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FLORES (PE) :: NÍVEL SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

PROF. EDUCAÇÃO ESPECIAL

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada
página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
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 fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, o poder público em geral deve garantir formas
institucionalizadas de apoiar  o  uso e  difusão da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) como meio de comunicação
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas
do Brasil.

II. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais (Libras) a
forma de comunicação e  expressão,  em que o  sistema
linguístico  de  natureza  visual-motora,  com  estrutura
gramatical  própria,  constitui  um  sistema  linguístico  de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de
pessoas surdas do Brasil.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. O foco da atuação do gestor escolar em uma instituição de
ensino é o de ministrar os conteúdos das aulas de acordo
com os dias letivos estabelecidos. Também é papel desse
profissional  decidir  sobre  a  melhor  forma  de  realizar  as
avaliações escolares em cada turma,  inclusive  quando se
busca considerar as particularidades dos alunos.

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, configura-se
como o único meio de democratização do processo decisório
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.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 5º da Lei nº 12.764/2012 determina que a pessoa
com transtorno do espectro autista não deve ser impedida de
participar  de  planos  privados  de  assistência  à  saúde  em
razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme
dispõe o artigo 14 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

II. O transtorno do espectro autista é uma síndrome clínica
que  compreende  padrões  restritivos  e  repetitivos  de
comportamentos, interesses e atividades, manifestados por
comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a
rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses
restritos e fixos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O gestor escolar que recusar a matrícula de aluno com
transtorno  do  espectro  autista,  ou  qualquer  outro  tipo  de
deficiência, será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte)
salários-mínimos, conforme previsto no artigo 7º da Lei nº
12.764/2012.

II. O transtorno do espectro autista é uma síndrome clínica
que  compreende  a  deficiência  persistente  e  clinicamente
significativa  da  comunicação  e  da  interação  sociais,
manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal
e  não  verbal  usada  para  interação  social;  ausência  de
reciprocidade  social;  falência  em  desenvolver  e  manter
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. A educação especial deve garantir o Ensino Fundamental
gratuito  e  compulsório,  assim  como  deve  barrar  as
adaptações  razoáveis  de  acordo  com  as  necessidades
individuais de cada aluno.

II.  A educação especial,  no Brasil,  deve adotar medidas de
apoio  individualizadas  e  efetivas,  em  ambientes  que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo
com a meta de inclusão plena das pessoas com deficiência.

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.  No Brasil,  o  Poder  Público deve prover  apoio  técnico e
financeiro  às  instituições  privadas  sem  fins  lucrativos,
especializadas  e  com  atuação  exclusiva  em  educação
especial.

II.  Assegurar as condições para a continuidade de estudos
nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino é um dos
objetivos do atendimento educacional especializado.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A educação especial  deve garantir  os serviços de apoio
especializado voltado a  eliminar  as  barreiras  que possam
obstruir  o  processo  de  escolarização  de  estudantes  com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.

II. Reduzir as possibilidades de aprendizado ao longo de toda
a vida do indivíduo é uma das diretrizes da educação especial.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Um  dos  objet ivos  do  atendimento  educacional
especializado  é  fomentar  o  desenvolvimento  de  recursos
didáticos  e  pedagógicos  que  eliminem  as  barreiras  no
processo de ensino e aprendizagem.

II. Uma das diretrizes da educação especial é a garantia de
um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e que
tolha a igualdade de oportunidades.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. As diretrizes da educação especial orientam o educador a
excluir  o  aluno  portador  de  deficiência  do  sistema
educacional  geral  em  função  da  sua  condição  física  ou
psicológica especial.

II. No Brasil, a legislação vigente determina que a oferta de
educação  especial  seja  feita  preferencialmente  na  rede
regular de ensino.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Prover  condições  de  acesso,  de  participação  e  de
aprendizagem no ensino regular  e garantir  os serviços de
apoio  especializados,  de  acordo  com  as  necessidades
individuais  dos  estudantes,  é  um  dos  objetivos  do
atendimento  educacional  especializado.

II. Uma das diretrizes da educação especial no Brasil é ofertar
o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral,
com vistas a facilitar a efetiva educação das pessoas com
deficiência.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. O direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer
às instâncias escolares superiores, é garantido às crianças e
adolescentes brasileiros por meio da legislação vigente.

II. A igualdade de condições para o acesso e a permanência
na escola é um direito das crianças e adolescentes brasileiros,
garantido a partir dos nove anos de idade, apenas.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  gestor  escolar  deve  sempre  ser  supervisionado  por
algum professor ou representante da sociedade para que as
atribuições  diárias  do  gestor  possam  ser  realizadas  com
qualidade.

II. 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 ao término de cada semestre letivo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os pais têm direito de ter ciência do processo pedagógico e
de participar da definição das propostas educacionais para
seus  filhos,  exceto  quando  estiverem  em  processo  de
separação ou quando as crianças estiverem há mais de dois
meses convivendo com os avós.

II. É dever do poder público assegurar à criança o atendimento
no Ensino Fundamental, através de programas suplementares
de  material  didático-escolar  e  transporte,  não  sendo
extensível esse dever à alimentação e à assistência à saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, a comunidade de surdos ainda não conquistou o
reconhecimento oficial de comunicação e da expressão por
meio  da  Língua  Brasileira  de  Sinais  ou  de  quaisquer  dos
outros recursos de expressão a ela associados.

II.  As instituições públicas e  empresas concessionárias de
serviços públicos de assistência à saúde devem garantir  o
atendimento e o tratamento adequados aos portadores de
deficiência  auditiva,  de  acordo  com  as  normas  legais  em
vigor.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. A educação é um direito da pessoa com deficiência apenas
a partir da adolescência, e a ela deve-se assegurar o acesso a
um sistema educacional  inclusivo  em todos  os  níveis  de
aprendizado ao longo de toda a sua vida.

II. Compete ao Estado, à família, à comunidade escolar e à
sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com
deficiência.

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.  Incumbe ao poder  público  assegurar,  criar,  desenvolver,
implementar,  incentivar,  acompanhar  e  avaliar  o  sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida da pessoa com
deficiência.

II. Incumbe ao poder público assegurar o aprimoramento dos
sistemas  educacionais,  visando  a  garantir  condições  de
acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio
da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que
eliminem  as  barreiras  e  promovam  a  inclusão  plena  da
pessoa com deficiência.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I.  São princípios da prática do ensino no Brasil,  de acordo
com a Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  a
igualdade de condições para  o  acesso e  permanência  na
escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
a cultura, o pensamento, a arte e o saber; e o pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas, entre outros.

II. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que a
Educação Básica, nos Níveis Fundamental e Médio, terá carga
horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído
o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  educação  abrange  os  processos  formativos  que  se
desenvolvem na vida familiar,  na  convivência  humana,  no
trabalho,  nas  instituições  de  ensino  e  pesquisa,  nos
movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e
nas  manifestações  culturais,  de  acordo  com  a  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

II. No Brasil, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as
seguintes  condições:  cumprimento  das  normas  gerais  da
educação  nacional  e  do  respectivo  sistema  de  ensino;
autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo
Poder Público; capacidade de autofinanciamento, ressalvado
o previsto no artigo 213 da Constituição Federal.

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. O Estatuto da Criança e do Adolescente institui o direito de
crianças e adolescentes de serem 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,  são vedadas pelo
referido instrumento legal.

II.  O Estatuto da Criança e  do Adolescente determina que
nenhuma  criança  ou  adolescente  será  objeto  de  qualquer
forma  de  negligência,  de  discriminação  ou  de  exploração,
punindo-se na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  direito  de  organização  e  participação  em  entidades
estudantis é garantido às crianças e adolescentes brasileiros
por meio da legislação vigente.

II.  A  legislação  brasileira  garante  às  crianças  o  direito  de
serem respeitadas por seus educadores.
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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.

Texto para as questões de 21 a 22

EDUCAÇÃO ESPECIAL

(Santana,  A.  S.  A.,  disponível  em:  https://bit.ly/3dA3eq4).
Com adaptações.

Contemporaneamente,  a  Educação  Especial  passou  a
cumprir um duplo papel de complementaridade da educação
regular.  Isto é,  atende, por um lado, à democratização do
ensino,  na medida em que responde às necessidades de
uma parcela da população que não consegue usufruir dos
processos  regulares  de  ensino:  por  outro,  responde  ao
processo de segregação da criança “diferente”, legitimando a
ação seletiva da escola regular (BUENO, 1993).

Atualmente,  concebe-se  a  Educação  Inclusiva  como uma
modalidade direcionada ao aluno e dedicada à pesquisa e ao
desenvolvimento de novas maneiras de ensinar, adequadas
à  heterogeneidade  dos  aprendizes  e  compatível  com  os
ideais  democráticos  de  uma  educação  para  todos
(MONTOAN,  2001).

A  Educação  Inclusiva  em  suas  linhas  gerais  segue  os
mesmos  objet ivos  da  educação  regular  visando
proporcionar  aos  portadores  de  necessidades  educativas
especiais  condições  que  favoreçam  a  sua  integração  na
sociedade,  desenvolvendo  alternativas  de  atendimento
diferenciado,  metodologias  especiais,  utilizando  recursos
humanos e matérias especializados.

Essa educação deverá estar em sintonia com objetivos e
metas  da  educação  geral ,  deverá  assumir  o  seu
compromisso com as pessoas portadoras de deficiência, de
problemas de aprendizagem e com os de altas habilidades,
proporcionando-lhes atendimento educacional adequado.

A proposição da Educação Inclusiva é fazer com que todos
os alunos trabalhados dentro das técnicas que norteiam tal
educação,  retornem  à  escola,  ou  seja,  encaminhados  ao
ensino comum, logo que eles tenham superado ou atenuado
suas dificuldades particulares até o limite máximo de cada
um, desde que os possibilite para tal.

 21  Leia o texto 'EDUCAÇÃO ESPECIAL' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O texto afirma que,  atualmente,  concebe-se a Educação
Inclusiva como uma modalidade especializada no aluno e
dedicada  à  pesquisa  e  ao  desenvolvimento  de  novas
maneiras  de  ensinar,  adequadas  à  heterogeneidade  dos
aprendizes e compatível com os ideais democráticos de uma
educação para todos.

I I .  À  luz  do  texto ,  a  Educação  Especia l  atende  à
democratização do ensino, na medida em que desconsidera
as  necessidades  de  uma  parcela  da  população  que  não
consegue usufruir dos processos regulares de ensino.

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  Leia o texto 'EDUCAÇÃO ESPECIAL' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  De acordo com o texto,  a Educação Inclusiva,  em suas
linhas  gerais,  segue  os  mesmos  objetivos  da  educação
comum,  visando  proporcionar  aos  portadores  de
necessidades educativas especiais condições que favoreçam
a sua integração na sociedade, desenvolvendo alternativas
de  atendimento  diferenciado,  metodologias  especiais,
utilizando  matérias  e  recursos  humanos  especializados.

II.  O  texto  procura  deixar  claro  que  a  Educação  Inclusiva
deverá estar em sintonia com objetivos e metas da educação
geral, deverá assumir o seu compromisso com as pessoas
portadoras de deficiência, de problemas de aprendizagem e
com  os  de  altas  habil idades,  proporcionando-lhes
atendimento  educacional  adequado.

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 23 a 30

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 2 figuras, um triângulo com 30 metros de base
e 60 metros de altura; e um retângulo com 55 metros de
largura e 88 metros de comprimento. Ambas as figuras
possuem 37% das suas áreas pintadas de cinza. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que a soma da
área cinza de ambas as figuras é superior a 2.178 m².

II. Considere três triângulos que medem, respectivamente:
3 cm de base e 9 cm de altura; 4 cm de base e 12 cm de
altura; e 5 cm de base e 16 cm de altura. Cada triângulo é
feito de um material que custa R$ 97,35 por cm². Assim,
dadas essas informações, pode-se considerar que, juntos,
os três triângulos custam mais de R$ 7.487 e menos de R$
7.627.
III. Considere um triângulo com 35 cm de base e 48 cm de
altura; um quadrado com 77 cm de aresta; e um retângulo
com 93 cm de largura e 113 cm de comprimento. Se 35%
da área dessas figuras foi  pintada de vermelho, então a
área total pintada de vermelho é superior a 6.288,5 cm².

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. Três amigas decidiram dividir o custo de uma viagem de
táxi. A 1ª pagou 20% do valor total da viagem. A 2ª pagou
40% do valor total da viagem. A 3ª pagou R$ 69,60. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o valor total
da viagem foi superior a R$ 179.

II. Uma loja vendeu 47 computadores a R$ 1.317, cada; e 29
celulares a R$ 979, cada. Sobre o valor total dessas vendas,
os  vendedores  receberam 7% de  comissão.  Assim,  dadas
essas informações, é correto afirmar que nessa loja foram
distribuídos mais de R$ 6.297 em comissões pelas vendas
descritas.
III. O produto “G”, cujo preço inicial era de R$ 505, foi vendido
com um desconto de 9%. O produto “K”, cujo preço inicial era
de R$ 2.779, foi vendido com um desconto de 13%. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o valor total
arrecadado  com  a  venda  desses  dois  produtos,  já
considerando  os  respectivos  descontos,  foi  inferior  a  R$
2.941.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços da bebida “F” em 3 diferentes estabelecimentos
comerciais são, respectivamente: R$ 2,50, R$ 3,15 e R$ 3,35.
Assim,  dadas essas informações,  é  correto afirmar que o
preço  médio  dessa  bebida,  nos  estabelecimentos
considerados,  é  igual  a  R$  3,05.

II. Uma loja vendeu 187,5 kg de feijão, no mês 1; 191,4 kg, no
mês 2; e 204,7 kg, no mês 3. Assim, dados esses valores, é
correto  afirmar  que a  quantidade média  de  feijão  vendido
nessa loja no período é inferior a 197,88 kg.
III. Um motorista está viajando de carro da cidade M para a
cidade N. No primeiro dia de viagem, ele percorreu 123,7 km.
No  segundo,  percorreu  334,8  km.  No  terceiro  dia,  ele
percorreu 45,7 km. A partir das informações apresentadas, é
correto  afirmar  que  esse  motorista  percorreu,  em  média,
149,33 km por dia de viagem.

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.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 400 aplicado ao longo de 3 meses, a uma
taxa  de  1% ao mês,  a  juros  compostos,  representará,  ao
término do 3º mês, um montante superior a R$ 408,95.

II. Um capital R$ 5.768, investido a juros compostos de 6% ao
mês, durante 7 meses, resultará em um montante superior a
R$ 8.694 e inferior a R$ 8.798.
III. Um capital de R$ 4.790, investido durante 9 meses, a uma
taxa  de  1,70%  ao  mês,  em  regime  de  juros  compostos,
resultará em um montante de valor superior a R$ 5.581 e
inferior a R$ 5.729.

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 27 a 30

SERVIDORES PÚBLICOS

Condsef/Fenadsef.  Públicado em 23/06/2020 (trecho com
adaptações).

A  existência  de  menos  servidores  significa  menos
atendimento,  menos  assistência  e,  consequentemente,
abandono  social  e  miséria.  O  discurso  que  afirma  que
servidores são onerosos para a nação é oportunista para
retirar direitos da população e destinar recursos a empresas
privadas, que não têm compromisso social e visam o lucro.

No passado, antes da instituição dos concursos públicos, os
cargos eram ocupados por indicações, mas a Constituição
Federal de 1988 instituiu a seleção ampla e universal como
forma de ingresso na Administração Pública. Dessa forma,
todos podem concorrer a vagas em cargos púbicos, através
da  participação  em  concursos  públicos,  que  selecionam,
através de provas, os profissionais mais capacitados.

Atualmente, servidores contribuem com a Previdência, não
têm direito a FGTS e podem ter aposentadoria suspensa a
qualquer momento. A realidade prova que a categoria está
distante do perfil pintado pelos governantes neoliberais.

“O  descaso  com  os  serviços  públicos,  com  as  políticas
públicas e o preconceito com o funcionalismo são brigas
que  enfrentamos  diariamente.  Pregam  o  Estado  Zero
quando  o  Estado  tem  que  ser  máximo.  Hoje  é  um  dia
importante para que a população se envolva na nossa luta e
defenda o patrimônio público”, finaliza Sérgio Ronaldo.

 27  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No passado, antes da instituição dos concursos públicos,
os cargos eram ocupados por indicações, como fica claro
após a leitura do texto.

II. O texto defende a ideia de que os servidores públicos são
aliados  da  população  brasileira  e,  por  isso,  devem  ser
relutantes em elevar os próprios salários, de acordo com o
texto.
III.  A  redução  na  quantidade  de  servidores  causa  menos
atendimento ao público,  menos assistência  à  população e
menos abandono social, conforme 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.
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 28  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A Constituição Federal instituiu a seleção ampla e universal
como  forma  de  ingresso  na  Administração  Pública,  de
acordo com o texto.

II.  À  luz  da  Constituição  Federal,  conforme o  texto,  todos
podem concorrer a um cargo público e as provas selecionam
os profissionais mais capacitados, que devem ser valorizados
por isso.
III. O texto traz ao leitor a ideia de que, para Sérgio Ronaldo, as
pessoas pregam o Estado Zero quando o Estado tem que ser
máximo, e que a população deve se envolver na luta e defesa
do patrimônio público.

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 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. À luz do texto, o descaso com os serviços públicos, com as
políticas públicas e o preconceito com o funcionalismo são
brigas cotidianas.

II. O discurso que afirma que servidores são onerosos para a
nação é realista pois preserva direitos da população e destina
recursos  a  empresas  privadas,  como  pode  ser  percebido
através da leitura do texto.

III. Atualmente, de acordo com as informações do texto, os
servidores contribuem com a Previdência, não têm direito ao
FGTS  e  podem  ter  aposentadoria  suspensa  a  qualquer
momento.

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 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  Uma  das  ideias  defendidas  no  texto  é  a  de  que  a
quantidade de servidores públicos no Brasil tem aumentado
a uma taxa superior à inflação anual.

II. De acordo com o texto, a realidade prova que os servidores
públicos estão distantes do perfil pintado pelos governantes
neoliberais.
III. A ideia principal do texto é a de que o Governo deve rever o
teto de gastos a fim de ampliar o reajuste dos salários dos
servidores públicos.

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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