
LAGOA DO OURO - PE
CONCURSO PÚBLICO

PROFESSOR COM MAGISTÉRIO
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. 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.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha 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 a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima 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 bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Estudos  sobre  avaliação  da  aprendizagem  apontam,
atualmente,  a  convivência  de  dois  grandes  paradigmas  na
escola: um tradicional, que entende a avaliação como discurso
e evidencia uma perspectiva de construção da aprendizagem;
e  outro  emergente,  que  privilegia  um  caráter  pontual  e
classificatório do rendimento escolar.
I I .  Compreender  a  aval iação  como  um  processo  é
imprescindível  ao  desenvolvimento  do  aluno.  Para  isso,  o
professor  deve  fazer  uso  de  instrumentos  pontuais  e
mecanismos inflexíveis para obter o máximo de objetividade
em relação ao desempenho do educando.
III.  Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
não  se  observa  qualquer  tratamento  à  questão  do
planejamento  curricular.
IV.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
trazem  discussões  importantes  sobre  Projeto  político-
pedagógico, mas não lançam um olhar crítico sobre a questão
do currículo escolar.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
mostram que,  legalmente,  a  Educação Infantil  é  a  primeira
etapa  da  Educação  Básica  e  tem  como  objet ivo  o
desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de
idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e
social, complementando a ação da família e da comunidade.
II.  Um  dos  aspectos  tratados  nas  Diretrizes  Curriculares
Nacionais da Educação Básica é o de que as instituições de
Educação  Infantil  devem,  na  organização  de  sua  proposta
curricular,  garantir  espaços  e  tempos  para  participação,  o
diálogo  e  a  escuta  cotidiana  das  famílias,  o  respeito  e  a
valorização das diferentes formas em que elas se organizam.
III.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
compreendem princípios ditatoriais de exclusão social.
IV.  Não  se  constituiu  objetivo  das  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  da  Educação  Básica  fazer  apontamentos  sobre  a
Educação Infantil.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
evidenciam que sempre foi aceita a ideia de haver um currículo
para a Educação infantil em nosso país.
II.  Um  equívoco  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da

Educação Básica é o fato de elas não fazerem referências às
crianças  com  defic iência,  transtornos  globais  de
desenvolvimento  e  altas  habilidades/superdotação.
III.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
apontam  que  os  componentes  curriculares  precisam  estar
desarticulados das práticas sociais mais abrangentes.
IV. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica não
trazem no seio de suas discussões apontamentos sobre Projeto
político-pedagógico.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990) garante que nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma
da  lei  qualquer  atentado,  por  ação  ou  omissão,  aos  seus
direitos fundamentais.
II. A criança e o adolescente, segundo o ECA (Lei 8.069, de 13
de julho de 1990) têm direito à proteção à vida e à saúde,
mediante  a  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que
permitam  o  nascimento  e  o  desenvolvimento  sadio  e
harmonioso, em condições dignas de existência.
III. O ECA (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) não garante à
criança e ao adolescente o direto à educação básica.
IV. O ECA (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) outorga que é
dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino
fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele
não tiveram acesso na idade própria.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Entre os direitos estabelecidos pelo ECA (Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990),  está a educação. Esta deve ser garantida à
criança e ao adolescente, assegurando-se-lhes a igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola. Além disso,
o direito de serem respeitados por seus educadores.
II. O ECA (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) assegura à criança
e ao adolescente o direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares superiores.
III. O ECA (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) assegura à criança
e ao adolescente o direito de organização e participação em
entidades estudantis.
IV. O ECA (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) não assegura à
criança e ao adolescente “fora da faixa etária” o direito ao
ensino fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
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b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na organização do ensino,  os  objetivos  gerais  expressam
finalidades mais amplas que se deseja atingir e possuem três
níveis de abrangência do mais amplo ao mais específico.
II. A reflexão sobre a própria prática, a partir de uma avaliação
própria aula, é um evento interessante ao trabalho docente,
pois,  assim,  o professor  terá a  oportunidade de rever  seus
métodos de trabalho, os objetivos traçados, os instrumentos
avaliativos, etc.
III. O Projeto político-pedagógico não deve se preocupar em
mostrar à sociedade “que indivíduos a escola deseja formar”.
IV.  Um  professor  de  história  determinou  os  objetivos  que
almejava alcançar,  selecionou um conteúdo de sua área de
conhecimento, revisitou seus objetivos iniciais, traçou alguns
percursos metodológicos,  selecionou instrumentos e  definiu
critérios de avaliação, observou que precisaria de várias aulas
para desenvolver determinado trabalho. Estamos falando da
construção de um contrato didático com os alunos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Para um planejamento, é necessário que o docente conheça
bem o seu público-alvo.
II. É dever do professor estimular a participação e o interesse
do aluno.
III.  O  Projeto  político-pedagógico  de  uma  escola  deve  ser
construído  sob  princípios  éticos  e  ter  a  participação  da
comunidade escolar.
IV. Deixar para os alunos a resolução dos problemas e não lhes
oferecer um suporte no trajeto até a conclusão da atividade
deve ser uma atitude do professor.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A consulta a livros didáticos da disciplina que ministra, aos
programas  oficiais  e  a  outros  materiais  pedagógicos  é
alternativa  para  começar  a  organizar  um  planejamento  do
ensino.
II.  Os  conteúdos  de  ensino são conhecimentos  básicos  das
ciências, produzidos pela humanidade.
III.  Projeto  político-pedagógico  e  plano  de  aula  são
nomenclaturas usadas para referir-se ao mesmo documento.

IV.  Os  planos  de  ensino  ou  planejamento,  como  chamam
alguns  educadores  não  deve  ser  feito  em  conjunto,  para
respeitar-se o caráter científico de cada campo do saber.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A atividade docente é uma tarefa movida por intenções e, de
certo  modo,  requer  organização  e  planejamento  para  de
atingir objetivos de aprendizagem.
II.  O  Projeto  político-pedagógico  requer  a  ação  de  grupos
específicos  componentes  da  instituição  de  ensino.  Desse
modo, devem fazer parte de sua elaboração somente corpo
administrativo e gestor.
I I I .  Uma  prática  de  ensino  que  consegue  realizar  o
esgotamento do livro didático a qualquer custo, com certeza,
terá efeitos positivos, pois o ideal é que o aluno tenha contato
com  todos  os  conteúdos  do  material.  Ao  professor  cabe
ignorar a capacidade e o grau de assimilação dos educandos,
assim como a consolidação do aprendizado, pois o que mais
importa é que todos os conteúdos sejam ensinados e todas as
tarefas cumpridas.
IV. Projeto político-pedagógico, planos de ensino e planos de
aula são documentos dispensáveis na era da cibernética, pois
os professores podem recorrer a materiais já produzidos na
internet e aplicá-los em sala de aula.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Não basta selecionar e organizar logicamente os conteúdos
de aprendizagem para transmiti-los aos alunos.
II. Os conteúdos de ensino são o objeto de mediação escolar
no  processo  de  ensino  e  retratam  a  experiência  social  da
humanidade no tocante a conhecimentos e modos de ação.
Dessa maneira, transformam-se em instrumentos pelos quais
os  alunos  assimilam,  compreendem  e  enfrentam  as
experiências teóricas e práticas que a vida lhes proporciona.
III.  Os conteúdos de ensino emergem da prática social,  das
relações humanas. Os conhecimentos e modos de ação vão
surgindo e, depois de um longo processo, são sistematizados e
transformados  em  objetos  de  conhecimento.  Depois,  são
assimilados e reelaborados, dando vez a outras possibilidades
de se observar o mesmo objeto.
IV.  Entre  as  etapas  da  metodologia  do  ensino,  numa
perspectiva crítica, podemos destacar: orientação inicial  dos
objetivos;  transmissão/assimilação  (ativa)  da  matéria  nova;
consolidação  e  aprimoramento  dos  conhecimentos  e
habilidades;  aplicação  dos  conhecimentos  e  habilidades;  e
avaliação verificação dos conhecimentos e habilidades (esta
última deve ser executada somente no final do processo).
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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) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A avaliação, em uma perspectiva discursiva, compreende um
processo diagnóstico, inclusivo, democrático e dialógico. Neste
sentido,  é  preciso  que  o  professor  colha  dados  relevantes
sobre o  rendimento dos  alunos,  verifique as  dificuldades  e
dialogue com eles para tomar decisões sobre o andamento do
trabalho docente.
II.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
apontam que, durante a adolescência, os educandos passam
por modificações significativas na construção da autonomia e
na  aquisição  de  valores  morais  e  éticos.  Sendo  assim,  é
importante  que  os  professores  estejam  atentos  a  esse
processo de desenvolvimento e busquem formas de trabalho
pedagógico e de diálogo com os alunos, compatíveis com suas
idades.
III.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
apontam que a educação básica brasileira passa por uma fase
na  qual  a  melhoria  da  qualidade  do  ensino  rompeu  as
divergências  entre  o  acesso  universalizado  à  escola  e  a
qualidade física das instituições de ensino.
IV.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
apontam  que  é  necessário  considerar  a  relevância  dos
conteúdos  selecionados  para  a  vida  dos  alunos  e  para  a
continuidade de sua trajetória escolar. Logo, é imprescindível
adotar um caráter inflexível diante da escolha dos conteúdos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O ato de avaliar, de acordo com o paradigma emergente,
significa “incluir”. Isto é, por ter uma base diagnóstica, objetiva
subsidiar  a  permanente  inclusão do educando no processo
educativo.  Nessa  perspectiva,  a  avaliação  da  aprendizagem
está a serviço de um projeto pedagógico de construção do
sujeito (aluno).
II. O paradigma tradicional de avaliação compreende o ato de
avaliar como um processo em que é necessário ao professor
colher  dados  relevantes  sobre  o  rendimento  dos  alunos,
verificar  as  dificuldades  e  dialogar  com  eles  para  tomar
decisões sobre o andamento do trabalho docente.
III.  De  acordo  com  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da
Educação  Básica,  diante  dos  novos  desafios  impostos  pela
tecnologia da informação, os educadores, por mais experientes
que sejam, precisarão frequentemente se colocar na situação
de aprendiz e buscar junto com os alunos as respostas para as
questões suscitadas.
IV.  De  acordo  com  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da
Educação Básica, o crescimento da violência e da indisciplina
tem sido um fator alarmante nas escolas das grandes cidades

brasileiras, mas, graças aos programas estaduais, em parceria
com o governo federal, os índices de agressão têm diminuído e
provocado ânimo entre os docentes. Essa reação se observa
devido à diminuição das licenças para tratamento de saúde
pelos educadores.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Aponta-se  que um dos  grandes  entraves  encontrados  na
escola, quando se fala em avaliação da aprendizagem, é o fato
de os exames serem pontuais. Isso significa que não importa o
que estava acontecendo com o aluno antes da prova,  nem
interessa o que poderá acontecer depois.  Esta noção ainda
está assentada sob um paradigma de avaliação tradicional.
II.  Para um trabalho de avaliação contínua, é preciso que o
educador  garanta  que  os  objetivos  iniciais  traçados  sejam
atingidos,  por  meio  de  um  exame,  único  instrumento
avaliativo.
III. Um aspecto discutido nas Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica refere-se ao consumismo. Isso porque a
multiplicação  dos  meios  de  comunicação  e  informação nas
sociedades  de  mercado  contribui  vigorosamente  para  a
disseminação entre crianças, jovens e população em geral, do
excessivo  apelo  ao  consumo  e  uma  visão  de  mundo
fragmentada.  Por  conseguinte,  é  importante  que  a  escola
colabore  para  transformar  os  educandos  em  consumidores
críticos dos produtos oferecidos por esses meios.
IV.  Um  dos  aspectos  discutidos  nas  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  da  Educação  Básica  refere-se  à  ideia  de  que  é
necessário oferecer aos educadores formação adequada para
o uso das  tecnologias  da  informação e  comunicação.  Além
disso,  é  importante  assegurar  a  provisão  de  recursos
midiáticos atualizados e em número suficiente para os alunos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a adesão
aos comportamentos dos jovens da mesma idade é constante
na fase da adolescência e isso é comprovado pela forma como
eles  se  vestem  e  pela  linguagem  utilizada.  Neste  sentido,
cobra-se dos educadores maior  disposição para entender  e
dialogar  com as  formas próprias  de expressão das  culturas
juvenis,  cujos traços são mais visíveis,  sobretudo, nas áreas
urbanas mais densamente povoadas.
II.  Um  dos  pontos  relevantes  no  contexto  da  atuação  dos
estudos sobre currículo é o fenômeno a transposição didática,
que  não  é  tratado  em  nenhum  trecho  das  Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica.
III.  Um  dos  aspectos  criticados  por  muitos  teóricos,  na
atualidade, em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais da
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Educação Básica é fato de,  no documento,  o fenômeno da
transposição didática não estar  associado a uma teorização
sobre currículo escolar.
IV. Um ponto de vista criticado por teóricos, na atualidade,
acerca  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação
Básica é o de que, ao falar em currículo, o documento exime a
responsabilidade  do  professor  frente  à  diversidade
sociocultural  da  população  escolar.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
evidenciam que nem sempre foi aceita a ideia de haver um
currículo para a Educação Infantil em nosso país.
II.  Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica é dever das instituições de Educação Infantil, sob a ótica
da garantia de direitos, criar procedimentos para avaliação do
trabalho pedagógico e das conquistas das crianças.
III.  De  acordo  com  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da
Educação Básica, a avaliação é instrumento de reflexão sobre a
prática  pedagógica  na  busca  de  melhores  caminhos  para
orientar  as  aprendizagens das crianças e deve incidir  sobre
todo o contexto de aprendizagem.
IV.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Básica
t r a z e m  u m a  c a r ê n c i a  a o  n ã o  a b o r d a r e m  a
interd isc ip l inar idade.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

PORTUGUÊS

Mais  de  137  mil  atravessaram  o  Mar  com  destino  à
Europa nos primeiros 6 meses de 2015, 83% a mais que
em 2014, diz ONU

(01/07/2015)
Mais de 137 mil pessoas atravessaram o Mar Mediterrâneo
para tentar chegar à Europa nos primeiros seis meses de
2015, informou nesta quarta-feira (1) o Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). O número é
83% maior do que o registrado no mesmo período do ano
passado,  quando  cerca  de  75  mil  pessoas  tentaram  a
travessia.
Esses dados devem ainda aumentar no segundo semestre
que,  naturalmente,  registra  uma  quantidade  maior  de
chegadas por ser o período mais quente do ano.
Segundo  o  relatório,  a  maioria  dos  imigrantes  estava
fugindo  de  guerras,  conflitos  ou  perseguições.  Para  a
entidade, a imigração pelo Mediterrâneo tem "proporções
históricas" e é, sobretudo, uma crise de refugiados a serem
protegidos.
A Acnur destacou que um terço dos homens, mulheres e
crianças que chegaram à Itália ou à Grécia em 2015 eram

provenientes  da  Síria  -  onde quase  toda  a  população é
considerada  digna  de  receber  o  status  de  refugiado  ou
alguma outra forma de proteção. O segundo país na escala
de proveniência  é  o  Afeganistão,  seguido de perto  pela
Eritreia. Também nesses casos tratam-se de pessoas que
precisam ser refugiadas.
O documento também mostrou uma mudança nas rotas de
imigração utilizadas pelos traficantes de seres humanos. A
"rota  oriental"  entre  o  norte  da  Turquia  e  a  Grécia  já
superou em quantidade a tradicional "rota central", que sai
do norte da África para a Itália.
Apesar  do  aumento  no  número  de  imigrantes,  o  alto
comissário da Acnur, Antonio Guterres, comemorou o fato
de ter ocorrido uma brusca queda no número de mortos
nessas travessias. Segundo o representante, a diminuição
recorde "é encorajadora e um sinal de que com a política
correta,  apoiada por  uma resposta  operacional  eficaz,  é
possível salvar mais vidas em alto-mar".
Os dados apontam que,  após bater  recorde em abril,  o
número de naufrágios  despencou nos  meses  de maio e
junho.  Isso  porque  a  União  Europeia,  através  de  uma
pressão da Itália, começou a agir mais efetivamente para
evitar  as  tragédias.  Em  abril,  uma  série  de  desastres
marítimos deixou quase dois mil mortos na região.
A questão da imigração para a Europa abriu uma crise entre
os países da UE. Diversos Estados-membros não aceitam
receber os estrangeiros, fato que irritou profundamente o
primeiro-ministro  italiano,  Matteo  Renzi.  Após  muita
discussão, ficou acertado que os países-membros dividirão
40 mil imigrantes nos próximos dois anos. Mas a legislação
que previa uma "cota" obrigatória para as nações não foi
aprovada ainda.
Portanto,  para  lidar  com o problema,  Renzi  já  destacou
diversas vezes que, mesmo se não tiver o apoio europeu, a
Itália irá salvar "todas as vidas" em alto-mar.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2015-07-01/numer
o-de-refugiados-que-cruzaram-o-mediterraneo-no-1-
semestre-bate-recorde.html)

QUESTÃO 16.
Com base no texto 'Mais de 137 mil atravessaram o Mar com
destino à Europa nos primeiros 6 meses de 2015, 83% a mais
que em 2014, diz ONU', marque a opção INCORRETA
a) A palavra “Europa” é um hiperônimo de “Itália”, “França”,
“Portugal”.
b) No trecho: “Esses dados devem ainda aumentar no segundo
semestre...”,  o pronome “esses” indica que dados já  foram
citados  no  parágrafo  anterior  e,  no  período  atual,  serão
retomados.
c) As palavras “aumento” e “número” são trissílabas.
d) No trecho: “Portanto, para lidar com o problema, Renzi já
destacou diversas vezes que...”,  o conectivo “portanto” tem
valor semântico de contradição.
e) No excerto: “... a maioria dos imigrantes estava fugindo de
guerras, conflitos ou perseguições”, o verbo “estar” poderia
também ser  aceito  no plural,  de  acordo com as  regras  da
gramática normativa.

QUESTÃO 17.
Com base no texto 'Mais de 137 mil atravessaram o Mar com
destino à Europa nos primeiros 6 meses de 2015, 83% a mais
que em 2014, diz ONU', leia as afirmativas a seguir:
I.  As  palavras  “naturalmente”  e  “profundamente”  são
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vocábulos  formados  pelo  sufixo  “mente”,  que  indica
circunstância  de  modo.
II.  No  fragmento:  “O  documento  também  mostrou  uma
mudança nas rotas de imigração utilizadas pelos traficantes de
seres  humanos...”,  a  palavra  “documento”  estabelece  uma
relação  de  sinonímia  com a  palavra  “relatório”,  no  trecho:
“Segundo o relatório, a maioria dos imigrantes estava fugindo
de guerras, conflitos ou perseguições...”.
III. As palavras “problema” e “diversas” são dissílabas.
IV. No trecho seguinte, não há locução verbal: “... a Itália irá
salvar ‘todas as vidas’ em alto-mar”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Proposta quer combater baixo rendimento nos ensinos
fundamental e médio da rede pública

(Publicado em 05/06/2015)
A  Câmara  dos  Deputados  analisa  o  Projeto  de  Lei  (PL)
8131/14, de autoria da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação  Participativa  do  Senado,  que  visa  mapear  e
combater  problemas  de  baixo  rendimento  escolar  dos
alunos  de ensino fundamental  e  médio  da  rede pública
brasileira.
Pelo  texto,  fica  definido  que  as  escolas,  auxiliadas  pela
secretaria de educação local, devem, até o final do primeiro
semestre  letivo,  identificar  e  elaborar  um  plano  de
recuperação  para  cada  aluno  com  dificuldade  ou  baixa
frequência, destacando as causas do problema e propondo
alternativas,  como  a  ampliação  do  tempo  passado  na
escola,  a  visita  de  educadores  no  ambiente  familiar  e,
quando necessária, a assistência psicológica.
A  comissão  ressalta  que,  apesar  de  esse  problema  ser
antigo no País, a repercussão do assunto tem aumentado,
pois avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem)  ou  o  Sistema  de  Avaliação  da  Educação  Básica
(Saeb)  mostram  o  nível  educacional  dos  estudantes
brasileiros.
A  comissão  entende  que  os  maus  resultados  escolares
afastam os alunos das escolas e, por isso, quanto mais cedo
o problema de aprendizado for identificado, mais fácil será
manter  os  estudantes  motivados,  e  melhor  será  o  nível
educacional deles.
O projeto foi  sugerido pela  estudante de ensino médio,
Rafaela  Silva,  por  meio  do Programa Jovem Senador  de
2011. Foi a primeira vez que um projeto proposto por um
“jovem senador” foi votado pelo plenário do Senado.
A proposta, que tramita em regime de prioridade, aguarda
tramitação nas comissões de Educação e de Constituição e
Justiça e de Cidadania, além do Plenário da Câmara.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://noticias.ne10.uol.com.br/educacao/noticia/2015/06/
05/proposta-quer-combater-baixo-rendimento-nos-
e n s i n o s - f u n d a m e n t a l - e - m e d i o - d a - r e d e -
publ ica-550534.php)

QUESTÃO 18.
Com base no texto 'Proposta quer combater baixo rendimento
nos ensinos fundamental e médio da rede pública', marque a
opção INCORRETA

a)  Depreende-se  do  texto  que  avaliações  como  o  Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) têm mostrado o nível educacional dos
estudantes brasileiros. Com isso, a repercussão do rendimento
escolar dos alunos tem recebido destaque.
b) O texto se caracteriza como uma notícia e tem, entre seus
objetivos, o de informar os leitores acerca de um projeto de lei
que visa mapear e combater problemas de baixo rendimento
escolar dos alunos de ensino fundamental e médio da rede
pública brasileira.
c) Conforme aponta o texto, o Projeto de Lei sugerido por uma
estudante  tem  recebido  prioridade  e  já  foi  votado  pelo
plenário do Senado.
d)  No  Projeto  de  Lei  (PL)  8131/14,  segundo  o  texto,  está
definido que as escolas, auxiliadas pela secretaria de educação
local, devem seguir um esquema de recuperação que envolva,
além  de  estratégias  pedagógicas,  a  assistência  psicológica,
quando for preciso.
e)  Conclui-se  do  texto  que  problemas  ligados  ao  baixo
rendimento  escolar  dos  alunos  são  recentes  e  estão
relacionados  aos  índices  que  algumas  avaliações  de  larga
escala têm mostrado de 2011 até os dias atuais.

QUESTÃO 19.
Com base no texto 'Proposta quer combater baixo rendimento
nos ensinos fundamental e médio da rede pública', marque a
opção INCORRETA
a) No trecho: “... apesar de esse problema ser antigo no País, a
repercussão do assunto tem aumentado...”. Isso significa que a
repercussão do assunto (baixo rendimento escolar dos alunos
de ensino fundamental e médio da rede pública brasileira) tem
aumentado, embora seja um problema antigo no País.
b)  No  trecho:  “A  proposta,  que  tramita  em  regime  de
prioridade,  aguarda  tramitação  nas  comissões...”.  A  oração
entre vírgulas é uma explicação do que está ocorrendo com a
proposta.
c) O uso da expressão “jovem senador” entre aspas, no quinto
parágrafo  do  texto,  sugere  uma referência  à  estudante  de
ensino médio, Rafaela Silva, que elaborou uma proposta por
meio do Programa Jovem Senador de 2011.
d)  O  texto,  por  se  tratar  de  uma  notícia  que  ressalta  um
processo em curso, apresenta uma abundância de verbos no
presente,  como  “analisa”,  “tramita”,  “ressalta”,  “entende”,
“afastam”, entre outros.
e)  No trecho:  “...para cada aluno com dificuldade ou baixa
frequência...”.  A  acentuação da palavra “frequência”  ocorre
pelo mesmo motivo que em: “táxi” e “ciência”.

QUESTÃO 20.
Com base no texto 'Proposta quer combater baixo rendimento
nos ensinos  fundamental  e  médio da rede pública',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O  texto  relata  que  o  governo  federal  não  demonstra
preocupação  com  o  desempenho  dos  alunos  da  educação
básica brasileira.
II.  Segundo  o  texto,  o  Programa  Jovem  Senador  foi  uma
estratégia pedagógica criada pelo governo a fim de suscitar,
nas escolas, o debate e a crítica para revelar talentos para a
política.
III.  O texto se caracteriza como um artigo científico e tem,
entre seus objetivos, o de informar os leitores acerca de um
projeto de lei que visa mapear e combater problemas de baixo
rendimento escolar dos alunos de ensino fundamental e médio
da rede pública brasileira.
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IV. O Projeto de Lei (PL) 8131/14, como mostra o texto, define
que as escolas devem criar estratégias didático-pedagógicas a
fim de diminuir a evasão escolar e proporcionar aos alunos um
sistema de recuperação que envolva profissionais de inúmeras
áreas, inclusive da economia.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 21.
Com base no texto 'Proposta quer combater baixo rendimento
nos ensinos  fundamental  e  médio da rede pública',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  No trecho: “...que visa mapear e combater problemas de
baixo rendimento escolar dos alunos de ensino fundamental e
médio da rede pública brasileira”.  A acentuação da palavra
“pública” ocorre pelo mesmo motivo que em: “psicológico” e
“lâmpada”.
II.  No trecho: “A comissão entende que os maus resultados
escolares...”. O antônimo da palavra “maus”, nesse contexto,
seria “péssimos”.
III. No trecho: “... a repercussão do assunto tem aumentado,
pois  avaliações  como  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio
(Enem)...”. O conectivo “pois” tem a função de ressaltar que os
resultados do Enem não ajudam na repercussão do assunto.
IV. No trecho: “...quanto mais cedo o problema de aprendizado
for  identificado,  mais  fácil  será  manter  os  estudantes
motivados...”,  as duas orações mantêm relação de oposição
entre si.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Uso de agrotóxico  no Brasil  mais  que dobrou em dez
anos, aponta IBGE

Entre os anos de 2002 e 2012, aumento na venda foi de
155%.
São Paulo lidera ranking dos estados onde comercialização
é maior.
(19/06/2015)
O IBGE divulgou nesta sexta-feira (19) um relatório sobre o
chamado desenvolvimento sustentável.  É um estudo que
considera não só a atividade econômica, mas também as
questões ambientais. E esse documento traz um alerta: a
venda de agrotóxicos no Brasil cresce em ritmo acelerado.
Nunca se usou tanto agrotóxico nas lavouras brasileiras. De
acordo com o IBGE, a utilização de produtos químicos para
o controle de pragas, doenças e ervas daninhas mais que
dobrou em dez anos.
Entre 2002 e 2012, a comercialização de agrotóxicos no
país  passou de  quase  três  quilos  por  hectare  para  sete
quilos por hectare. Um aumento de 155%. São Paulo lidera
o ranking dos estados onde a venda de agrotóxicos é maior,
seguido de Goiás e Minas Gerais. Para um pesquisador da
Unicamp, o aumento é preocupante.
“Se você tem um uso maior do que o recomendado, você

tem uma contaminação ambiental maior, você tem o risco
de uma contaminação ambiental  maior”,  afirma Antônio
Bliska Junior, pesquisador da Unicamp.
Os  fabricantes  recomendam  que  se  sigam  à  risca  as
recomendações de uso para que o veneno ataque apenas
as espécies ameaçadoras das plantações.
Além  do  aumento  do  uso  de  agrotóxicos  sobre  os
alimentos, o IBGE também avaliou os diferentes tipos de
venenos  pulverizados  sobre  as  lavouras.  A  maioria  dos
produtos foi considerada perigosa para a saúde e ao meio
ambiente. E quase 30% dos agrotóxicos foram classificados
como muito perigosos. A questão é que para a maior parte
dos  brasileiros  essas  informações  são  desconhecidas  na
hora de ir às compras.
“Como  eu  tenho  restaurante  a  preocupação  é  muito
grande, porque não vem escrito onde tem, onde não tem”,
diz a dona de um restaurante Laura Martins. De outro lado,
o  produtor  Marcelo  Mantenário  diz  que  também  falta
informação  no  campo.  “O  produtor  não  tem  interesse
nenhum em usar veneno indiscriminadamente. Mas muitas
vezes ele não tem uma assistência técnica no campo e ele
vai na (sic) loja e compra o que o cara da loja receita”, conta
Marcelo  Mantenário,  presidente  da  Associação  de
Orgânicos  de  Teresópolis.
A  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  disse  que
acompanha a situação e que pode reavaliar o registro de
agrotóxicos se surgirem indícios de riscos para a população,
ou se receber algum alerta de organizações internacionais.
O  Ministério  da  Agricultura  declarou  que  fiscaliza  o
comércio e o uso de agrotóxicos de forma rigorosa e alegou
que as informações para consumidores e agricultores estão
publicadas na internet.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/uso-d
e-agrotoxico-no-brasil-mais-que-dobrou-em-dez-anos-
aponta-ibge.html)

QUESTÃO 22.
Com base  no  texto  'Uso  de  agrotóxico  no  Brasil  mais  que
dobrou em dez anos, aponta IBGE', leia as afirmativas a seguir:
I.  O  texto  levanta  uma  informação  relevante  à  sociedade
brasileira  que é  o  fato de a  maior  parte  dela  desconhecer
informações importantes sobre o uso de agrotóxicos na hora
de ir às compras.
II.  O  autor  do  texto  é  enfático  ao  ressaltar  sempre  a
necessidade de se criar uma feira de orgânicos para combater
a disseminação de produtos com agrotóxicos.
III. Segundo o texto, o problema do uso dos agrotóxicos nas
plantações  não  é  recente,  pois  nas  três  últimas  décadas  a
utilização de produtos químicos para o controle de pragas,
doenças e ervas daninhas mais que dobrou.
IV. A ideia central do texto é ressaltar como os agrotóxicos vêm
sendo utilizados no sistema de agricultura familiar e como isso
pode ser prejudicial à saúde das pessoas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 23.
Com base  no  texto  'Uso  de  agrotóxico  no  Brasil  mais  que
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dobrou em dez anos, aponta IBGE', leia as afirmativas a seguir:
I. Em: “São Paulo lidera o ranking dos estados onde a venda de
agrotóxicos  é  maior”,  pronome  relativo  “onde”  foi  usado
adequadamente como indicação de lugar físico, espacial.
II. No excerto: “De outro lado, o produtor Marcelo Mantenário
diz que também falta informação no campo”, a expressão “de
outro lado” marca o início de um argumento que, de certo
modo,  busca  mostrar  outra  perspectiva  sobre  o  assunto,
mostrando que o problema do uso dos agrotóxicos começa
com a falta de informação no campo.
III.  De acordo com as regras gramaticais de concordância, o
verbo “passar”, no trecho seguinte, poderia também estar no
plural: “... a comercialização de agrotóxicos no país passou de
quase três quilos por hectare para sete quilos por hectare”.
IV. No fragmento: “A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
disse  que  acompanha  a  situação  e  que  pode  reavaliar  o
registro de agrotóxicos se surgirem indícios de riscos para a
população...”, o verbo “surgir” está concordando com o sujeito
“agrotóxicos”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 24.
Com base  no  texto  'Uso  de  agrotóxico  no  Brasil  mais  que
dobrou  em  dez  anos,  aponta  IBGE',  marque  a  opção
INCORRETA
a) No trecho: “E esse documento traz um alerta...”, o sintagma
“esse  documento”  faz  referência  ao  relatório  sobre
desenvolvimento  sustentável  divulgado  pelo  IBGE.
b) No fragmento: “Os fabricantes recomendam que se siga à
risca as  recomendações de uso para que o veneno ataque
apenas as espécies...”, o conectivo “para que” indica ideia de
finalidade.
c) No trecho: “E esse documento traz um alerta: a venda de
agrotóxicos  no  Brasil  cresce  em ritmo acelerado”,  os  dois-
pontos  foram  utilizados  para  esclarecer  o  leitor  acerca  do
alerta feito no documento.
d)  No  trecho:  “agrotóxicos”  e  “econômico”  são  palavras
acentuadas pelo mesmo motivo que “ciência”.
e) No excerto: “Nunca se usou tanto agrotóxico nas lavouras
brasileiras”,  a  expressão  “nas  lavouras  brasileiras”  funciona
como um locativo, indicando onde se usa muito agrotóxico.

QUESTÃO 25.
Com base  no  texto  'Uso  de  agrotóxico  no  Brasil  mais  que
dobrou  em  dez  anos,  aponta  IBGE',  marque  a  opção
INCORRETA
a) De maneira geral, o texto mostra ao leitor que o aumento
do uso de agrotóxicos é prejudicial tanto ao meio ambiente,
como,  por  consequência,  ao  consumidor  dos  produtos  da
lavoura.
b) Depreende-se do texto que a falta de informação no campo
sobre  o  uso  de  agrotóxicos  é  um  item  que  pode  estar
acentuando a utilização indiscriminada de produtos químicos
na lavoura.
c)  A  questão  do  aumento  do  uso  de  agrotóxicos  nas
plantações, conforme mostra o texto, envolve vários órgãos
públicos.

d) Segundo o texto, um relatório do IBGE mostrou que a venda
de agrotóxicos no Brasil cresce em ritmo acelerado e que, nos
últimos dez anos,  a utilização de produtos químicos para o
controle  de  pragas,  doenças  e  ervas  daninhas  mais  que
dobrou.
e) Um dos pontos ressaltados no texto é o de que São Paulo é
o único estado consumidor de agrotóxicos na região Sudeste
do Brasil.

MATEMÁTICA

Câmara de Vereadores

Numa câmara de vereadores trabalham 8 vereadores do
sexo  masculino  e  5  vereadores  do  sexo  feminino.  Será
composta  uma  comissão  formada  por  dois  vereadores,
sendo  um  o  presidente  e  o  outro  o  suplente,  para
representar  a  câmara  em  uma  reunião  no  governo  do
estado.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Câmara de Vereadores', leia as afirmativas
a seguir:
I. O número de comissões distintas que podem ser formadas
por vereadores de ambos os sexos é de 132.
II. O número de comissões distintas que podem ser formadas
apenas por vereadores do sexo masculino é de 64.
III. O número de comissões distintas que podem ser formadas
apenas por vereadores do sexo feminino é de 30.
IV. O número de comissões distintas que podem ser formadas
apenas por vereadores do sexo feminino é de 20.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Assembléia Legislativa

Uma Assembléia legislativa estadual possui 50 deputados
estaduais distribuídos da seguinte forma:
I. 35 deputados são da bancada do governo e destes, 25
são do sexo masculino;
II. Dentre os deputados da bancada de oposição, 5 são do
sexo feminino;
Nessas  condições,  um  deputado  estadual  será  sorteado
para  representar  o  estado  em  uma  reunião  com  o
governador.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Assembléia Legislativa', leia as afirmativas a
seguir:
I. A probabilidade do deputado escolhido ser da bancada da
oposição é de 30%.
I I .  A  p r o b a b i l i d a d e  d o  d e p u t a d o  e s c o l h i d o  s e r
simultaneamente do sexo feminino e da bancada do governo é
de 10%.
I I I .  A  probabi l idade  do  deputado  esco lh ido  ser
simultaneamente da bancada do governo e do sexo masculino
é 50%.
IV.  A  probabilidade  do  deputado  escolhido  ser  do  sexo
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feminino é 20%.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Porcentagem

O conceito de porcentagem se aplica no dia a dia. Pode-se
encontrar a utilização desse conceito em jornais, revistas,
televisão, internet e em outros meios de comunicação.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Porcentagem', leia as afirmativas a seguir:
I. Uma televisão teve um aumento e o seu valor passou de R$
1250,00  para  R$  1406,25.  Desta  forma,  o  aumento
correspondente  foi  de  12,5%.
II. Um equipamento de som teve um desconto e o seu valor
passou de R$ 840,00 para R$ 768,60. Desta forma, o desconto
correspondente foi de 8,5%.
III.  Três  descontos  sucessivos  de  10% correspondem a  um
único desconto de 31,1%.
IV. Um equipamento de som teve um desconto e o seu valor
passou de R$ 840,00 para R$ 768,60. Desta forma, o desconto
correspondente foi de 4,95%.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Piscina

Uma piscina com formato de paralelepípedo retângulo com
4m  de  largura,  8m  de  comprimento  e  1 ,6m  de
profundidade será construída em uma escola.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Piscina', leia as afirmativas a seguir:
I. O volume da piscina é de 5120 decímetros cúbicos.

II. Para que o fundo e as paredes da piscina sejam azulejados é
necessário 102,4 metros quadrados de azulejos.
III. Estando a piscina vazia e se uma bomba d’água coloca 2
litros  de água por  segundo,  então o  tempo para  encher  a
piscina é de 7 horas, 3 minutos e 40 segundos.
IV. Para que o fundo e as paredes da piscina sejam azulejados é
necessário 70,4 metros quadrados de azulejos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Plantação de Videira

Filoxera é um inseto sugador que apresenta várias formas
dependendo  da  época  do  ano  e  ataca  as  folhas  de
plantações de videiras. Para combater essa praga em uma
plantação de videiras um engenheiro agrônomo procedeu a
pulverização de agrotóxico na plantação começando com
um litro do produto no primeiro dia.  Depois,  pulverizou
diariamente 0,5 litros a mais que no dia anterior. Sabe-se
que o custo de pulverizar um litro desse agrotóxico é de 18
reais por litro.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Plantação de Videira', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Somente no décimo quinto dia  foi  utilizado 7,5  litros  de
agrotóxico.
II. Somente no vigésimo quinto dia foi utilizado 15,5 litros de
agrotóxico.
III. Até o trigésimo dia já foi utilizado um total de 250 litros de
agrotóxico.
IV. Somente no vigésimo quinto dia foi utilizado 13 litros de
agrotóxico.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.


