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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE MATA GRANDE (AL) - SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA

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 fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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 registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado10.

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.  No Brasil,  a distribuição espacial dos totais médios anuais de
chuva coloca em foco os dois grandes contrastes pluviométricos
do país: a região norte, com as mais elevadas médias, e o sertão
nordestino, com os mais baixos índices. Essa característica, por
sua vez, mostra-se diretamente relacionada ao tipo de vegetação
encontrada em cada uma dessas regiões.
II.  Os  planaltos  sedimentares  são  formados  por  rochas
sedimentares, o que resultou da elevação das regiões de bacias
sedimentares provocada por agentes endógenos de modificação
do relevo (exemplo: tectonismo). As rochas sedimentares, por sua
vez,  são rochas formadas através da deposição,  e consequente
cimentação  ou  consolidação  de  fragmentos  provenientes  de
material mineral ou material orgânico (ou a mistura de ambos).
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.  Os  rios  são  agentes  erosivos  do  relevo  que  resultam  da
concentração de água em vales, usualmente de água doce. Eles
fluem por gravidade em direção a um oceano, um lago, um mar, ou
um outro rio. Em alguns casos, um rio simplesmente flui para o
solo ou seca completamente antes de chegar a um outro corpo
d'água.  Os  rios  podem  se  originar  de  várias  fontes,  como  o
transbordamento de lagos, as fontes subterrâneas ou mesmo de
neves e geleiras.
II. Dentre os fatores que beneficiaram a concentração industrial na
região  Sudeste,  no  início  do  século  XX,  pode-se  destacar  a
concentração  de  infraestrutura  de  energia,  comunicação  e,
sobretudo,  transportes  naquela  região.  Esses  fatores  são
essenciais  para  garantir  a  infraestrutura  necessária  para  os
processos  produtivos,  o  abastecimento  das  indústrias  com
matéria-prima,  o  escoamento  da  produção  e  a  utilização  de
maquinário com funcionamento elétrico.
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.  Em  termos  gerais,  o  espaço  natural  se  difere  do  espaço
geográfico,  pois  este  último  não  sofre  as  consequências  das
práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes nas
sociedades,  que  envolvem  tanto  o  meio  rural  quanto  o  meio
urbano. Assim, o espaço natural somente passa a existir quando se
verifica interação entre o homem e o meio em que vive, do qual
retira o que lhe é necessário para a sobrevivência,  promovendo
alterações de suas características originais.
II.  Em termos gerais,  o  espaço geográfico se difere  do espaço
natural, pois este último não sofre as consequências das práticas
econômicas,  sociais,  culturais  e  cotidianas  presentes  nas
sociedades,  que  envolvem  tanto  o  meio  rural  quanto  o  meio
urbano.  Assim,  o  espaço  geográfico  somente  passa  a  existir
quando se verifica interação entre o homem e o meio em que vive,
do  qual  retira  o  que  lhe  é  necessário  para  a  sobrevivência,
promovendo alterações de suas características originais.
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. A atmosfera terrestre é constituída por uma mistura de vários
gases que exercem sobre a superfície uma determinada força por
unidade de área. Ao peso exercido por essa coluna de ar,  com
secção  reta  e  de  área  unitária,  que  se  encontra  acima  do
observador, em um dado instante e local, define-se como sendo a
pressão do ar atmosférico ou pressão atmosférica (PA).
II.  Observando  a  parte  superficial  da  litosfera,  vemos  que  ela
apresenta formas variadas.  Ao conjunto de formas variadas da
superfície  da  Terra  dá-se  o  nome  de  relevo.  O  relevo  assume
importância  fundamental  no  processo de ocupação do espaço,
fator  que  inclui  as  propriedades  de  suporte  ou  recurso,  cujas
formas  ou  modalidades  de  apropriação  respondem  pelo
comportamento  da  paisagem  e  suas  consequências.
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 cartografia é a representação geométrica plana, simplificada e
convencional  de  toda  a  superfície  terrestre  ou  de  parte  desta,
apresentada através de mapas,  cartas ou plantas.  Por meio da
cartografia,  diversos  dados  (ambientais,  socioeconômicos,
educacionais,  de  saúde  etc.)  podem  ser  representados
espacialmente,  retratando  a  dimensão  territorial,  facilitando  e
tornando mais eficaz a sua compreensão.
II. Usina Nuclear é uma unidade industrial construída para produzir
energia elétrica a partir de materiais radioativos. A energia nuclear
é  uma  alternativa  às  limitações  de  fontes  naturais,  como  rios
(energia  hidrelétrica),  carvão,  gás  e  petróleo.  Existem  alguns
problemas no que diz respeito aos possíveis impactos ambientais
e sociais se houver acidentes em uma usina de energia nuclear,
assim como a destinação do material radioativo já usado, que é
extremamente tóxico e perigoso.
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.  Os Fosfatos são considerados alguns dos maiores poluentes
mundiais.  Essa substância  pode ser  facilmente encontrada nas
emanações de centrais elétricas, indústrias, veículos automotores
e combustíveis domésticos frequentemente carregados de ácido
sulfúrico. O ar poluído com essa substância agrava as afecções
respiratórias, ataca árvores e plantas, certos tecidos sintéticos e
pedras calcárias empregadas em construções e em monumentos
históricos. Os fosfatos favorecem o fenômeno da Chuva Ácida.
II.  A  atmosfera  desempenha várias  e  importantes  funções,  tais
como: proteger o planeta das radiações nocivas (ultravioleta) e de
outras vindas do espaço, fornecer oxigênio para manutenção da
vida de seres aeróbicos, absorver e reter parte do calor irradiado
pelo sol  e pelos corpos terrestres,  evitar variações extremas de
temperaturas entre o dia e a noite, provocar a desintegração de
alguns meteoritos, redistribuir, através da chuva, a água evaporada
dos mares, além de conter outros gases indispensáveis à vida.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Solo é a coletividade de indivíduos naturais, na superfície da terra,
eventualmente  modificado  ou  mesmo  construído  pelo  homem,
contendo matéria  orgânica  viva  e  servindo ou  sendo capaz  de
servir à sustentação de plantas ao ar livre. Na superfície terrestre,
podemos  encontrar  diversos  tipos  de  solo.  Cada  tipo  possui
características  próprias,  tais  como  densidade,  formato,  cor,
consistência e formação química.
II. O efeito estufa é um processo natural intensificado pela ação
antrópica. Ele consiste na manutenção equilibrada da temperatura
do planeta, temperatura esta ideal para as diversas formas de vida
existentes.  Assim,  o  efeito  estufa  é  um  fenômeno  natural
imprescindível para a vida no planeta. É ele que mantém a Terra
aquecida ao impedir que os raios solares sejam refletidos para os
espaço e que perca seu calor.
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. A região Sudeste do Brasil é a segunda menor região do país,
sendo  maior  apenas  que  a  região  Sul.  Sua  configuração  atual
compreende quatro estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo.
II. A sustentabilidade, no contexto da ecologia, está relacionada à
intensificação de usos de processos que aumentam o volume de
substâncias poluentes,  a  adoção de políticas de desperdício de
energia e de recursos, da reciclagem, da substituição por recursos
renováveis  abundantes  e  inofensivos  e  do  desenvolvimento  de
tecnologias capazes de gerar um nível  mínimo de dejetos e de
alcançar  um  máximo  de  eficiência  em  termos  dos  recursos
utilizados.
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.

INTEGRIDADE E ÉTICA

Diversos servidores públicos deparam-se, cotidianamente, com
situações  nas  quais  é  necessário  tomar  uma  decisão  difícil.
Essas situações (chamaremos de “situações sensíveis”) exigem
do servidor não apenas um profundo conhecimento sobre a ética
profissional,  mas também sobre os aspectos técnicos do seu
trabalho e os objetivos da organização.

Treinamentos  que  aliam  elementos  teóricos  com  questões
práticas do dia a dia do órgão ou entidade são necessários para
orientar  os  servidores  sobre  qual  caminho  seguir  diante  de
situações  sensíveis.  Um  dos  métodos  mais  eficazes  para
abordar questões do dia a dia é a resolução de dilemas, que são
situações que testam os limites dos valores e normas, exigindo
que se faça uma escolha entre diversas alternativas válidas. O
objetivo desse tipo de treinamento é demonstrar que situações
conflitantes são inevitáveis em qualquer tipo de trabalho, e que
existem maneiras de se aprender a lidar com elas sem infringir
os padrões éticos. O debate franco sobre tais questões aumenta
as  chances  de  que  os  servidores,  ao  se  depararem  com
situações e problemas semelhantes no futuro, tomem melhores
decisões.

Com  base  no  mapeamento  de  riscos,  devem-se  oferecer
treinamentos  específicos,  direcionados  especialmente  para
agentes  públicos  que  atuam  diretamente  em  atividades
sensíveis.

Deve-se definir a periodicidade adequada para os treinamentos
gerais e específicos sobre ética e integridade, fazendo com que
sejam obrigatórios os treinamentos gerais para os servidores
públicos  que  ingressem  no  órgão,  em  virtude  de  concurso
público ou de nomeação para cargo ou função de confiança, e

para os prestadores de serviço terceirizado que iniciem suas
atividades.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2SrNzzQ.

9 • Com base no texto 'INTEGRIDADE E ÉTICA', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, deve-se definir a periodicidade adequada
para os treinamentos gerais e específicos sobre ética e integridade,
fazendo com que sejam obrigatórios os treinamentos gerais para
os servidores  públicos que ingressem no órgão,  em virtude de
concurso  público  ou  de  nomeação  para  cargo  ou  função  de
confiança,  e  para  os  prestadores  de  serviço  terceirizado  que
iniciem suas atividades.
II.  De acordo com o texto, um dos métodos mais eficazes para
abordar questões sensíveis do dia a dia é a resolução de dilemas,
que são situações que testam os limites dos valores e normas,
exigindo  que  se  faça  uma  escolha  entre  duas  alternativas
igualmente válidas. Ainda com base no texto, todos os servidores
públicos  conhecem  todas  as  normas  éticas  e,  assim,  sempre
conseguem resolver dilemas com facilidade.
III. De acordo com o texto, com base no mapeamento de riscos,
devem-se  oferecer  treinamentos  específicos,  direcionados
especialmente para agentes públicos que atuam diretamente em
atividades sensíveis.
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.

10 • Com base no texto 'INTEGRIDADE E ÉTICA', leia as afirmativas
a seguir:
I. De acordo com o texto, a realização de treinamentos que aliam
elementos teóricos com questões práticas do dia a dia do órgão ou
entidade são necessários para orientar os servidores sobre qual
caminho seguir diante de situações sensíveis. Esses treinamentos,
defende o texto,  devem ser realizados prioritariamente entre os
servidores que lidam com fornecedores e com os contratos da
organização.
II. De acordo com o texto, o objetivo dos treinamentos que aliam
elementos  teóricos  com  questões  práticas  é  demonstrar  que
situações conflitantes são inevitáveis em qualquer tipo de trabalho,
e  que existem maneiras  de  se  aprender  a  lidar  com elas  sem
infringir  os padrões éticos.  O texto afirma,  ainda,  que o debate
franco  sobre  tais  questões  aumenta  as  chances  de  que  os
servidores,  ao  se  depararem  com  situações  e  problemas
semelhantes no futuro, tomem melhores decisões.
III. De acordo com o texto, diversos servidores públicos deparam-
se, cotidianamente, com situações nas quais é necessário tomar
uma decisão difícil. Essas situações sensíveis exigem do servidor
um profundo conhecimento sobre a ética profissional, apenas, não
estando relacionadas com os aspectos técnicos do seu trabalho ou
com os objetivos da organização, afirma o 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.

Coloque-se no lugar do usuário

Muitos  especialistas  alegam  que,  para  alcançar  uma  boa
qualidade no atendimento, o servidor deve colocar-se no lugar do
usuário dos serviços, ou seja, deve ter empatia.

A empatia é uma das maiores virtudes que uma entidade deve
ter  no atendimento ao público.  Afinal,  o  usuário dos serviços
precisa ter  confiança em uma organização para cultivar  uma
imagem positiva da mesma.

Portanto,  por  mais que os processos sejam bem definidos e
explicados  para  os  servidores,  a  possibilidade  de  haver
equívocos sempre estará presente. Caso ocorra algum erro que
afete  o  serviço oferecido ao usuário,  a  melhor  medida a  ser
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tomada é pedir desculpas e procurar maneiras de atenuar o mal-
estar, ao mesmo tempo em que se busca resolver o problema.

Mesmo fora de seu setor, é recomendável que o servidor procure
cumprimentar  a  todos.  Não  só  os  colegas  de  trabalho,  mas
também os usuários dos serviços. A gentileza não precisa se
restringir ao setor de atuação, mas pode (e deve) se estender a
toda  a  empresa.  É  sempre  gratificante  para  o  cidadão  ser
reconhecido e cumprimentado.

O servidor deve fazer com que o usuário se sinta bem-vindo na
instituição.  Deve  tratá-lo  como  alguém  importante  para  a
instituição. Assim, fazer comentários agradáveis pode ser uma
boa  forma  de  valorizar  a  relação  com  o  cidadão,  sempre
mantendo o respeito na comunicação e dando a devida atenção
à demanda do usuário.

Diante de um usuário autoritário ou exaltado,  o servidor deve
tentar  usar  toda  sua  habilidade  de  comunicação,  cortesia  e
empatia  para  atendê-lo  da  melhor  forma  e  para  contornar
qualquer  mal-entendido.  Caso  o  servidor  perceba  que  uma
determinada situação pode se agravar, ele deve procurar ajuda
de seu superior.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/36dA6Qk.

11 • Com base no texto 'Coloque-se no lugar do usuário', leia as
afirmativas a seguir:
I.  O  usuário  dos  serviços  precisa  ter  confiança  em  uma
organização para  cultivar  uma imagem positiva  da  mesma,  de
acordo com o texto.
II. Por mais que os processos sejam bem definidos e explicados
para  os  servidores,  a  possibilidade de  haver  equívocos sempre
estará presente, de acordo com 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.

12 • Com base no texto 'Coloque-se no lugar do usuário', leia as
afirmativas a seguir:
I. Caso ocorra algum erro que afete o serviço oferecido ao usuário,
a  melhor  medida  a  ser  tomada  é  pedir  desculpas  e  procurar
maneiras de atenuar o mal-estar,  ao mesmo tempo em que se
busca resolver o problema, de acordo com o texto.
II. A empatia é uma das maiores virtudes que uma entidade deve
ter no atendimento ao público, de acordo com 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.

13 • Com base no texto 'Coloque-se no lugar do usuário', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, no processo de atendimento ao público, a
gentileza  deve  se  restringir  ao  setor  de  atuação,  pois  é  pouco
gratificante para o cidadão ser reconhecido e cumprimentado.
II.  Muitos  especialistas  alegam  que,  para  alcançar  uma  boa
qualidade no atendimento, o servidor deve colocar-se no lugar do
usuário dos serviços, ou seja, deve ter empatia, de acordo com 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.

14 • Com base no texto 'Coloque-se no lugar do usuário', leia as
afirmativas a seguir:
I.  Diante de um usuário autoritário ou exaltado,  o servidor deve
tentar  usar  toda  sua  habilidade  de  comunicação,  cortesia  e
empatia  para  acalmá-lo  e  dissuadi-lo  das  suas  intenções,  de
acordo com o texto.
II. Mesmo fora de seu setor, é recomendável que o servidor evite
cumprimentar  a  todos,  afirma  o  texto.  Assim,  o  servidor  deve
comunicar-se apenas com os colegas de trabalho, de acordo com
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.

Piaget e o crescimento intelectual

Jean Piaget via o crescimento intelectual como um processo de
adaptação  ao  mundo,  que  poderia  ocorrer  por  meio  dos
seguintes modos: assimilação e acomodação.

ASSIMILAÇÃO

Durante a assimilação, a criança utiliza um esquema já existente
para lidar com um novo objeto ou situação. Por exemplo, uma
criança  de  dois  anos  vê  uma  maçã,  mas  anteriormente  ela
apenas conhecia o que era uma laranja. Por ver uma fruta com
formato parecido, a criança poderá pensar que a maçã também
é uma laranja.

ACOMODAÇÃO

A  acomodação  acontece  quando  a  criança  não  consegue
assimilar a informação em um esquema já existente, então ela
precisa alterá-lo, ou criar um novo esquema.

Continuando com o exemplo acima, quando a mãe da criança
explicar que, apesar do formato, aquela é uma fruta diferente, a
criança irá reorganizar o seu esquema sobre "laranja", sabendo
da existência de outras frutas.

O CONCEITO DE EQUILÍBRIO

Quando os esquemas existentes de uma criança são capazes de
explicar o que ela percebe ao redor, diz-se que ela está em um
estado de equilíbrio. No entanto, quando novas informações não
podem ser encaixadas em esquemas existentes, ela entra em
um incômodo estado de desequilíbrio.

Como  não  gostamos  de  estar  frustrados,  procuraremos
restaurar o equilíbrio dominando o novo desafio. Deste modo,
podemos  dizer  que  o  equilíbrio  é  a  força  que  impulsiona  o
processo de aprendizagem.

Esses  conceitos  criados  por  Piaget  revolucionaram  o
entendimento sobre o desenvolvimento infantil, fazendo com que
a  teoria  piagetiana  se  tornasse  a  mais  importante  na  área,
guiando professores e especialistas até a atualidade.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2QydovI.



Instituto ADM&TEC | PREFEITURA DE MATA GRANDE (AL) - SUPERIOR v.Audit.: 4A42B70E7

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA - Página 5 de 8 v.1242/2020

15 • Com base no texto 'Piaget e o crescimento intelectual', leia as
afirmativas a seguir:
I.  Apesar da falta de embasamento científico, a teoria de Piaget
continua guiando professores e especialistas da área educacional
até a atualidade, de acordo com o texto.
II.  A  acomodação  acontece  quando  a  criança  não  consegue
assimilar  a informação em um esquema já existente,  então ela
precisa alterá-lo,  ou criar  um novo esquema,  de acordo com 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.

16 • Com base no texto 'Piaget e o crescimento intelectual', leia as
afirmativas a seguir:
I. Os conceitos criados por Piaget revolucionaram o entendimento
sobre o desenvolvimento infantil,  pois ilustram a forma como a
criança resolve seus conflitos internos e como ela toma decisões,
de acordo com o texto.
II.  Para  Piaget,  como  não  gostamos  de  estar  frustrados,
procuramos restaurar  o  equilíbrio  através  da  negação do  novo
desafio, de acordo com 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.

17 • Com base no texto 'Piaget e o crescimento intelectual', leia as
afirmativas a seguir:
I.  A  teoria  piagetiana  se  tornou  a  mais  importante  na  área
educacional,  apesar  de  ser  pouco  utilizada  por  professores  e
especialistas atualmente, de acordo com o texto.
II.  Podemos dizer que o equilíbrio é a força que limita e tolhe o
processo de aprendizagem, pois coloca o indivíduo em um estado
de  acomodação  e  reduz  o  seu  interesse  por  um  novo
conhecimento, de acordo com 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.

18 • Com base no texto 'Piaget e o crescimento intelectual', leia as
afirmativas a seguir:
I. Durante a assimilação, a criança utiliza um esquema já existente
para lidar com um novo objeto ou situação, de acordo com o texto.
II. Quando os esquemas existentes de uma criança são capazes de
explicar o que ela percebe ao redor, diz-se que ela está em um
estado de equilíbrio, de acordo com 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 'Piaget e o crescimento intelectual', leia as
afirmativas a seguir:
I. Para ilustrar o conceito de acomodação, o texto utiliza o exemplo
de uma mãe que explica para seu filho que, apesar do formato, a
maçã e a laranja são frutas diferentes. Assim, de acordo com o
texto,  a  criança  irá  reorganizar  o  seu  esquema sobre  "laranja",
sabendo da existência de outras frutas.
II.  Quando  novas  informações  não  podem  ser  encaixadas  em
esquemas existentes, a criança entra em um incômodo estado de
desequilíbrio, de acordo com 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.

20 • Com base no texto 'Piaget e o crescimento intelectual', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, para ilustrar o significado de assimilação,
o texto utiliza o exemplo de uma criança de dois anos que vê uma
maçã,  mas anteriormente  ela  apenas conhecia  o  que  era  uma
laranja. Por ver uma fruta com formato parecido, a criança poderá
pensar que a maçã também é uma laranja.
II. Jean Piaget via o crescimento intelectual como um processo de
adaptação ao mundo, que poderia ocorrer por meio dos seguintes
modos: assimilação e acomodação, de acordo com 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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma empresa realizou uma doação que deveria ser distribuída
entre 3 instituições de caridade de modo proporcional à quantidade
de crianças atendidas por cada entidade. Sabe-se que a entidade X
atende  a  30  crianças;  a  entidade  Y  atende  a  20  crianças  e  a
entidade Z atende a 18 crianças. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a instituição X
receberá 8% a mais de recursos que a instituição Z.
II.  Um  terreno  em  formato  de  triângulo  possui  as  seguintes
dimensões:  91m  de  base  e  101m  de  altura.  Esse  terreno  foi
vendido a um preço equivalente a R$ 216 por metro quadrado. No
entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu obter um
desconto  de  6%  sobre  o  preço  total  do  terreno.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o valor final pago pelo comprador foi superior a
R$ 901.955.
III. Um capital de R$ 4.500, aplicado a juros de 2% ao mês, por um
período de 3 meses,  resultará em um montante menor que R$
4.995, 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.
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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um retângulo é formado pela união de quadrados com 90 cm de
aresta. Sabe-se que a largura do referido retângulo equivale a 13
desses quadrados. O comprimento desse retângulo, por sua vez,
equivale a 27 desses quadrados. Se 132 desses quadrados forem
pintados de verde, então mais de 41,8% da área total do retângulo
terá sido pintada de verde.
II. Uma empresa comprou de um fornecedor 292 unidades do item
1, ao preço de R$ 35, por item; 196 unidades do item 2, ao preço de
R$ 29,10 , por item; e 220 unidades do item 3, ao preço de R$ 26,50
, por item. Ao final,  o fornecedor concedeu um desconto de 9%
sobre o valor total da venda. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que o valor final
pago pelo cliente, após o desconto, é inferior a R$ 20.095.
III. Um profissional de saúde recebeu um aumento de 6% sobre a
sua remuneração e, assim, passou a receber R$ 742 por plantão.
Dessa  forma,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  valor  anterior  da  sua
remuneração, sem o aumento, era inferior a R$ 708 por plantão.
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 capital de R$ 2.500, aplicado a juros de 3,5% ao mês, por um
período de 7 meses, resultará em um montante maior que R$ 3.122
e menor que R$ 3.270, no período.
II. Para a realização de serviços de limpeza em um imóvel, uma
empresa  cobra  o  preço  de  R$  0,90  por  metro  quadrado.  Um
escritório  contratou essa empresa para realizar  a  limpeza de 3
salas  que  medem:  62m²,  41m²  e  79m².  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o valor pago pelos serviços é superior a R$ 178 e inferior a R$
211.
III. Um capital de R$ 3.750, aplicado a juros de 6% ao mês, por um
período de 6  meses,  resultará  em um montante  maior  que R$
5.446, 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.  Um  terreno  em  formato  de  triângulo  possui  as  seguintes
dimensões:  100m  de  base  e  98m  de  altura.  Esse  terreno  foi
vendido a um preço equivalente a R$ 237 por metro quadrado. No
entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu obter um
desconto  de  12%  sobre  o  preço  total  do  terreno.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o valor final pago pelo comprador foi inferior a
R$ 991.944.
II. Os preços da gasolina em um posto de combustível nos últimos
5 meses foram os seguintes: R$ 3,92 (mês 1), R$ 3,81 (mês 2), R$
4,03  (mês  3),  R$  3,91  (mês  4)  e  R$  3,94  (mês  5).  Assim,
considerando exclusivamente os dados apresentados,  é  correto
afirmar que o preço da gasolina apresentou um aumento de mais
de 0,61% sobre a média dos preços nos meses 1 a 4.
III. Um carro foi vendido com um desconto de 42%. Sabe-se que o
valor inicial desse bem era de R$ 32.000. Assim, após o desconto, o
comprador deverá pagar um preço superior a R$ 17.930 e inferior a
R$ 18.725 pelo veículo.
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 imóvel cujo preço inicial era de R$ 309.450,00 foi vendido
com  um  desconto  de  8,45%.  Assim,  considerando  apenas  as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor final pago
pelo comprador é superior a R$ 271.400 e inferior a R$ 279.200.
II. No mês de janeiro, a empresa X realizou 5 vendas cujos valores
eram de: R$ 35.900, R$ 39.000, R$ 44.000, R$ 27.100 e R$ 28.900.
O imposto inicialmente devido por essa empresa, nesse período,
representava 4% do faturamento. No entanto, essa entidade obteve
um benefício fiscal,  e seu imposto foi reduzido para 2%. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que essa empresa economizou, em impostos, um
valor superior a R$ 3.192 e inferior a R$ 3.601, no período.
III. Uma empresa comprou de um fornecedor 397 unidades do item
1, ao preço de R$ 39,50 , por item; 247 unidades do item 2, ao preço
de R$ 32,70 , por item; e 247 unidades do item 3, ao preço de R$
28,90 , por item. Ao final, o fornecedor concedeu um desconto de
15%  sobre  o  valor  total  da  venda.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o valor final pago pelo cliente, após o desconto, é superior a R$
26.629.
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.

LUFADA DE ÉTICA NA CORTE

Certa  vez  presenciei  uma divertida  conversa entre  o  senador
Darcy Ribeiro, recém-chegado ao Senado, e o então deputado
constituinte Florestan Fernandes.

Darcy dizia em tom de brincadeira a Florestan que na eleição
seguinte  ele  devia  deixar  a  câmara  baixa  (Câmara  dos
Deputados) e se candidatar à câmara alta (Senado Federal).

“Venha pra cá, Florestan! Isso aqui é um pedaço da corte! No
Brasil, o lugar mais próximo do céu é o Senado da República.
Aqui a gente tem tudo que quer. Basta desejar alguma coisa que
aparece  um  funcionário  para  lhe  servir”.  Os  dois  estavam
impressionados com os ares monárquicos da Praça dos Três
Poderes.

O professor Florestan dizia que, apesar de tudo, um dos pontos
mais interessantes para se observar o Brasil era o Congresso
Nacional  e  que  no  Plenário  chegavam  fragmentos  políticos,
sociais e culturais do país trazidos por cada parlamentar.

Disciplinado,  cumpria rigorosamente os horários das sessões.
Sentava-se na mesma cadeira e prestava atenção nos discursos
de cada um com o devido respeito, apesar da grande maioria das
intervenções serem de baixíssimo nível. Às vezes pedia aparte e
debatia os assuntos com a erudição do cientista social que era,
cumprindo sua função parlamentar.  O burburinho do Plenário
abrandava para ouvir o mestre.

Ao mesmo tempo era um homem despojado, almoçava todos os
dias no restaurante dos funcionários. Não costumava ir ao mais
frequentado pelos parlamentares.

Ele era tão cuidadoso com a própria conduta que certo dia, em
São Paulo, passou mal em casa à noite, chamou um táxi e foi
para  o  hospital  do  servidor.  Dona  Myriam,  mulher  dele,
preocupada, ligou para Florestan Fernandes Júnior, que estava
na TV e pediu para que ele fosse ao hospital acompanhar o pai.

Quando o filho chegou, o professor Florestan estava numa fila
enorme para ser atendido. Ele sofria de hepatite C, doença que
havia se agravado e lhe causava crises muito fortes.

Florestan Júnior  perguntou por  que ele,  como deputado,  não
procurou o hospital Albert Einstein, o Sírio Libanês, ou outro que
pudesse atendê-lo com rapidez e em melhores condições. Ele
respondeu que era servidor público e que aquele era o hospital
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que teria que cuidar dele.

Perguntou também por que ele estava na fila, em vez de procurar
diretamente o atendimento de emergência. Ele disse que estava
na fila porque tinha fila e que todas as pessoas estavam ali em
situação semelhante à dele, com algum problema de saúde, e
que ele não tinha direito de ser atendido na frente de ninguém.

Percebendo a gravidade da situação, o filho foi ao plantonista. O
professor Florestan só saiu da fila depois que o médico insistiu
para que ele entrasse, deitasse numa maca e fosse medicado.

Na parede onde a maca estava encostada havia um quadro de
avisos.  Enquanto tomava soro na veia,  olhando ao redor,  viu
afixado no canto do quadro um recorte de jornal amarelado pelo
tempo.
Apontou o dedo e disse ao filho:
– Olha, é um artigo meu, publicado no jornal Folha de S. Paulo.
Nesse eu defendo a saúde pública.
Como nos meses seguintes as crises tornaram-se cada vez mais
fortes e frequentes, os médicos que cuidavam dele decidiram
fazer transplante do fígado.

Na época, Fernando Henrique Cardoso, seu ex-aluno na USP e
amigo pessoal de muitos anos, era presidente da República e
ficou sabendo que o professor Florestan faria a cirurgia.

Imediatamente ligou para ele, ofereceu traslado e a realização do
transplante  no  melhor  hospital  de  Cleveland,  nos  Estados
Unidos. Florestan tinha alta comenda do país, a Ordem de Rio
Branco, que lhe facultava certas prerrogativas.

Florestan agradeceu a gentileza de Fernando Henrique e disse
que não poderia aceitar o privilégio. Que aceitaria se ele fizesse o
mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave do que
a dele.

Em seguida ele fez o transplante em São Paulo e morreu no
hospital por complicações pós-operatórias provocadas por erro
humano.

Nesse  momento  de  indigência  moral  e  de  decadência
institucional  do país,  em que autoridades como magistrados,
procuradores,  parlamentares,  ministros,  o  presidente  da
República, posam com exuberantes imposturas, usam e abusam
dos cargos e funções públicas que ocupam para tirar proveitos
próprios, lembrar de homens públicos e intelectuais de grandeza
ética como o professor Florestan Fernandes e o professor Darcy
Ribeiro talvez ajude a arejar o ambiente degradado da sociedade
brasileira pelo golpe de Estado.

(CERQUEIRA, Laurez. Lufada de ética na corte. 2018. Disponível
em: http://bit.ly/32n1YiU)

26 • Com base no texto 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I.  O principal preceito evidenciado no texto é o de que nenhum
cidadão deve usar e abusar dos cargos e funções públicas que
ocupa para tirar proveitos próprios.
II. Apesar de ter alta comenda do país, a Ordem de Rio Branco, que
lhe facultava certas prerrogativas, o professor e deputado recusou
a  oferta  de  traslado  e  realização  do  transplante  de  fígado  no
melhor hospital de Cleveland, nos Estados Unidos.
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 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I. A fala de Florestan ao filho, em um hospital, reforça o ponto de
vista apresentado no último parágrafo do texto de que o professor
se utilizou da máquina pública em seu próprio benefício.
II. A ideia central do texto está presente no fragmento “Ao mesmo
tempo era  um homem despojado,  almoçava  todos  os  dias  no
restaurante dos funcionários”. Ou seja, para o professor Florestan,
estar entre o povo é uma maneira de agir eticamente, considerando
o cargo que ocupava.
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 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I.  Para  justificar  o  cuidado  que  tinha  o  professor  e  deputado
Florestan  Fernandes,  com  sua  própria  conduta,  o  autor  utiliza
exemplos como “cumpria rigorosamente os horários das sessões”
e  “Ele  respondeu  que  era  servidor  público  e  que  aquele  era  o
hospital  que  teria  que  cuidar  dele”  (referindo-se  ao  hospital
público).
II. Pode-se inferir que a ética está ligada, no texto, não somente às
atitudes  de  Florestan  Fernandes  e  de  Darcy  Ribeiro,  mas,
outrossim, às diversas instâncias do poder público do Brasil atual.
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 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I.  A ironia contida no título do texto e presente nas atitudes do
professor  Florestan  corresponde  também  à  atitude  do  ex-
presidente,  elucidada  no  trecho  “Imediatamente  [Fernando
Henrique Cardoso] ligou para ele, ofereceu traslado e a realização
do  transplante  no  melhor  hospital  de  Cleveland,  nos  Estados
Unidos”.
I I .  O  texto  tem  como  objet ivo  mostrar  que,  no  Brasi l ,
existem/existiram  homens  públicos  e  intelectuais  de  grandeza
ética como o professor Florestan Fernandes e o professor Darcy
Ribeiro. Estes são exemplos a serem seguidos, pois se destacaram
no campo da saúde pública.
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 'LUFADA DE ÉTICA NA CORTE',  leia as
afirmativas a seguir:
I. A resposta de Florestan Fernandes à gentileza do presidente, na
ocasião  do  transplante  de  fígado,  foi  a  de  que  aceitaria  ir  ao
hospital de Cleveland, nos Estados Unidos, se Fernando Henrique
fizesse o mesmo com todos os brasileiros em situação mais grave
do que a do enfermo.
II. O texto é do ano de 2018 e o autor se posiciona criticamente
acerca do comportamento de algumas autoridades do país, o que
faz o leitor conjecturar um viés ideológico. Isso fica nítido também
no excerto “ambiente degradado da sociedade brasileira pelo golpe
de Estado”.
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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