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ARAÇOIABA (SUPERIOR EDUCAÇÃO)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização do
fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

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:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou
equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local
indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora
dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

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

Questões de 1 a 30

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. A hidrosfera é a camada líquida da Terra, concentrada
principalmente em oceanos e mares, porém compreende
também a água dos rios, dos lagos e a água subterrânea.
Apenas uma fração dessa água é doce e ela não se
encontra uniformemente distribuída pela superfície da
Terra.
II. A água é uma substância química cujas moléculas são
formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio.
A água em estado líquido passa para a atmosfera em
forma de vapor, em um processo chamado de sublimação.
É abundante no universo, inclusive na Terra, onde cobre
grande parte de sua superfície, sendo o maior constituinte
dos fluidos dos seres vivos.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. O foco da atuação do gestor escolar dentro da dimensão
pedagógica tem como orientação principal ministrar os
conteúdos das aulas de acordo com os dias letivos
estabelecidos. Também é papel dos gestores e
coordenadores da instituição de ensino decidir sobre a
melhor forma de realizar as avaliações escolares em cada
turma, inclusive quando se busca considerar as
particularidades dos alunos.

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

II. O conceito de autonomia pedagógica leva à compreensão
de que a dimensão pedagógica não é influenciada pelas
decisões administrativas ou financeiras da instituição de
ensino. Esse conceito é fundamental para a organização das
práticas escolares quanto à execução do Projeto PolíticoPedagógico da escola, pois os educadores são obrigados a
cumprir os planos estabelecidos, ainda que lhes sejam
negados os recursos mínimos necessários para o
desenvolvimento dos seus trabalhos regulares.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

2 Analise as afirmativas a seguir:

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

I. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas
educacionais, exceto quando estiverem em processo de
separação ou quando as crianças estiverem há mais de dois
meses convivendo com parentes ou responsáveis sem
vínculo sanguíneo.

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

II. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que
devem as instituições de ensino, os clubes e as agremiações
recreativas assegurar medidas de conscientização, de
prevenção e de enfrentamento ao uso ou dependência de
drogas ilícitas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

3 Analise as afirmativas a seguir:
I. As decisões sobre o calendário escolar não devem compor
a lista de temas das reuniões sobre a gestão escolar, já que é
preciso tomar decisões sobre todo o planejamento do ano
letivo antecipadamente e, portanto, o calendário escolar deve
ser definido no decorrer dos semestres letivos.
II. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 9º, e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 21, asseguram
à gestão escolar a autonomia nas dimensões pedagógica e
avaliativa, sendo-lhe vedada a autonomia financeira. Nesse
contexto, a autonomia é sinônimo de responsabilidade
individual, não coletiva, com o engajamento da comunidade
escolar para o alcance das metas estabelecidas pelo dirigente
da instituição de ensino a partir de pesquisas particulares
sobre as boas práticas do modelo positivista de educação.
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d) As duas afirmativas são falsas.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. A equipe gestora da escola é composta de profissionais de
nível médio ou técnico sem formação específica para a
realização de atividades administrativas e, portanto, devem
sempre ser auxiliados por professores ou representantes da
sociedade para que possam realizar com qualidade cada
detalhe de suas atribuições diárias.
II. A autonomia pedagógica representa a liberdade que a
escola pública tem para escolher os membros do seu corpo
discente independentemente de concursos ou seleções
simplificadas. Assim, a participação da comunidade escolar
na escolha dos professores, mediante votação, se configura
como um importante passo para a democratização dos
processos decisórios da escola.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. O educador deve saber que o binômio ensinoaprendizagem é prejudicial para os alunos, pois impede que
dominem os conhecimentos e métodos ensinados no
ambiente escolar. Impede, também, que desenvolvam a
criatividade e a independência do pensamento.
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II. O educador deve dispor o contato dos alunos com objetos
e situações, problematizando-os de modo que o educando
seja impedido de ter acesso a novos conteúdos e possa
elaborar respostas aos problemas suscitados, elaborando
conhecimento de forma crítica, criativa e pouco significativa.

II. Responsabilizar-se pela condução das atividades em sala
de aula, pela orientação profissional dos educandos e pela
prestação de assistência sanitária contínua aos alunos,
mantendo o equilíbrio do ambiente pedagógico, são exemplos
de atribuições dos professores no ambiente escolar.

Marque a alternativa CORRETA:

III. É dever dor professor promover a recuperação paralela dos
estudantes que não atingiram as capacidades pertinentes a
cada etapa ou ciclo na época determinada.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. No âmbito escolar, para que haja uma relação educativa, se
faz necessário menosprezar a ação mediadora do professor,
de modo a desconstruir as estruturas do conhecimento
(organização das informações) e a capacidade crítica dos
alunos.
II. A escola é apenas lugar para se defrontar com o
conhecimento acumulado (atualmente há também outros
lugares para se fazer isso, inclusive no espaço virtual – na
internet). Assim, o objetivo da escola é ensinar a decorar
fórmulas e regras.
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.

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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Compete ao professor elaborar e cumprir o plano de
trabalho de atividades educacionais de forma desalinhada à
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e da
política municipal de educação.
II. Participar das reuniões pedagógicas e demais momentos
formativos, colaborando, dentro do possível, com sua
experiência e conhecimentos adquiridos, para a melhoria de
sua prática pedagógica e dos demais colegas, é uma das
funções do professor no ambiente escolar.
III. Compete ao professor, no âmbito escolar, colaborar com
as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade a fim de promover a realização de atividades
educativas pouco relevantes para os aducandos.
Marque a alternativa CORRETA:

8 Analise as afirmativas a seguir:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

I. Compete ao professor ministrar aulas nos dias letivos e
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação da
aprendizagem e ao desenvolvimento profissional.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. Elaborar e executar seu planejamento, considerando as
necessidades dos estudantes, as naturezas dos conteúdos e
as estratégias de ensino mais adequadas à aprendizagem,
são atividades que competem ao professor no ambiente
escolar.
III. Manter atualizados os registros nos diários de classe e/ou
no diário eletrônico, ainda que esses registros tenham graves
inconsistências, é um dos deveres do educador na instituição
de ensino.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura aos
adolescentes e às crianças o acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no
mesmo estabelecimento apenas aos irmãos de pais casados
há mais de seis anos e que frequentem a mesma etapa ou
ciclo de ensino da Educação Básica.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. No Brasil, as crianças e os adolescentes têm direito
garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente à
educação com vistas ao seu pleno desenvolvimento, ao
preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o
trabalho.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

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

9 Analise as afirmativas a seguir:

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

I. Participar da elaboração e da execução da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino de forma
desassociada e alheia à realidade social dos educandos é um
dos principais papéis de um docente na instituição de ensino.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura às
crianças e aos adolescentes o direito à igualdade de
condições para o acesso e a permanência na escola, assim
como o direito de serem respeitados por seus educadores.
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II. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura às
crianças e aos adolescentes do Brasil o direito de contestar
critérios avaliativos, sendo-lhes vedado recorrer às instâncias
escolares superiores, exceto quando o recurso for feito
mediante uma organização ou entidade estudantil.
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. Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma
regular, bem como a ampliação da prática desportiva e
cultural, integrada ao currículo escolar, é uma das estratégias
da meta 2 do Plano Nacional de Educação.
II. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da
escola, em parceria com órgãos públicos de assistência
social, de saúde e de proteção à infância, à adolescência e à
juventude é uma das estratégias da meta 2 do Plano Nacional
de Educação.
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II. As ilhas de calor representam um fenômeno mais
perceptível à noite. Ele é causado pela ação do homem e
consiste na diminuição da temperatura de uma área urbana
em relação ao seu entorno, ou seja, as regiões urbanas são
uma espécie de “ilha” fria quando comparado com a área à
sua volta.
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. No Brasil, até o início da década de 1930, devido ao modelo
primário-exportador predominante, a configuração das
atividades econômicas era concentrada na região Norte e
com ampla interdependência das demais regiões do país e
do mercado externo.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Os planaltos sedimentares são formados por rochas
vulcânicas, o que resultou do rebaixamento das regiões de
bacias sedimentares provocada por agentes exógenos de
modificação do relevo (exemplo: antropomorfismo). As
rochas sedimentares, por sua vez, são rochas formadas
através da ação vulcânica.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

14 Analise as afirmativas a seguir:
I. O plano perpendicular ao eixo da Terra, que passando pelo
centro, divide a Terra em dois hemisférios: Norte ou Boreal e
Sul ou Austral, contendo os respectivos polos. Esse plano
denomina-se de Plano do Equador, pois sua interseção com a
superfície do globo constitui uma linha imaginária
denominada de Equador.
II. Em virtude de sua reduzida extensão territorial, o Brasil
possui um clima uniforme ao longo de todo o seu território.
Essa característica bastante particular permite ao Brasil
desenvolver atividades agrícolas bastante diversificadas,
inclusive com a presença de pecuária e grandes campos de
monocultura irrigada.

d) As duas afirmativas são falsas.

17 Analise as afirmativas a seguir:
I. Originalmente, o vocábulo “poluição” significa sujeira,
porém no contexto atual é mais que isso: poluição ambiental
é a degradação da qualidade do ambiente com prejuízos à
qualidade de vida humana ou, mais especificamente,
qualquer alteração na composição e características do
ambiente que, direta ou indiretamente, impeça ou dificulte a
sua utilização.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. O efeito estufa é um processo que ocorre quando uma
parte da irradiância solar refletida pela superfície terrestre é
absorvida por determinados gases presentes na atmosfera.
Como consequência disso, o calor não fica retido, sendo
liberado ao espaço.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

15 Analise 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: o sertão nordestino, com as mais
elevadas médias, e a região norte, com os mais baixos
índices. Essa característica, por sua vez, mostra-se
diretamente relacionada ao tipo de vegetação encontrada em
cada uma dessas regiões.
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d) As duas afirmativas são falsas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. A cartografia viabiliza a representação geométrica plana,
simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou
de parte desta, apresentada através de cartas, mapas ou
plantas. Por meio da cartografia, diversos dados podem ser
representados espacialmente, retratando a dimensão
territorial, facilitando e tornando mais eficaz a sua
compreensão.
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II. A reciclagem não pode ser aplicada ao lixo orgânico (restos
de alimentos, frutas, folhas etc.) pela compostagem – que é a
transformação desses resíduos em adubo. Esse adubo
orgânico resultante desse processo não pode ser utilizado em
solos, pois causa risco para o meio ambiente, ao contrário
dos adubos químicos.
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. Uma massa de ar é classificada como quente quando se
desloca sobre uma superfície mais fria que ela. Nesse caso, o
ar quente vai ganhando gradualmente o calor por condução,
devido ao contato com a superfície adjacente mais fria. O
resfriamento paulatino proporciona a estratificação do ar,
aumenta a estabilidade atmosférica e inibe os movimentos
convectivos.
II. A atmosfera terrestre pode ser considerada como sendo
um “envelope” gasoso, relativamente fino que envolve o
planeta, sendo de fundamental importância à vida na Terra,
pois atua como sede dos fenômenos meteorológicos e,
também, como determinantes da quantidade e da qualidade
de irradiância solar que atinge a superfície.
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. Ao conjunto de formas variadas da superfície da Terra dáse 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.
II. A leitura e a compreensão do mundo e de suas dinâmicas
espaciais foram fortemente desenvolvidas a partir do
desenvolvimento dos conhecimentos de cartografia ao longo
da história. Atualmente, o trabalho da cartografia conta com
diversas tecnologias, como o GPS (global positioning system)
e o georreferenciamento. Essas tecnologias possuem
importantes aplicações no transporte urbano, na navegação e
até mesmo na agricultura, por exemplo.
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. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de
maneira articulada, a organização do tempo e das atividades
didáticas entre a escola e o ambiente comunitário,
considerando as especificidades da educação especial, das
escolas do campo e das comunidades indígenas e
quilombolas é uma das estratégias da meta 2 do Plano
Nacional de Educação.
II. Institucionalizar o programa nacional de renovação da
Educação Básica, a fim de incentivar práticas pedagógicas
com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação
entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que
organizem, de maneira flexível e diversificada, é uma das
estratégias da meta 2 do Plano Nacional de Educação.
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.

22 Analise as afirmativas a seguir:
I. Manter e ampliar os programas e as ações de correção de
fluxo do Ensino Fundamental, por meio do acompanhamento
individualizado dos alunos com rendimento escolar defasado
e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno
complementar, estudos de recuperação e progressão parcial,
de forma a reposicioná-los no ciclo escolar de maneira
compatível com sua idade, é uma das estratégias da meta 2
do Plano Nacional de Educação.
II. Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a
organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo
adequação do calendário escolar de acordo com a realidade
local, a identidade cultural e as condições climáticas da região
é uma das estratégias da meta 2 do Plano Nacional de
Educação.
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.

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os educandos são indivíduos que apresentam diferentes
necessidades e condições de aprendizagens. Eles são
diferentes, mas não aprendem de forma diferente, assim
como não possuem interesses de aprendizagens diferentes,
o que viabiliza a adoção de um único método de
aprendizagem em todas as escolas e séries de um mesmo
município.
II. Os objetivos de ensino devem auxiliar o educador a definir e
delimitar com clareza o que se pretende com as atividades
educativas, sendo prejudicial para a sua atuação profissional
escolher técnicas, recursos materiais e formas de avaliação.
III. Todo professor deve perceber que a matéria a ser
ensinada e aprendida deve constituir um conjunto de regras
que se possa simplesmente “depositar” na cabeça do aluno. O
processo de ensino-aprendizagem, portanto, requer trabalho e
dispensa reflexão, raciocínio e análise crítica.
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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. O chumbo é considerado um dos maiores poluentes
mundiais. Essa substância pode ser encontrada na
combustão incompleta de materiais fósseis, tais como
petróleo e carvão, em metalúrgicas, refinarias de petróleo e
veículos automotores. O chumbo se apresenta
frequentemente na forma de um gás incolor e inodoro, sendo
extremamente tóxico para o homem.
II. O conceito de massa de ar fria ou quente é relativo. Por
isso, a distinção é feita comparando-se a temperatura da
massa com a da superfície, sobre a qual ela se desloca, ou
com a de uma massa circunvizinha. Assim, uma massa de ar
é dita fria (temperatura menor) quando se desloca sobre uma
superfície mais aquecida (quente) que ela.
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.

25 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 8.069, de 1990, incumbe ao poder público fornecer
gratuitamente medicamentos, órteses, próteses e outras
tecnologias assistivas relativas ao tratamento, à habilitação
ou à reabilitação para crianças e adolescentes que
necessitarem, de acordo com as linhas de cuidado voltadas
às suas necessidades específicas.
II. Considera-se tratamento cruel ou degradante, conforme
disposto na Lei nº 8.069, de 1990, a conduta ou forma cruel
de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que o
humilhe, o ameace gravemente ou o ridicularize. O referido
instrumento legal busca coibir e impedir a ocorrência desse
tipo de atitude contra as crianças e os adolescentes.
III. O artigo 18-A da Lei nº 8.069, de 1990, determina que a
criança e o adolescente têm o direito de ser educados e
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel
ou degradante. Tais práticas, que muitas vezes chegam a ser
realizadas como formas de correção ou disciplina pelos pais,
pelos integrantes da família ampliada ou pelos responsáveis,
por exemplo, são vedadas pelo referido instrumento legal.
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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26 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) O artigo 11 da Lei nº 9.394, de 1996, atribui aos municípios
a responsabilidade por oferecer a Educação Infantil em
creches e pré-escolas, e, com prioridade, o Ensino
Fundamental. De acordo com essa lei, é permitida a atuação
dos municípios em outros níveis de ensino somente quando
estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua
área de competência e com recursos acima dos percentuais
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção
e ao desenvolvimento do ensino.
b) No Brasil, os estabelecimentos de ensino têm a
incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica
em conformidade com as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, assim como o dever de administrar seu
pessoal, sendo-lhes vedado controlar seus recursos materiais
e financeiros, de acordo com o artigo 12 da Lei nº 9.394, de
1996.
c) O artigo 12 da Lei nº 9.394, de 1996, determina que os
estabelecimentos de ensino devem assegurar o cumprimento
dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, assim como
impedir o cumprimento do plano de trabalho de cada
docente, sempre agindo em atendimento às normas comuns
e às do seu sistema de ensino.
d) Os municípios podem optar por se integrar ao sistema
estadual de ensino ou, ainda, compor com ele um sistema
único de educação básica, através do qual passará a ter a
obrigação de prover à população o acesso às unidades
geriátricas de referência, com pessoal especializado na área
de gerontologia social, conforme determina o artigo 11 da Lei
nº 9.394, de 1996.

27 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) O atendimento personalizado inclui chamar sempre o
cidadão pelo nome, procurar entender as suas necessidades,
avaliar a dimensão da demanda e protelar a resolução do
seu problema. Dessa forma, o servidor está trabalhando em
prol da eficiência no serviço público.
b) O entendimento da demanda dos usuários dos serviços
ajuda a entidade a fazer um planejamento eficiente. Afinal, de
nada adianta oferecer um atendimento de qualidade, quando
há uma longa lista de reclamações a serem atendidas. Por
isso, o servidor deve encontrar o melhor caminho para
solucionar problemas com agilidade.
c) Demonstrar interesse nas necessidades e problemas do
usuário dos serviços, dar sinais de que está atento,
demonstrar uma negligência evidente sobre a realização do
próprio trabalho e indicar para o cidadão quais providências
serão tomadas são formas de tornar o atendimento ao
público mais eficiente.
d) O bom atendimento compreende adotar atitudes como
saudar o usuário dos serviços (utilizando expressões como
bom dia, boa tarde ou boa noite), protelar a resolução de um
problema e identificar quais as queixas recorrentes dos
cidadãos sobre os serviços da entidade.
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Texto para as questões de 28 a 30
Avaliação

A avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações
relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de
decisão. Ou seja, avaliar implica a emissão de julgamentos
de valores, a partir de dados coletados, visando a uma
tomada de decisão. Na prática escolar, a avaliação pode ser
perpassada por concepções autoritárias. Porém, o
componente da avaliação mais sensível à questão do poder
é a tomada de decisão.
O modelo tradicional da avaliação escolar define a
classificação de indivíduos como a principal função do ato
de avaliar. Neste sentido, o julgamento de valor visa a
classificar o indivíduo, segundo um padrão determinado. Ele
poderá ser classificado, por exemplo, através de notas ou
conceitos, situando-se entre os melhores ou os piores.
Tais práticas contribuíram para produzir muitas
consequências negativas, entre elas o preconceito e o
estigma. Nesta perspectiva, a avaliação classificatória pode
tornar-se um instrumento autoritário ao mesmo tempo em
que tolhe o desenvolvimento escolar de muitos alunos.
Outro uso autoritário da avaliação tradicional é a sua
transformação em mecanismo disciplinador de condutas
sociais. Uma prática frequente no meio escolar é a utilização
do poder e do veredicto da avaliação para ameaçar os
alunos. De instrumento diagnóstico para o crescimento, a
avaliação passa a ser um instrumento que ameaça e
disciplina os alunos pelo medo.
A parte mais dramática e relevante da avaliação se localiza
aí, nos subterrâneos onde os juízos de valor ocorrem.
Impenetráveis, eles regulam a relação do professor com o
aluno e vice-versa. Esse jogo de representações vai
construindo imagens e autoimagens que terminam
interagindo com as decisões metodológicas do professor.
Os professores, se não forem capacitados para tal, tendem a
tratar os alunos conforme os juízos que vão fazendo deles.
Aqui começa a ser jogado o destino dos alunos, para o
sucesso ou para o fracasso.
Adaptado. Por Sérgio A. S. Leite e Samantha Kager. Ensaio:
aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 17, n. 62, p. 109-134,
jan./mar. 2009. Disponível em: https://bit.ly/31DeFba.

28 Leia o texto 'Avaliação' e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir:
I. O texto sugere que, na prática escolar, a avaliação costuma
ser perpassada por concepções autoritárias e impessoais,
afetando a tomada de decisão dos professores e gestores
escolares em favor de uma pedagogia distante da realidade
social. Essa concepção individualista e regressiva da
educação escolar, afirma o texto, é o reflexo de uma gestão
pouco engajada na compreensão da realidade dos
educandos.
II. O texto leva o leitor a concluir que a avaliação é um
julgamento de valor sobre manifestações relevantes da
realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Em outras
palavras, avaliar implica a emissão de julgamentos de valores,
a partir de dados coletados, visando a uma tomada de
decisão, afirma o texto.
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III. Uma das ideias presentes no texto é a de que, no meio
escolar, é frequente a utilização do poder e do veredicto da
avaliação para ameaçar os alunos, transformando-a em um
instrumento que ameaça e disciplina os alunos pelo medo em
detrimento da sua função de ser um instrumento diagnóstico
para o crescimento.
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.

29 Leia o texto 'Avaliação' e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a entender que a avaliação
classificatória é uma prática que está carregada de
preconceito e estigma e pode tornar-se um instrumento
autoritário ao mesmo tempo em que tolhe o
desenvolvimento escolar de muitos alunos.
II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
o principal uso autoritário da avaliação tradicional é a sua
transformação em mecanismo disciplinador de condutas
individuais. Ou seja, os alunos que adotam comportamentos
socialmente indesejáveis são punidos com notas ou
conceitos menores nas instituições que adotam um modelo
mais tradicional de pedagogia, afirma o texto.
III. As informações presentes no texto permitem concluir que
o modelo tradicional da avaliação escolar força o professor a
classificar os alunos através de notas e, a partir dessa
segmentação, os educandos tendem a ter uma menor
autonomia sobre as próprias escolhas de futuro pessoal e
profissional.
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.

30 Leia o texto 'Avaliação' e, em seguida, analise as
afirmativas a seguir:
I. Após a análise do texto, é possível inferir que o modelo
tradicional da avaliação escolar define a classificação de
indivíduos segundo um padrão determinado como a principal
função do ato de avaliar.
II. O texto leva o leitor a entender que as decisões
metodológicas do professor e a relação desse profissional
com o aluno não estão livres da influência dos juízos de valor
que ocorrem no ambiente escolar.
III. Após a análise do texto, é possível concluir que os
professores e os gestores escolares, se não receberem a
capacitação adequada, tendem a tratar os alunos conforme
os juízos de valor que os familiares fazem dos educandos e,
dessa forma, contribuem para traçar o destino dos alunos,
para o sucesso ou para o fracasso.
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Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

33 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um avião percorreu 23 km em 8 horas e, em seguida,
percorreu mais 40 km em 13 horas. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar
que a velocidade média em todo o percurso foi inferior a
3,9 km/h.
II. No mês 1, o preço de um determinado produto foi
aumentado em 10%. No mês 2, o preço desse produto
subiu 20%. No mês 3, sobre o preço desse produto foi dado
um desconto e ele voltou a ter o valor praticado antes do
aumento do mês 1. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que o
desconto praticado no mês 3 é maior que 18,2% e menor
do que 22,7%.
III. Em uma granja, a taxa mensal de produção de ovos por
ave é dada pela seguinte equação: 49X – 23 = 761. Assim, é
correto afirmar que o valor da incógnita “X” que satisfaz
adequadamente a equação apresentada é um número par,
maior que 18 e menor que 24. É correto, também, afirmar
que “X” é um múltiplo de um número par.
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.

32 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma médica observou que, para a próxima semana, ela tem
28 crianças e 140 adolescentes com consultas agendadas
em seu consultório. Assim, é correto afirmar que é
necessário que mais de 60 adolescentes desmarquem a
consulta para que o total de crianças com consultas
agendadas represente 25% do total de indivíduos a serem
atendidos por essa médica.
II. Para realizar alguns reparos em sua casa, Vitória comprou
31 lâmpadas a um preço unitário “X”. Ao realizar a compra, ela
obteve um desconto de R$ 14 e, assim, pagou apenas R$ 203
por todas as lâmpadas. Com base nas informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor de “X” é um
número ímpar, maior que R$ 3 e menor que R$ 22.
III. Os números 401 e 541 são exemplos de números primos e
ímpares, maiores que 377 e menores que 608.
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I. Um objeto metálico foi arremessado em linha reta e
percorreu 1.500 metros em 17 segundos. Em seguida, ele foi
novamente arremessado e percorreu 780 metros em 9
segundos. Assim, considerando apenas os dados
apresentados, é correto afirmar que ele manteve uma
velocidade média inferior a 89,2 metros por segundo.
II. Um carro de corrida percorreu 2.400 metros em 35
segundos. Em seguida, esse veículo percorreu 1.500 metros
em 18 segundos. Assim, considerando apenas os dados
apresentados, é correto afirmar que esse carro manteve uma
velocidade média inferior a 70,58 metros por segundo.
III. Um escritório recebeu quatro carregamentos de papel do
tipo A4. Cada carregamento pesava, respectivamente: 47
quilos, 20 quilos, 36 quilos e 69 quilos. Assim, é correto
afirmar que o peso médio desses carregamentos é maior que
39,9 quilos e menor que 41,1 quilos.
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.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere uma venda de 711 itens ao preço de R$ 49,15,
cada, sobre a qual foi necessário recolher um imposto de
4,97% sobre o valor total da venda. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o
valor total do imposto é maior que R$ 1.645 e menor que R$
1.718.
II. Uma empresa realizou 5 vendas cujos valores foram,
respectivamente, iguais a: R$ 32.500, R$ 34.800, R$ 31.900,
R$ 29.300 e R$ 28.300. Sobre o valor total dessas vendas
deveria ser pago um imposto equivalente a 4% do
faturamento. No entanto, essa empresa obteve um benefício
fiscal, e seu imposto foi reduzido para 2%. Assim,
considerando exclusivamente os dados apresentados, é
correto afirmar que essa organização economizou, em
impostos, um valor superior a R$ 2.981 e inferior a R$ 3.206.
III. São exemplos de números primos, entre outros, os
seguintes: 359 e 587.
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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35 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um trabalhador realizou 6 atividades de 24 minutos, cada;
e, em seguida, executou mais 3 atividades de 32 minutos,
cada. Todas essas atividades foram realizadas em
sequência. Assim, é correto afirmar que o tempo gasto por
esses trabalhador foi maior que 3,71 horas.
II. Ana leu 4 pequenos artigos científicos. O primeiro foi lido
em 24 minutos; o segundo, em 33 minutos; o terceiro, em 39
minutos; e o quarto, em 51 minutos. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o tempo médio para realizar tais atividades é
superior a 0,88 hora.
III. Uma empresa vendeu 108 produtos do tipo 1, no valor de
R$ 64, cada; e 1.542 produtos do tipo 2, no valor de R$ 26,
cada. Sabe-se que a margem de lucro desse estabelecimento
é igual a 32% da receita total. Assim, considerando apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que o lucro total dessa
empresa foi superior a R$ 14.890 e inferior a R$ 15.130.
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II. Um terreno tem o formato de um triângulo com 103m de
base e 97m de altura. Esse terreno foi vendido a um preço
equivalente a R$ 244 por metro quadrado. No entanto, no
momento da venda, o comprador conseguiu obter um
desconto de 14% sobre o seu preço total. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor final pago pelo comprador foi
superior a R$ 889 mil e inferior a R$ 961 mil.
III. Para elaborar 4 diferentes relatórios, um analista gasta,
respectivamente: 18 minutos, 24 minutos, 27 minutos e 36
minutos. Assim, considerando apenas os dados
apresentados, é correto afirmar que o tempo médio para
realizar tais atividades é inferior a 0,35 hora.
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.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

38 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. Considere 9 caixas com 20 frutas, cada. Se todas as frutas
foram igualmente distribuídas entre 5 pessoas, então cada
indivíduo receberá menos de 33 frutas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um programa de rádio começa às 17 horas. Os intervalos
de propaganda duram, no total, 15 minutos. Sabe-se que
esse programa termina às 17 horas e 45 minutos. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a duração desse programa, sem os
intervalos, é superior a 42 minutos e inferior a 56 minutos.
II. Considere 3 números naturais, distintos e não nulos
representados aqui por X, Y e Z. Sabemos que o resultado da
soma de X + Y é igual a 77. O valor de X é igual a um número
par, maior que 50 e menor que 58. O resultado da soma de Y
+ Z é dado por 36. O valor de Y é igual a um número ímpar,
múltiplo de 5, maior que 21 e menor que 39. O resultado da
subtração de X – Z é igual a 41. Assim, é correto afirmar que a
soma X + Y + Z representa um valor igual a 88.
III. Um caminhão de carga percorreu 43 km em 18 horas e, em
seguida, percorreu mais 90 km em 33 horas. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que a sua velocidade média em todo o percurso foi
inferior a 2,07 km/h.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma obra, um pintor pintou 5 paredes em 21 minutos,
cada; e, em seguida, pintou mais 9 paredes em 26 minutos,
cada. Todas essas atividades foram realizadas em
sequência. Assim, considerando apenas os dados
apresentados, é correto afirmar que esse pintor dedicou mais
que 5,9 horas à pintura dessas paredes.
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II. Sabe-se que 3/15 dos bombons de uma caixa foram
comidos. Assim, é correto afirmar que mais de 27% e menos
de 33% dos doces inicialmente disponíveis na caixa foram
consumidos.
III. Sobre uma mesa há 2 bolos de morango e 5 bolos de
chocolate. Diante dos dados apresentados, é correto afirmar
que o quantitativo de bolos de morango em relação ao total
de bolos sobre a mesa representa 2/7, fração essa que
corresponde, em números decimais, a 0,39.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços do produto X em três diferentes lojas são,
respectivamente: R$ 6,50, R$ 6,90 e R$ 7,60. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o preço médio desse produto, nos
estabelecimentos considerados, é maior que R$ 6,92 e menor
que R$ 7,16.
II. Na sala de espera de um pediatra há quatro crianças que
pesam, respectivamente: 15 quilos, 26 quilos, 32 quilos e 49
quilos. Assim, é correto afirmar que o peso médio dessas
crianças é maior que 29,2 quilos.
III. A montagem de uma máquina foi realizada através de 4
etapas sequenciais que duraram, respectivamente: 65
minutos, 33 minutos, 63 minutos e 16 minutos. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o tempo total dessa montagem foi
inferior a 3,2 horas.
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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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma clínica possui 9,7 litros de água sanitária em seu
estoque. Sabe-se que diariamente são consumidos 0,35 litro
desse produto nas atividades de higienização. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a quantidade desse produto em
estoque será suficiente por um período superior a 24 dias e
inferior a 33 dias.
II. O resultado da multiplicação de 0,4 por 1,6 é um número
decimal maior que 0,54 e menor que 0,71.
III. Os volumes de 3 recipientes equivalem a 3 números
naturais, distintos e não nulos representados aqui por X, Y e Z.
Sabemos que o resultado da soma de X + Y é igual a 137. O
valor de Z é igual a um número ímpar, maior que 9 e menor
que 20. O resultado da soma de Y + Z é dado por 60. O
resultado da subtração de X – Z é igual a 77. Assim, é correto
afirmar que a soma X + Y + Z representa um valor igual a 154.
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.

Texto para as questões de 41 a 43
Autoridade

Para compreendermos a questão da autoridade em nossos
dias, devemos buscar na base histórica da formação de
nossa sociedade contemporânea indícios que confirmam e
influenciam as relações da nossa época atual, desde os
primeiros indícios da sociedade Grega e, posteriormente, sua
efetivação na vida pública/política no Império Romano,
culminando na era cristã.
O conceito e a prática da autoridade se estruturam de forma
significativa nessas sociedades, onde reside toda estrutura
da autoridade nos tempos modernos, desde sua
solidificação no decorrer dos tempos até a sua crise nos dias
atuais.
Na sociedade grega, se configurava um quadro social
característico. Em sua intrincada estrutura, inexistia uma
relação de autoridade no contexto da esfera pública/política.
Os cidadãos gregos eram seus próprios governantes, que se
autodenominavam de polis grega, ou um governo de muitos
governantes, ou seja, os cidadãos exerciam a democracia no
princípio da igualdade e na persuasão dos argumentos, só se
verificando a relação de autoridade nos momentos de
exceção, como exemplo, em períodos de guerra ou na
relação com os seus escravos.
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Posteriormente, no Império Romano, apesar de forte
influência da cultura grega, o conceito de autoridade se
instala no fato político. A fundação romana continha um
forte caráter sagrado, pois nessa sociedade a religião e a
política eram consideradas idênticas, e o conceito de
autoridade estava fortemente fincado na tradição e na
religião.
Na sociedade cristã, aparentemente antagônica aos valores
greco-romanos, o que se observa é a forte influência herdada
das sociedades anteriores em relação à concepção de
autoridade, pois os mesmos pilares de tradição e religião
como parâmetros de autoridade foram mantidos e
reforçados.
Portanto, analisando a formação de nossa sociedade pela
história, passamos a entender a crise de autoridade que
vivenciamos, porque o seu conceito está configurado na
tradição e na religião, que não correspondem mais aos
anseios de nossa sociedade atual.
(Adaptado. Revisão linguística. Trecho de SALVADOR, M.A. S.
Disponível em: https://bit.ly/2x51aF2)

41 Leia o texto 'A Questão da Autoridade entre
Professor e Aluno, um Desafio da Escola (trecho)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Como sugere o texto, a questão da autoridade, durante
séculos, esteve ligada à religião, por apresentar-se, muitas
vezes, na figura de homens considerados “sagrados”.
II. O autor conclui que a crise de autoridade que vivemos
atualmente está relacionada ao fato de que a religião e a
tradição não correspondem mais aos anseios de nossa
sociedade atual. Ou seja, elas mudaram de acordo com o
tempo e o discurso religioso perdeu validade, pois mais
pessoas se tornaram ateias.
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.

42 Leia o texto 'A Questão da Autoridade entre
Professor e Aluno, um Desafio da Escola (trecho)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, a visão de autoridade na sociedade
romana esteve muito ligada à forte influência da cultura
grega. Sendo assim, por estar intimamente ligada ao
politeísmo, a questão da autoridade se limita à política.
II. O texto afirma que, devido à concepção de democracia
surgida na Grécia, a autoridade, para os gregos, era
constituída à base dos argumentos. Ou seja, quanto mais
persuasivo o argumento, maiores as chances de sua
validação pelo grupo, em diversas esferas, com única exceção
para os períodos de guerra.
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b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

II. As contas básicas de eletricidade, aquecimento,
arrefecimento, água e lixo para um apartamento de 85 m² em
Vilnius custam cerca de € 121 (cento e vinte e um euros), de
acordo com o texto.

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

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

43 Leia o texto 'A Questão da Autoridade entre
Professor e Aluno, um Desafio da Escola (trecho)' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Mesmo os cristãos, avessos à cultura greco-romana,
herdaram a forte influência das sociedades anteriores em
relação à concepção de autoridade. Sendo assim, pode-se
dizer que o discurso religioso nunca exerceu poder sobre as
pessoas, já que os pilares de tradição e religião foram
utilizados apenas pelas civilizações clássicas antigas.
II. Observa-se, no texto, uma estreita ligação, apontada pelo
autor, entre autoridade e religião. Neste sentido, pode-se
inferir que o discurso religioso ganha destaque devido à
relação de poder que exerce sobre as pessoas.
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 44 a 50
Vilnius, Lituânia

Com apenas 575,1 mil habitantes (estimativa do ano de
2019), Vilnius, a capital da Lituânia entra na lista das cidades
mais baratas para viver na União Europeia. A economia da
cidade gira mais em torno dos seguintes setores: finanças,
serviços, comércio e construção civil.
O aluguel de um apartamento de um quarto no centro da
cidade custa, aproximadamente, € 482 (quatrocentos e
oitenta e dois euros), as contas básicas de eletricidade,
aquecimento, arrefecimento, água e lixo para um
apartamento de 85 m² custam cerca de € 121 (cento e vinte
e um euros) e uma pessoa recebe por mês, em média, um
salário líquido de € 834 (oitocentos e trinta e quatro euros).
O indicador de custo de vida é baixo, e a qualidade de vida na
cidade é muito elevada, com serviços de saúde e de
segurança eficientes e baixo índice de poluição, com
montanhas arborizadas.
Apesar dessas grandes vantagens, o poder de compra na
cidade é baixo e a língua oficial (o lituano) pode ser uma
dificuldade para quem não conhece.
Trecho adaptado. Disponível em: https://bit.ly/34hdHS0
(acesso em 07/04/2020).

44 Leia o texto 'Vilnius, Lituânia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Em Vilnius, a qualidade de vida é muito baixa, pois a
população não dispõe de boas condições de infraestrutura e
o governo local é ineficiente na prestação dos serviços
públicos, de acordo com o texto.
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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

45 Leia o texto 'Vilnius, Lituânia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Vilnius é a capital da Lituânia e a cidade europeia com a
maior taxa de densidade demográfica, de acordo com as
informações do texto.
II. De acordo com o texto, o aluguel de um apartamento de
um quarto no centro de Vilnius custa, aproximadamente, €
482 (quatrocentos e oitenta e dois euros).
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.

46 Leia o texto 'Vilnius, Lituânia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, Vilnius conta com apenas 575,1 mil
habitantes, segundo a estimativa do ano de 2019.
II. O texto afirma que Vilnius é uma das cidades mais baratas
para viver na União Europeia.
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.

47 Leia o texto 'Vilnius, Lituânia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Vilnius conta com serviços de saúde e de segurança
eficientes ao mesmo tempo em que carece de infraestrutura
de transportes e telecomunicações, afirma o texto.
II. Vilnius é a principal produtora de peixe enlatado da Lituânia,
de acordo com as informações do 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.

48 Leia o texto 'Vilnius, Lituânia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. A língua oficial de Vilnius (o lituano) pode ser uma
dificuldade para quem não a conhece, de acordo com o texto.
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II. Em Vilnius, uma pessoa recebe por mês, em média, um
salário líquido de € 834 (oitocentos e trinta e quatro euros),
afirma 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.
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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.

d) As duas afirmativas são falsas.

50 Leia o texto 'Vilnius, Lituânia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:

49 Leia o texto 'Vilnius, Lituânia' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:

I. A economia de Vilnius gira mais em torno dos seguintes
setores: finanças, serviços, comércio e construção civil, de
acordo com as informações do texto.

I. O texto afirma que, em Vilnius, o indicador de custo de vida
é elevado devido à crescente inflação da região e à escassez
de produtos agrícolas nos meses de inverno.
II. Em Vilnius, o elevado índice de poluição, o grande número
de veículos usados diariamente e a maior concentração de
fábricas do leste europeu fazem dessa cidade uma das mais
poluídas da Europa, de acordo com as informações do texto.

II. De acordo com o texto, em Vilnius, o poder de compra da
população é elevado, pois os preços dos alimentos e dos
produtos básicos de limpeza e higiene são os mais baratos do
leste europeu.
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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