consciente, ético, responsável ou sustentável
–  costumam  propor  a  redução  de  problemas  como  a
poluição da água e do ar ou a contaminação e o desgaste
dos solos.

II.  Nos seres humanos, os leucócitos são encarregados da
defesa  do  organismo,  produzem  anticorpos  e  fagocitam
micro-organismos invasores e partículas estranhas.

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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 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Quando uma solução contém uma quantidade de soluto
igual à sua solubilidade, diz-se que ela é insaturada. Quando a
quantidade dissolvida é inferior,  diz-se que é saturada (ou
carbonífera).

II.  O  sistema  que  realiza  a  circulação  sanguínea  humana
contempla  vasos  e  artérias,  entre  outras  estruturas  que
contribuem para fazer o sangue circular no corpo 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.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. As vesículas seminais são responsáveis pela produção de
um  líquido,  que  será  liberado  no  ducto  ejaculatório  que,
juntamente  com  o  líquido  prostático  e  espermatozoides,
entrarão na composição do sêmen.

II. As paredes das células parenquimáticas têm áreas mais
adelgaçadas, que constituem as pontuações. As pontuações
das paredes primárias são denominadas Campos Primários
de Pontuação.

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.  A  circulação  sanguínea  nos  seres  humanos  pode  ser
dividida em dois grandes circuitos: um é o responsável por
levar  o  sangue  aos  pulmões  do  indivíduo  e  oxigená-lo;
enquanto o outro leva o sangue oxigenado a todas as células
do organismo.

II. No ser humano, os músculos lisos estão localizados nos
vasos sanguíneos, nas vias aéreas e na maioria dos órgãos da
cavidade abdominal e pélvica, motivo pelo qual eles têm ação
voluntária controlada pelo sistema nervoso central.

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. Nos seres humanos, os músculos que atuam nos dedos da
mão  podem  apresentar  unidades  motoras  com  cem  ou
algumas centenas de fibras musculares.

II. O reino Metaphyta ou reino Plantae é composto por seres
pluricelulares  que  possuem  células  revestidas  por  uma
membrana de celulose e que são autótrofos. São exemplos
de organismos do reino Plantae o Pau-Brasil, o coqueiro, as
gramíneas e os cactos.

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. No diagnóstico avaliativo escolar, busca-se a constatação
dos  objetivos  gerais  e  específicos  da  prática  pedagógica
(para elaborar a forma de avaliar),  e a “qualificação” (para
averiguar  como  satisfatórios  ou  insatisfatórios,  os
conhecimentos  trabalhados  na  escola).

II.  A lógica formativa exige uma prática docente que possa
atender à premissa da inclusão da avaliação num formato
dinâmico,  de  modo  a  transcender  a  aplicação  de  uma
avaliação pontual.
III.  A  avaliação  é  benéfica  e  inevitável  no  processo
educacional,  pois  possibilitar  a  realização  de  intervenções
pedagógicas  de  acordo  com  as  diversas  situações  da
aprendizagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I. Compreender o que é um bioma e conhecer as espécies
que nele vivem é fundamental para a criação de medidas que
visam à conservação dessas áreas.

II .  Na  biologia  vegetal,  os  meristemas  são  tecidos
semelhantes  aos  embrionários  devido  à  capacidade  de
divisão,  alongamento  e  diferenciação  celular,  estando
relacionados  com  o  crescimento  e  desenvolvimento  do
vegetal.

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. Os fungos possuem diversos tipos de habitat, podendo ser
encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no
homem e nos detritos em geral.

II. São características do tecido epitelial: ser composto quase
exclusivamente de células; ter a função de cobrir superfícies;
apresentar células justapostas com pouquíssima substância
intersticial e com grande coesão.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os protoplastos das células parenquimáticas comunicam-
se uns com os outros por intermédio de delgados filamentos
citoplasmáticos, denominados plasmodesmos.

II.  O coração é um órgão muscular oco que se localiza na
região  do  peito,  sob  o  osso  esterno,  e  está  ligeiramente
deslocado  para  a  esquerda.  Em  uma  pessoa  adulta,  por
exemplo,  esse  órgão  tem  o  tamanho  aproximado  de  um
punho fechado e pesa cerca de 400 gramas.

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 células mesenquimais são capazes de se transformar
apenas em fibroblastos e, apesar disso, não podem contribuir
para o reparo do tecido devido à falta de potássio e íons de
sódio  na  sua  parede  celular  nas  primeiras  horas  da  sua
geração.

II. Diferentemente das plantas, os organismos do Reino Fungi
não  possuem  clorofila  nem  celulose,  não  sintetizam  seu
próprio alimento e são formados de filamentos lineares de
células denominados de carcinomas.

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. Um autotrófico ou produtor primário é um organismo que
produz compostos orgânicos complexos usando carbono de
substâncias simples como o dióxido de carbono, geralmente
usando  energia  da  luz  ou  reações  químicas  inorgânicas,
como ocorre com indivíduos do reino Metaphyta ou reino
Plantae.

II.  Proteger  os  órgãos  vitais  do  corpo  humano,  como  os
pulmões, o coração, o fígado e os órgãos do sistema nervoso
central, é a única função do sistema esquelético.

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. Os fungos se reproduzem apenas de forma assexuada e
essa  particularidade  do  seu  processo reprodutivo  justifica
outras características do seu reino,  como,  por  exemplo,  a
falta de clorofila e a presença de células eucarióticas.

II.  Os  leucócitos  são  seres  vivos  que  apresentam  a
capacidade de passar pelas paredes dos vasos sanguíneos
para  o  tecido  conjuntivo  humano,  fenômeno  chamado  de
difusão interna ou repartição.

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.  As siglas DNA e o RNA designam substâncias químicas
envolvidas na transmissão de caracteres hereditários e na
produção  de  proteínas  compostas,  que  são  o  principal
constituinte dos seres vivos.

II. O termo SISTEMA ENDÓCRINO representa um conjunto de
glândulas  que apresentam como atividade característica  a
produção de secreções denominadas hormônios.

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. Em relação ao tecido conjuntivo, é correto afirmar que as
fibras elásticas são mais finas que as colágenas, têm grande
elasticidade e são formadas por uma proteína denominada
elastina.

II. Para manter um metabolismo equilibrado, os seres vivos
deve  evitam  consumir  nutrientes  ou  outras  substâncias
fornecidas  pelos  alimentos,  os  quais  não  precisam  ser
consumidos pelo organismo, pois são dispensáveis à vida das
células.

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. O reino Metazoa ou Animalia é composto por organismos
pluricelulares  e  heterótrofos  (que  não  são  capazes  de
produzir  sua  própria  energia).  Nesse  reino,  incluem-se  os
mamíferos, as aves e, claro, os seres humanos.

II.  No  metabolismo  do  corpo  humano,  chama-se  de
catabolismo a etapa construtiva,  na qual os nutrientes são
assimilados e utilizados nas sínteses de novas substâncias
indispensáveis  à  manutenção,  à  regeneração  e  ao
crescimento  do  organismo.

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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 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  De acordo com a Lei  nº 9.394,  de 1996,  o currículo do
Ensino Fundamental deve incluir, obrigatoriamente, conteúdo
que trate das obrigações cívicas e militares das crianças até
seis anos.

II. O processo de aprendizagem é um fator relevante que deve
ser  considerado  no  momento  do  planejamento  da
organização  da  Educação  Básica.
III. O Ensino Fundamental constitui a etapa final da Educação
Básica,  de  acordo  com  a  legislação  vigente,  e  não  pode
contemplar  disciplinas  ou  matérias  relacionadas  a  temas
regionais.

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. No Brasil, as instituições de ensino público devem estimular
o  desenvolvimento  contínuo  dos  seus  profissionais,
promovendo cursos de formação ou mesmo permitindo que
esses  profissionais  participem  de  especializações,
mestrados  e  doutorados.

II. A legislação em educação no Brasil indica que é facultativo
aos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na
Educação Básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
III.  No Brasil,  o  Ensino  Fundamental  deve  ser  ofertado de
forma  presencial ,  apenas,  sendo  vedada  qualquer
possibilidade  de  utilização  de  tecnologias  de  educação  a
distância.

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. De acordo com a legislação brasileira em educação, nos
estabelecimentos  de  Ensino  Fundamental,  públicos  e
privados, é obrigatório o estudo da história e da cultura afro-
brasileira e indígena.

II.  No  Brasil,  o  pluralismo  de  ideias  e  de  concepções
pedagógicas deve ser permitido e estimulado no ambiente
escolar, conforme determina a LDB.
III. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância são atitudes
que  devem  ser  desprezadas  durante  a  realização  das
atividades  pedagógicas  e  educacionais  nas  instituições  de
ensino brasileiras.

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. A legislação brasileira sobre educação veda explicitamente
a  adoção,  no  currículo  do  Ensino  Fundamental,  dos
conteúdos  referentes  aos  direitos  das  crianças  e  dos
adolescentes.

II.  No Brasil,  o respeito à liberdade e o apreço à tolerância
devem ser estimulados no ambiente escolar, de acordo com a
LDB.
III. Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental
e  do  Ensino  Médio,  no  Brasil,  devem ser  elaborados  sem
respaldo ou referência à Base Nacional Comum Curricular.

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. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
possibilita aos municípios optar por se integrarem ao sistema
estadual de ensino.

II.  Baixar  normas complementares  para  o  seu  sistema de
ensino – certificando-se de que tais normas obedecem aos
princípios  da  legalidade  e  da  eficiência,  além  de  estarem
alinhadas às diretrizes da LDB – é um dever do município, de
acordo com a Lei nº 9.394, de 1996.
III. Os docentes devem participar integralmente dos períodos
d e d i c a d o s  a o  p l a n e j a m e n t o ,  à  a v a l i a ç ã o  e  a o
desenvolvimento profissional como forma de contribuir para a
melhoria  dos  serviços  educacionais  prestados  nas
instituições  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.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Se R$ 5.250 forem investidos em uma aplicação que
rende juros compostos de 3,5% ao mês, por um período de
6  meses,  resultará  em  um  montante  maior  que  R$
6.591,333....

II.  Considere um desconto de 3% que foi aplicado a um
produto cujo preço inicial era de R$ 18,00. Assim, é correto
afirmar  que  o  preço  final  do  item,  após  o  desconto,  é
inferior a R$ 16,75.

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. É possível construir uma cerca em um determinado terreno
em 11 dias, instalando 65 estacas por dia. Assim, se forem
fincadas 11 estacas por dia, apenas, essa mesma cerca seria
construída em menos de 54 dias.

II. As durações de 3 atividades são, respectivamente: 1.001
minutos, 23 minutos e 111 minutos. Juntas, essas atividades
somam 19,81 horas.

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 .  Considere  3  f iguras  geométr icas  que  medem,
respectivamente, 68 m², 77 m² e 123 m². Assim, dados esses
valores, a área total somada dessas figuras é superior a 247
m² e inferior a 288 m².

II. Sobre um triângulo, sabe-se 2 medidas: a altura, que é igual
a 12 centímetros; e a área, que é igual a 60 cm². Assim, se a
base dessa figura geométrica for aumentada em 80%, então a
sua área será aumentada em 51,333...%.

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.  Em um pote,  há R$ 39,00 em moedas de 10 centavos.
Assim, é correto afirmar que, nesse pote,  há mais de 377
moedas.

II.  Se  um veículo  percorre  300  Km utilizando  20  litros  de
combustível, é correto afirmar que esse mesmo veículo, nas
mesmas condições,  percorrerá  15 Km com apenas 1  litro
desse combustível.

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.  Um capital  de  R$ 1.750,  aplicado por  4  meses a  juros
compostos de 2% ao mês, acumulará um montante maior
que R$ 1.699,12 no período.

II. Um desconto de 4% foi dado sobre uma compra de R$ 175.
Assim,  é  verdadeira  a  afirmativa  de  que  o  preço  final
efetivamente pago pela compra, após o desconto, é inferior a
R$ 160,00 e superior a R$ 152.

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. Ao utilizar a opção “Responder a todos”, em um programa
de e-mail,  é  recomendável  que o usuário do programa se
certifique  de  que  o  assunto  da  mensagem  realmente  é
interessante para todas as pessoas que receberão o e-mail.

II.  O  navegador  Google  Chrome  dispõe  de  uma  série  de
funcionalidades  que  permitem  aumentar  a  segurança  do
usuário,  tais  como a  possibilidade de  limpar  os  dados de
navegação, sejam todos os dados ou apenas os dados de um
período específico.

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. É possível elevar a segurança de um computador com a
utilização de alguns programas, como um antimalware on-
line ou mesmo um antivírus. Dessa forma, o usuário reduz o
risco de ter seus dados pessoais indevidamente acessados
por terceiros.

II. Quando se navega no modo “Privado”, o navegador Google
Chrome não guarda o histórico de navegação, os cookies, os
dados  de  sites  ou  as  informações  introduzidas  nos
formulários pelo usuário. Assim, é possível elevar a segurança
no uso da Internet.
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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 termo “software”  designa qualquer  aplicativo ou peça
f ís ica  de  um  computador  pessoal  cuja  função  é
exclusivamente  a  de  realizar  o  processamento  e  o
armazenamento de dados no computador.

II. Alguns sites e páginas na Internet dispõem de opções que
facilitam o acesso aos seus serviços, como “Lembre-se de
mim”,  “Continuar  conectado”  e  “Lembrar  minha  senha”.
Embora essas funcionalidades sejam práticas,  elas podem
reduzir  a  segurança na Internet,  pois  facilitam o acesso a
dados de login e senha por terceiros.

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.  Recebe  o  nome  de  “hardware”  qualquer  dispositivo  de
entrada  que  é  utilizado  em  um  computador  para  passar
informações para um usuário,  tais como uma impressora,
um scanner ou um antivírus.

II.  No contexto da segurança de um computador,  o termo
“firewall”  é  utilizado  para  designar  um  software  malicioso
projetado para explorar uma vulnerabilidade existente em um
microcomputador  pessoal  ou  em  um  servidor  de  dados
empresariais.

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. Em informática, o conceito de “largura de banda” remete à
medida da capacidade de transmissão de um determinado
meio, conexão ou rede, determinando a velocidade que os
dados passam através desta rede específica.

II.  O  termo  “hardware”  refere-se  a  toda  parte  lógica  do
computador, ou seja, é o termo em inglês que denomina o
conjunto de aplicativos e programas que realizam as diversas
operações em um computador.

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

MARS 2020

Em  julho  de  2020,  a  NASA  –  a  agência  espacial  norte-
americana  –  adiou  por  uma  semana  o  lançamento  da
missão Mars 2020, devido a um problema com o foguete
Atlas V, responsável por lançar o ROVER (um tipo de veículo
utilizado em missões espaciais) denominado “Perseverance”
rumo a Marte. Na ocasião, a nova data de lançamento da
missão foi adiada para o dia 30 de julho de 2020.

Aquela foi a terceira vez que a data precisou ser adiada no
ano de 2020. Na primeira ocasião em que o lançamento foi
adiado, a NASA reagendou o lançamento do dia 17 de julho
para o dia 20 de julho. Posteriormente, a agência espacial
precisou alterar novamente o dia do lançamento para 22 de
julho.  O  motivo,  na  ocasião,  foram  preocupações
relacionadas à contaminação em alguns equipamentos. Já
na ocasião em que o adiamento ocorreu para a data de 30
de julho, o problema foi com o foguete Atlas V, fabricado e
operado pela United Launch Alliance (ULA).

Um teste geral do foguete Atlas V foi realizado em 22 de
junho  de  2020,  no  qual  os  tanques  propulsores  foram
preenchidos  com  combustível  e  todos  os  procedimentos
para praticar o lançamento real  foram executados.  Então,
durante esse teste, uma série de sensores que monitoram os
níveis  de  propulsor  de  oxigênio  líquido  no  foguete
entregaram dados problemáticos, exigindo da equipe da ULA
um tempo extra para descobrir o que deu errado.

Com a terceira prorrogação do prazo de lançamento, a NASA
se aproximou ainda mais do fim da janela de lançamento
rumo ao Planeta Vermelho. É que as missões espaciais que
visam chegar a Marte têm apenas um pequeno período a
cada  dois  anos  para  enviar  as  naves.  Esse  período
corresponde ao momento em que Marte se aproxima da
Terra  em sua órbita  ao redor  do Sol.  Assim,  se  a  NASA
perdesse a chance de realizar um lançamento rumo a Marte
durante  esse período,  precisaria  esperar  2  anos até  uma
nova oportunidade.

Na época do terceiro adiamento do prazo de lançamento, a
equipe  da  NASA  anunciou  que  a  janela  de  lançamento
poderia  ser  estendida  até  15  de  agosto  de  2020.  Na
oportunidade,  eles  também  avaliaram  se  esse  período
poderia ser prolongado ainda mais, caso não fosse possível
realizar o lançamento até a metade de agosto. Ainda assim,
o  time  da  agência  espacial  norte-americana  e  da  ULA
dispunham  de  pouco  tempo  para  finalizar  todos  os
procedimentos de segurança e enviar o ROVER ao espaço.

O ROVER Perseverance foi projetado para procurar sinais de
vida  que  possam  ter  existido  bilhões  de  anos  atrás  em
Marte. Ele foi equipado com ferramentas para perfurar o solo
do  Planeta  Vermelho  e  buscar  por  amostras  a  serem
deixadas  na  superfície  do  planeta  para,  depois,  serem
coletadas e trazidas à Terra em uma missão posterior, de
modo  a  permitir  que  tais  amostram  sejam  estudadas
profundamente em laboratórios terráqueos.
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 36  Leia o texto 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O ROVER Perseverance foi equipado com ferramentas para
perfurar  o solo de Marte e buscar por  amostras a serem
examinadas  na  superfície  do  Planeta  Vermelho,  evitando,
assim, a o envio de material de volta à Terra, o que tornaria o
custo da missão proibitivo, conforme mencionado pelo texto.

II. O texto leva o leitor a entender que, após as preocupações
relacionadas à  contaminação em alguns equipamentos de
propulsão serem esclarecidas,  a  NASA decidiu  antecipar  o
lançamento do foguete para abril de 2020.
III. O texto leva o leitor a inferir que, após a NASA descobrir
que o foguete Atlas V foi  fabricado e operado pela United
Launch Alliance  (ULA),  a  agência  espacial  norte-americana
decidiu cancelar o lançamento e investigar todos os cientistas
envolvidos no projeto.

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 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Após  a  análise  do  texto,  é  possível  concluir  que  um
problema com o foguete Atlas V motivou a NASA a adiar o
lançamento da missão Mars 2020.

II.  A  equipe  da  NASA  anunciou,  na  época  do  terceiro
adiamento, que a janela de lançamento da missão para Marte
poderia ser estendida até 15 de agosto de 2020, como se
pode concluir a partir da análise das informações do texto.
III. Periodicamente, Marte se aproxima da Terra em sua órbita
ao redor do Sol e, nesse período, a NASA fica impedida de
realizar lançamentos de foguetes devido ao risco de impacto
dos  equipamentos  com a  superfície  do  Planeta  Vermelho,
como  se  pode  concluir  a  partir  da  leitura  cuidadosa  das
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.

 38  Leia o texto 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Existe um período ideal para o lançamento de missões com
destino a Marte e, mesmo com o adiamento, a NASA afirmou
que o período pretendido poderia ser prolongado ainda mais,
caso não fosse possível realizar o lançamento a metade de
agosto de 2020, como se pode perceber a partir da análise
dos dados e informações do texto.

II. O texto menciona que no teste do foguete Atlas V realizado
em  22  de  junho  de  2020,  os  tanques  propulsores  foram
esvaziados  e  todos  os  procedimentos  para  praticar  o
lançamento  real  foram  redefinidos  pelos  cientistas  e
engenheiros  envolvidos  com  a  missão.

III. As prorrogações de prazo tiveram por objetivo ampliar a
janela de lançamento do foguete rumo a Marte, elevando de
dois para quatro anos o período em que é possível  enviar
missões  para  o  Planeta  Vermelho,  conforme  pode  ser
percebido a partir da leitura cuidadosa das 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.

 39  Leia o texto 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que o foguete Atlas V faz parte da missão de lançamento do
ROVER – um tipo de veículo utilizado em missões espaciais
– denominado “Perseverance” rumo ao planeta Marte.

II.  O texto procura deixar  claro para o leitor  que,  no teste
realizado em junho de 2020, um dos sensores que monitora
os  níveis  de  oxigênio  no  foguete  entregou  dados
problemáticos, exigindo da equipe da ULA quase uma hora
para consertar o problema.
III.  Apesar  da  possibilidade  de  ampliação  do  prazo  de
lançamento do foguete,  o  time da agência  espacial  norte-
americana e da ULA dispunham de pouco tempo para finalizar
todos os procedimentos de segurança exigidos para a missão
com destino a Marte, conforme se pode inferir a partir dos
dados 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 'MARS 2020' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A nova data de lançamento da missão citada no texto foi o
dia 30 de julho de 2020. Essa nova data foi  definida pela
NASA para ser identificado um problema com o foguete Atlas
V.

II. O ROVER Perseverance é um tipo de veículo utilizado em
missões espaciais que foi projetado para procurar sinais de
vida que possam ter existido bilhões de anos atrás no planeta
Marte, conforme sugere o texto.
III. O texto leva o leitor a concluir que, até o momento em que
o texto foi elaborado, a NASA tinha realizado três mudanças
na  data  de  lançamento  do  foguete  no  ano  de  2020.  Na
primeira ocasião em que o lançamento fora adiado, a agência
norte-americana reagendou o lançamento do dia 17 de julho
para o dia 20 de julho de 2020.

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


