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CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - SUPERIOR MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

PSICÓLOGO (A)

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 preenchida e assinada10.

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. O termo personalidade pode ser definido como a individualidade
ou aspectos que caracterizam uma pessoa em específico, como
caráter,  moral,  índole,  temperamento,  cultura,  grau de instrução,
preconceitos, habilidades, aptidões etc.
II.  O  conceito  de  aprendizagem  está  relacionado  com  uso  de
conhecimento na resolução de problemas, construção de novos
significados,  de  novas  estruturas  cognitivas,  aquisição  de
informação  etc.
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. As funções superiores tornam-se funções elementares à medida
que se torna possível seu uso consciente e arbitrário.
II. Os requisitos básicos para uma determinada utilização de um
instrumento de avaliação psicológica são os resultados favoráveis
de estudos orientados para os problemas específicos relacionados
às exigências de cada área e propósito.
III.  A  família  tem um papel  importante  no  desenvolvimento  da
criança,  sendo  a  base  para  o  aprendizado  de  valores  sociais,
apesar de não ter influência sobre as características psicológicas
do indivíduo e não viabilizar a sobrevivência da criança.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O desenho de cargos e a avaliação de desempenho exigem uma
série de ferramentas que não tenham caráter tendencioso para se
avaliar o trabalho real e de forma imparcial na organização.
II.  A  pesquisa  científica,  a  tecnologia  educacional,  a  análise
experimental  do  comportamento  garantem  a  objetividade  da
prática escolar, uma vez que os objetivos instrucionais (conteúdos)
resultam da aplicação de leis naturais que independem dos que a
conhecem ou executam.
III.  O  ramo  da  psicologia  do  trabalho  visa  a  ocultar  e  manter
inalterados  os  comportamentos  e  as  situações  do  Homem  no
trabalho, no que diz respeito às condições de trabalho exteriores a
esse indivíduo e por meio dessas mesmas condições.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  Psicologia  da  Aprendizagem  é  um  ramo  da  Psicologia
Educacional  cujo  interesse,  historicamente  documentado,  é
contribuir para a formação intelectual dos alunos com a qualidade
de  suas  aprendizagens,  bem  como  com  o  seu  completo
desenvolvimento pessoal e social.
II.  O  processo  de  avaliação  psicológica  é  capaz  de  prover
informações importantes para o desenvolvimento de hipóteses, por
parte  dos  psicólogos,  que  levem  à  compreensão  das
características  psicológicas  da  pessoa  ou  de  um  grupo.
III. Por intermédio da avaliação psicológica, os psicólogos buscam
informações  que  os  ajudem  a  responder  questões  sobre  o
funcionamento psicológico das pessoas e suas implicações.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na leitura vigotskiana, o âmbito histórico-cultural é imprescindível
para  a  adequada  compreensão  das  funções  psicológicas
superiores, o que não significa, em qualquer hipótese, a negação da
dimensão natural do seu desenvolvimento.
II. A atuação do psicólogo nos espaços organizacionais envolve a
criação de ambientes de trabalho onde as pessoas não se sintam
bem ou motivadas.
III. Recompensar, no contexto da gestão de pessoas, visa a criar
um  parâmetro  de  equidade  para  oferecer  recompensas,
remuneração  compatível  com  o  cargo  e  responsabilidades,  e
benefícios.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O processo de avaliação psicológica dispensa o levantamento
dos objetivos da avaliação e particularidades do indivíduo ou grupo
a  ser  avaliado.  A  escolha  dos  instrumentos/estratégias  mais
adequados para a realização da avaliação psicológica não exige
tais informações.
II. Os resultados das avaliações psicológicas devem considerar e
analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no
psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos para
atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses
condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a
conclusão do processo de avaliação psicológica.
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.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A resiliência pode ser definida como uma barreira à capacidade
do indivíduo em lidar com problemas.
II. Em seu trabalho, Vygotsky aborda a importância das interações
e das mediações realizadas pelo outro (pais, professores, colegas)
na promoção do desenvolvimento, destacando o papel da atividade
e da interação social sobre o desenvolvimento e a aprendizagem.
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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8 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Dependendo  dos  objetivos  da  avaliação  psicológica,  a
compreensão poderá abranger aspectos psicológicos de natureza
diversa.  É  importante  notar  que  a  qualidade  do  conhecimento
alcançado depende da escolha de instrumentos que maximizem a
qualidade do processo de avaliação psicológica.
II.  O  conceito  de  aprendizagem não  está  relacionado  com um
comportamento novo e relativamente estável, ainda que o mesmo
apareça em decorrência da experiência ou do treino, 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.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Como o comportamento humano é resultado de uma complexa
teia de dimensões inter-relacionadas que interagem para produzi-
lo,  é  absolutamente  possível  entender  e  considerar  todas  as
nuances e relações a ponto de prevê-lo deterministicamente.
II. Ao trabalhar com satisfação, o indivíduo deixa de preencher seu
lado  profissional  e  também  o  pessoal,  e,  assim,  ele  é  menos
produtivo, pois não encontra razões para executar suas tarefas.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na leitura vigotskiana, só é possível tomar consciência daquilo
que não existe.
II.  A  definição  de  psicologia  educacional  está  relacionada
exclusivamente com o processo de aprendizagem dos alunos, sem
qualquer associação com o seu desenvolvimento pessoal e social.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A gestão de pessoas é a função que visa à cooperação das
pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos
exclusivamente individuais.
II. O processo de ensino consiste em promover a aprendizagem do
aluno. Sendo a aprendizagem um processo interno, a função da
escola e do professor é levar o aluno a dominar este processo,
desenvolvendo estratégias de aprendizagem.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  estratégias  de  aprendizagem  são  ações  mentais  e
comportamentos  com  os  quais  se  envolve  o  aluno  durante  a
aprendizagem, com o objetivo de realizar a codificação e assim
possibilitar  a  aquisição  e  o  processo  de  recuperação  das
informações armazenadas na memória.
II. Desenvolver pessoas transcende ao treinamento, pois se quer
gerar  programas de mudanças pessoais e organizacionais para
que não se caia no marasmo, ou se preferir dizer, zona de conforto
ou acomodação.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As pessoas passam boa parte do tempo em escritórios, lojas,
salas de aula, hospitais, fábricas etc. Assim, é importante que o
local de trabalho não gere qualquer identificação com quem está
executando determinada função.
II. Manter a motivação, interesse e satisfação das pessoas é de
competência de todos, ou seja, de cada indivíduo, e, também, da
organização, cada uma das partes buscando agregar valor ao que
está sendo realizado.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A recomendação para um uso específico de um instrumento de
avaliação psicológica deve ser buscada nos estudos que foram
feitos com o instrumento, principalmente nos estudos de validade
e nos de precisão e de padronização.
II. Junto às organizações, a Psicologia, em substituição de outras
áreas,  como  a  Administração,  Economia  e  Sociologia,  tolhe  a
criação  de  um  espaço  de  atuação  denominado  de  Gestão  de
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.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O objetivo de promover a aprendizagem começa a ser alcançado
mediante a compreensão de como o aluno aprende. Ou seja, saber
como  acontece  a  aprendizagem  constitui-se  em  elemento
facilitador e promotor do desenvolvimento de estratégias de ensino
mais eficazes.
II. A resiliência é uma combinação de fatores que impedem o ser
humano de enfrentar ou superar problemas e adversidades.
III.  O  gerenciamento  de  pessoas  é  uma atividade  exclusiva  do
psicólogo, sendo vedada àqueles que ocupam alguma atribuição
de comando propriamente  dito,  como de gerente,  coordenador,
supervisor ou algo parecido.
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.

Vigilância em saúde

A Vigilância em Saúde é responsável  por ações de vigilância,
prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância
de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas
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não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também
pela análise de situação de saúde da população brasileira.

Diante  do  novo  contexto,  em  que  diferentes  estratégias  e
tecnologias  são  incorporadas  às  ações  de  saúde  pública,  a
vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo
contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de
dados  sobre  eventos  relacionados  à  saúde,  que  visa  ao
planejamento e à implementação de medidas de saúde pública
para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle
de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da
saúde.

Dentro  desse  contexto,  o  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da
Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde  (SVS),  tem  a  função  de
coordenar  programas  de  prevenção  e  controle  de  doenças
transmissíveis  de  relevância  nacional,  como  Aids,  dengue,
malária,  hepatites  virais,  doenças  imunopreveníveis,
leishmaniose, hanseníase e tuberculose e do Programa Nacional
de Imunizações (PNI); investigar surtos de doenças; coordenar a
rede  nacional  de  laboratórios  de  saúde  pública;  gestão  de
sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação
obrigatória e nascidos vivos, realização de inquéritos de fatores
de risco, coordenação de doenças e agravos não-transmissíveis
e  análise  de  situação  de  saúde,  incluindo  investigações  e
inquéritos sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis,
entre outras ações.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2Gh1imd

16 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, a vigilância em saúde pode ser entendida
como um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação
e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
II. São exemplos de doenças transmissíveis de relevância nacional,
de acordo com o texto, a Aids, a dengue, a malária, as hepatites
virais, as doenças imunopreveníveis, a leishmaniose, a hanseníase
e a tuberculose.
III.  O  texto  afirma,  no  último  parágrafo,  que  a  realização  de
inquéritos  de  fatores  de  risco  e  a  coordenação  de  doenças  e
agravos  não-transmissíveis  são  atividades  realizadas
exclusivamente  pelos  agentes  do  Ministério  da  Saúde,  não
havendo, de acordo com o autor, o compartilhamento de atividades
ou processos com outros entes públicos nos níveis estadual ou
municipal.
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.

17 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto afirma que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria
de Vigilância em Saúde (SVS), tem a função de investigar surtos de
doenças e também de coordenar a rede nacional de laboratórios de
saúde pública, entre outras atribuições.
II. A Vigilância em Saúde, de acordo com o texto, é responsável por
ações  de  disseminação,  promoção  e  agravamento  de  doenças
transmissíveis, assim como pela ocultação de fatores de risco para
o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis.
III.  De acordo com o texto, a Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), por meio do Ministério da Saúde, desenvolve as ações de
vigilância  para  o  monitoramento,  combate  e  a  prevenção  de
doenças que afetam os animais domésticos no Brasil.
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.

18 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I.  No  texto  são  listadas  algumas  doenças  transmissíveis  de
relevância nacional, como a Aids, a dengue, a amiotrofia espinhal
progressiva,  a  distrofia  muscular  progressiva,  a  malária  e  as
hepatites virais.
II. A vigilância em saúde, afirma o texto, visa ao planejamento e à
implementação de medidas de saúde pública para a proteção da
saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e
doenças, bem como para a promoção da saúde.
III. São atribuições da Vigilância em Saúde, de acordo com o texto,
o monitoramento das doenças e agravos à saúde da população,
inclusive  das  infecções  que  afetam  os  recém-nascidos  e  as
gestantes, assim como a proteção dos direitos das mulheres, dos
idosos e dos animais.
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.

19 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Após a leitura do texto,  é possível  inferir  que a Vigilância em
Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle
de doenças transmissíveis, e também pela vigilância de fatores de
risco  para  o  desenvolvimento  de  doenças  crônicas  não
transmissíveis.
II. Embora as ações de saúde ambiental e do trabalhador estejam
incluídas no escopo das atribuições da Vigilância  em Saúde,  a
análise  de  situação  de  saúde  da  população  brasileira  e  o
monitoramento das doenças transmissíveis não estão incluídos no
âmbito da Vigilância em Saúde, atualmente, de acordo com o texto.
III.  De acordo com o texto,  o Ministério da Saúde,  por meio da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem a função de gestão
de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação
obrigatória e nascidos vivos, realização de inquéritos de fatores de
risco,  coordenação  de  doenças  e  agravos  não-transmissíveis  e
análise de situação de saúde, incluindo investigações e inquéritos
sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis, entre outras
ações.
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.

20 • Com base no texto 'Vigilância em saúde', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Coordenar  programas  de  prevenção  e  controle  de  doenças
transmissíveis de relevância nacional é uma função do Ministério
da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), de
acordo com o texto.
II.  A  Vigilância  em  Saúde  é  responsável  por  ações  de  saúde
ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de
saúde da população brasileira, afirma o texto.
III.  O  texto  aponta  que  as  ações  realizadas  pelo  Ministério  da
Saúde,  por  meio  da  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde  (SVS),
contribuem  para  a  redução  das  ocorrências  de  doenças
transmissíveis, para a diminuição da mortalidade e para a melhoria
das  condições  gerais  de  saúde  e  segurança  da  população
brasileira.
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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30
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21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um produto é vendido à vista por R$ 1.800,00 ou então com R$
400,00 de entrada mais uma parcela de R$ 1.500,00 após 1 mês.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  podemos afirmar que a taxa mensal  de juros do
financiamento é superior a 5% e inferior a 6%.
II. A raiz quadrada de 119.025 é um número maior que 347 e menor
que 352.
III. Há 2 meses, o peso de Luana era de 83 kg. Há 1 mês, seu peso
era de 84 kg.  Atualmente,  seu peso é  86 kg.  Assim,  é  correto
afirmar que seu peso médio, no período considerado, é superior a
82,4 kg e inferior a 85,6 kg.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um veículo consumiu 42,7 litros de combustível para percorrer a
distância  de  512  km.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, em média, esse
veículo  consegue  percorrer  mais  de  11,7  km  com  1  litro  de
combustível.
II. Há 2 meses, o peso de Rochelle era de 108 kg. Há 1 mês, seu
peso  era  de  112  kg.  Atualmente,  seu  peso  é  116  kg.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que seu peso médio, no período considerado, está
compreendido no intervalo entre 113 kg e 116 kg.
III.  Dulci  abasteceu  sua  moto  com  R$  33,00  de  combustível.
Sabendo que ela só possuía moedas de 25 centavos para pagar,
pode-se dizer que Dulci utilizou mais de 138 moedas e menos de
147 moedas para pagar pelo combustível.
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.  Juliana realizou o pagamento antecipado de uma dívida com
valor de R$ 7.657,00 e recebeu um desconto equivalente a 39,7%.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor efetivamente pago por
Juliana foi superior a R$ 3.008,45 e inferior a R$ 3.977,12.
II. Olivia leu um manuscrito em 25 dias, lendo 80 páginas por dia.
Se tivesse lido 16 páginas por dia, ela teria concluído a leitura desse
manuscrito em um período superior a 102 dias e inferior a 109 dias.
III.  Considere  os  seguintes  dados  referentes  aos  gastos  com
energia elétrica de uma residência nos 5 últimos meses: R$ 112,50,
no mês 1; R$ 98,30, no mês 2; R$ 101,20, no mês 3; R$ 88,40, no
mês  4;  R$  93,60,  no  mês  5.  Assim,  com  base  nos  dados
apresentados, é correto afirmar que o valor médio dos gastos com
energia elétrica, no período considerado, é superior a R$ 97,30 e
inferior a R$ 99,40.
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. Para cercar completamente um imóvel localizado em um terreno
com largura igual a 259 metros e comprimento igual a 297 metros,
será necessária  uma cerca com comprimento superior  a  1.089
metros e inferior a 1.176 metros.
II.  Se uma piscina tem formato retangular  e  possui  dimensões
iguais a 130m, 20m, e 6m, então o seu volume será maior que
15.350 m³ e inferior a 15.935 m³.
III. Uma empresa precisa distribuir 3 camisas brancas para cada
um  dos  seus  237  funcionários.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que essa empresa precisará de mais de 723 camisas e menos de
738 camisas para cumprir com a sua meta.
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. Hellen adquiriu um empréstimo no valor de R$ 6.200,00. Após 1
mês,  foi  necessário  pagar  juros  de  3,5%  sobre  o  valor  do
empréstimo. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que Hellen pagou um valor superior
a R$ 207,50 e inferior a R$ 219,25 em juros no 1º mês.
II. Alice adquiriu um empréstimo no valor de R$ 2.000. Após 1 mês,
foi necessário pagar juros de 5,7% sobre o valor do empréstimo.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que Alice pagou mais de R$ 92 e
menos de R$ 98 em juros no 1º mês.
III. Alice abasteceu sua moto com R$ 39,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 10 centavos para pagar, pode-se
dizer  que  Alice  utilizou  mais  de  352  moedas  para  pagar  pelo
combustível.
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.

INDESEJÁVEL

Para este indecoroso pecado recôndito
Placebo milagroso não encontro
De almíscar é tua fragrância
Blasfêmia, serias tu a segunda, a outra, meu outro?
Em teus braços, encanto encontro solene
A todos jamais nos mostraremos
Ilícito, interdito, irrefreado.

(Autor (a) anônimo (a))

26 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  o  eu  poético,  o  amor  e  o  relacionamento  que  pode
concretizar  com sua amada são antagônicos.  Enquanto  aquele
remete à ideia de lucidez, este é lícito.
II. Existe, no poema, uma associação que faz o relacionamento ser
um pecado tão grave que não apresenta solução.
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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27 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. As palavras do eu poético sugerem que, apesar de existir uma
relação paradoxal entre os amados, há uma permissividade interna,
já que o amor deles é irrefreado.
II.  Apesar  de,  nos  quatro  primeiros  versos,  o  eu  poético  se
encontrar  em  conflito  com  o  relacionamento,  ele  reconhece  o
conforto oferecido pela amada no trecho “Em teus braços, encanto
encontro solene”.
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 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há  um  conflito  de  emoções  explicitado  pelo  “eu”,  que  ora
condena a amada à condição de ser o próprio pecado, ora acredita
na materialização da transgressão.
II. O eu lírico sugere que a amada é a personificação do pecado
(blasfêmia), mas deseja tornar público o relacionamento que tem
com 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.

29 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há um desalento  por  parte  do eu poético  que não encontra
solução para o seu problema, que é a relação proibida com sua
amada.
II.  A  amada  a  quem  se  dirige  o  “eu”  chega  a  receber  um
chamamento que a coloca numa condição de herege. É como se o
“eu” retirasse parte de sua culpa por estar na relação.
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 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. O eu poético invoca um amor inacessível, cuja manifestação se
dá apenas em sua própria consciência.
II. O eu poético parece experimentar uma relação desaprovada e
chega  a  associá-la  à  palavra  “pecado”,  como  um  evento  que
acontece às escondidas.
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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