
CÂMARA DE ARCOVERDE
CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
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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A1 - ESPECÍFICAS - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Uma estratégia diz respeito tanto à organização como ao
ambiente.

b) Em uma organização, a estratégia envolve diversos
aspectos conceituais e analíticos.

c) Em uma organização, estratégia é um conjunto de
decisões que determinam o comportamento a ser exigido
em determinado período de tempo.

d) Em uma organização moderna, a estratégia existe nos
diferentes níveis da organização.

e) A estratégia evita produzir as políticas e planos para a
obtenção das metas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As organizações que conseguem traduzir a estratégia em
sistemas de mensuração com indicadores têm muito mais
probabilidades de executá-la porque conseguem
transmitir objetivos e metas a todos os níveis
hierárquicos.

b) Uma missão bem definida permite estabelecer padrões
para o desempenho da organização em múltiplas
dimensões e sugere padrões para o comportamento ético
dos indivíduos.

c) A missão em uma organização é a razão de sua existência.
Ela responde à pergunta: “Qual o motivo da minha
existência?”.

d) As ações do planejamento devem ser identificadas de
modo a permitir que elas sejam executadas de forma
adequada e considerando aspectos como o prazo, custos,
qualidade, segurança, desempenho e outras
condicionantes.

e) Planejamento é um processo estático e pouco dinâmico
que consiste em um conjunto de ações não intencionais e
não integradas.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O início de um projeto pode ser autorizado por qualquer
colaborador da organização.

b) Planejamento é uma das funções administrativas que
possibilitam estabelecer formas de concentração de
recursos, buscando maneiras racionais de distribuí-los.

c) Um sistema de indicadores vinculados aos requisitos do
público alvo ou do desempenho da organização, nas mais
variadas e necessárias perspectivas ou áreas de
resultados, representa uma base clara e objetiva para
alinhar todas as atividades com as metas da organização.

d) O objetivo de qualquer sistema de mensuração deve ser o
de motivar todos os colaboradores a implementar com
sucesso a estratégia de sua organização.

e) Planejamento estratégico é a definição dos objetivos e
programas a serem executados para traçar as metas e
alcançar o sucesso delas.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Administração pública é todo o aparelhamento do Estado,
preordenado à realização de seus serviços, visando à
satisfação das necessidades coletivas.

b) Na administração pública gerencial a estratégia volta-se
para a definição precisa dos objetivos, garantia de
autonomia do administrador na gestão dos recursos e o
controle ou cobrança a posteriori dos resultados.

c) Desburocratizar é administrar de forma mais humana e
eficaz, confiando mais e punindo os que não
correspondem à confiança, dando mais valor às palavras e
aos fatos do que aos documentos.

d) Serviço público é todo aquele que é prestado pela
Administração ou seus delegados sob normas e controles
estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou
secundárias da coletividade ou simples conveniência do
estado.

e) Os princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência são princípios implícitos da
Administração pública, referenciados na CF/1988.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Administração Pública é um instrumento para o Estado
conseguir seus objetivos. Busca a perfeição técnica de
seus atos, que devem ser tecnicamente perfeitos e
segundo os preceitos legais.

b) Entende-se por aparelho do Estado a administração
pública em sentido amplo, ou seja, a estrutura
organizacional do Estado, em seus três poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário) e três níveis (União,
Estados-Membros e Municípios).

c) A administração pública gerencial relaciona-se
diretamente com o interesse da coletividade. Ela reduz o
formalismo, flexibiliza o modo de administrar e de
implementar as políticas públicas, desburocratiza e
descentraliza a administração.

d) As autarquias, fundações públicas, sociedades de
economia mista e empresas públicas constituem a
administração direta, na qual as tarefas administrativas
são exercidas de forma centralizada.

e) O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado
nos princípios da confiança e da descentralização da
decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalizarão
de estruturas, descentralização de funções, incentivos à
criatividade.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) No Windows, a função "Fazer Login" encerra a seção
iniciada e pode-se escolher outro usuário, caso o
computador tenha duas ou mais contas.

b) No sistema Windows, para se alterar o nome de um
arquivo é suficiente clicar no ícone do arquivo com o
botão direito e selecionar a opção Editar.

c) No Windows, a função "Reiniciar" encerra o Windows
definitivamente.

d) O bloco de notas é um editor de texto muito parecido
com o Word, que permite a inclusão de imagens, tabelas,
gráficos e outros objetos.
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e) O Windows vem com algumas pastas comuns que podem
ser usadas como âncora para começar a organizar os
arquivos, a exemplo das pastas "Meus Documentos" e
"Imagens".

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Para apagar um arquivo é suficiente dar dois cliques no
ícone do arquivo e depois selecionar com o botão direito
a opção Deletar.

b) Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não
solicitados, que geralmente são enviados para um grande
número de pessoas.

c) O Windows, embora seja o sistema operacional mais
difundido da atualidade, possui pouquíssimos recursos de
acessibilidade, não sendo recomendado para o uso de
pessoas com deficiência.

d) A tecla de atalho ALT + DELETE possibilita a exclusão do
arquivo e seu consequente envio para a Lixeira do
computador.

e) As extensões ".jpg", ".gif", ".bmp" são extensões comuns
aos arquivos de texto produzidos no Microsoft Word.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios promover programas de
construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico.

b) A Constituição Federal prevê igualdade de direitos entre o
trabalhador com vínculo empregatício permanente e o
trabalhador avulso.

c) A carta magna permite que haja discriminação no tocante
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador
de deficiência.

d) É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar.

e) Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Compete privativamente à União legislar sobre águas,
energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.

b) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira,
o hino, as armas e o selo nacionais.

c) A CF/1988 garante às presidiárias condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período de
amamentação.

d) Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

e) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político constituem os objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Nas organizações públicas, a estratégia está relacionada à
utilização adequada dos recursos físicos, financeiros e
humanos.

b) As ações de estratégias nas organizações são o coração e
a alma no gerenciamento empresarial, pois impedem o
alcance dos resultados organizacionais.

c) A estratégia une as áreas da organização e relaciona as
suas atividades com o ambiente externo.

d) Em uma organização, a estratégia implica em questões de
conteúdo e de processo.

e) A estratégia permite à organização o estabelecimento de
uma posição diante do seu público alvo.

A3 - MATEMÁTICA - TÉCNICOS

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Átila leu um livro em 6 dias, lendo 12 páginas por dia. Se
tivesse lido 9 páginas por dias, teria concluído a leitura
desse livro em 10 dias.

b) José comprou um produto e obteve um desconto de 17%.
Sabendo que o valor original do produto era de R$
350,00, José deverá pagar R$ 295,50 pelo produto.

c) A raiz quadrada de 144 multiplicada pela raiz quadrada de
25 corresponde a 90.

d) Um grupo de 30 pessoas precisa de 25 dias para
reflorestar uma área devastada. Seria, então, necessário
70 pessoas, com este mesmo rendimento, para reflorestar
esse área em 10 dias.

e) Janaína aplicou o capital de R$ 1.800,00 a uma taxa de 2%
ao mês durante 14 meses pelo regime de juros simples.
Ao final do período Janaína obterá R$ 504,00 de juros.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) João comprou um produto importado por 121 dólares.
Considerando que na época o valor do Dólar era de R$
1,17, podemos afirmar que João gastou R$ 141,57.

b) Carine comprou um batom que custava R$ 19,25.
Sabendo que Carine pagou com uma nota de R$ 10,00 e
duas notas de R$ 5,00, pode-se dizer que Carine recebeu
R$ 0,65 de troco.

c) Josenildo abasteceu sua moto com R$ 25,00 de gasolina.
Sabendo que ele só possuía moedas de cinquenta
centavos para pagar, pode-se dizer que ele utilizou 45
moedas para pagar o combustível.

d) Rafael comprou um produto importado por 160,25
dólares. Considerando que na época o valor do Dólar era
de R$ 2,00, pode-se afirmar que Rafael gastou R$ 340,40.

e) José comprou uma caixa com latas de azeite importado
por 200 dólares. Considerando que na época o preço do
Dólar era R$ 3,60, pode-se afirmar que José gastou R$
700,00 com a compra.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Se Matilde possui doze moedas de R$ 0,50, três moedas
de R$ 0,25, nove moedas de R$ 0,10 e cinco moedas de
R$ 0,05, pode-se dizer que Matilde possui um total de R$
R$ 7,00 em moedas de real.
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b) Leonardo deseja comprar um produto que custa 190
euros e possui apenas 700 reais para gastar.
Considerando que o valor do Euro corresponde a R$ 3,50,
então, pode-se dizer que Leonardo não possui dinheiro
suficiente para efetivar a compra.

c) José comprou um produto importado por 120,10 euros.
Considerando que na época o valor do Euro era de R$
3,20, pode-se afirmar que José gastou R$ 384,32.

d) Marina foi ao shopping e decidiu comprar uma blusa
nova. Se a blusa custava R$ 125,60 e Marina pagou a
blusa sem receber troco, é possível dizer que ela utilizou
uma nota de R$ 100,00, uma nota de R$ 25,00, uma
moeda de R$ 0,25 e duas moedas de R$ 0,10.

e) Lenita comprou um sorvete por R$ 1,55. Se ela não
recebeu troco e utilizou apenas três moedas, pode-se
dizer que Lenita pagou o sorvete com uma moeda de um
real e duas de vinte e cinco centavos.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A idade de Leonardo é 16% maior que a idade da sua irmã
Joana.  Sabendo que Joana tem 25 anos,  pode-se dizer que
Leonardo possui 27 anos de idade.
II. Aplicando R$ 650,00 na poupança o valor dos juros em um
mês seria  de R$ 10,00.  Caso seja  aplicado R$ 6.800,00 no
mesmo mês, o valor dos juros será de R$ 121,00.
III. Rafael comprou um carro cuja parcela sofreu um acréscimo
de 15%. Considerando que a parcela anterior do carro era de
R$ 304,00, Rafael passará a pagar R$ 353,90 de parcela.
IV. Sabendo que um capital de R$ 1.000,00 aplicado em regime
de juros simples a uma taxa de 2% ao mês rendeu em um dado
período R$ 120,00, pode-se dizer que o período de tempo da
aplicação corresponde a 4 meses.
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 e marque a opção INCORRETA:

a) Um tanque cujas medidas são 2,50 metros de
comprimento 1,50 metro de largura e 1,80 metro de
altura pode comportar até 6.750 litros de água.

b) A distância entre dois municípios, nos Estados Unidos, é
65 milhas. Sabendo que uma milha terrestre vale,
aproximadamente, 1,609 km, então, os municípios ficam a
106,407 km de distância.

c) Adolfo deseja colocar azulejo na parede de sua casa, que
possui 8 metros de comprimento por 4m metros de
largura. Considerando que os azulejos utilizados têm
formato de quadrado cujo lado mede 200 milímetros,
Adolfo precisará gastar 800 azulejos para realizar essa
tarefa.

d) Caminhando de casa até a academia, Jacob contou nove
quarteirões inteiros. Se na cidade de Jacob os quarteirões
possuem 89 decímetros, então ele precisa percorrer 80,1
metros para realizar esse percurso.

e) Se um paralelepípedo possui de 6 cm de comprimento, 4
cm de largura e 3 cm de altura, então pode-se afirmar que
ele possui 72 cm³ de volume.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Um trabalhador devia fazer uma escavação de 8 m por 2
m por 3 m. Por problemas de saúde só pode fazer metade
do serviço. Pode-se dizer que ele escavou 24.000 dm³.

b) Um joalheiro fabricou 60 brincos, em cada um deles
utilizou 12,85 gramas de ouro. Pode-se dizer que esse
joalheiro utilizou 7,17 quilos de ouro para produção
desses brincos.

c) Um fio de arame possui 81 hectômetros de comprimento.
Sabendo que esse fio será distribuído uniformemente
entre 90 casas, então cada casa receberá 8.100
centímetros de fio.

d) Karlene viajará para outra cidade, mas só poderá levar
consigo uma bagagem de até 24 quilos. A mala de Karlene
já está com metade do peso permitido e ela deseja levar
consigo seus sapatos preferidos. Se cada par de sapatos
dela possui em média 750 gramas, então a garota só
poderá levar 12 pares de sapatos.

e) Bianca preparou 2,5 quilos de massa para fazer bolinhos.
Se cada bolinho receber 25 gramas dessa massa, então
pode-se dizer que Bianca só poderá produzir 150
bolinhos.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Em um depósito de 8 m por 3 m por 2m, colocaram-se 60
caixotes iguais. Sabendo que o depósito ficou repleto de
caixotes, então pode-se dizer que cada caixote possui 600
dm³ de volume.

b) Uma indústria produz 198 decalitros de vinho por dia.
Essa produção é distribuída em garrafas de 480 mililitros.
Então, pode-se dizer que são usadas 4.125 garrafas por
dia.

c) Uma indústria produz 28 hectolitros de suco por dia. Essa
produção é distribuída em garrafas de 140 mililitros.
Então, pode-se dizer que são usadas 2.400 garrafas de
suco por dia.

d) Uma lata de refrigerante tem capacidade de 0,36 litro. Se
Geovana estabeleceu que tomará até 1,8 litro de
refrigerante por semana, então pode-se dizer que ela
poderá beber até sete latas de refrigerante.

e) Admita que um reservatório tem volume interno de 12 m³
e começou a ser cheio em determinado momento por
duas torneiras que despejavam água a uma vazão de 10
litros por minuto cada uma. Nessas condições, pode-se
afirmar que o reservatório foi totalmente cheio após 12
horas de abertas as torneiras.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O produto de 25 vezes 12 corresponde a quatro vezes o
número 75.

b) Em uma fila de teatro com 27 assentos foram arrecadados
1.215 reais. Se todos os assentos possuem o mesmo valor,
pode-se afirmar que o ingresso do teatro custa 47 reais.
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c) Certa pessoa tem três dívidas a pagar. A primeira no valor
de 256 reais, a segunda no valor de 378 reais e a terceira
no valor de 1.426 reais. Se ela deseja pagar o total das
dívidas com desembolsos iguais em quatro meses, então
terá que pagar mensalmente o valor de 551 reais.

d) Renata é 21 anos mais nova do que Romero. Romero é 13
anos mais velho do que Rita. Rita tem 31 anos. Então, a
soma das idades dos três é 96 anos.

e) Faz 39 dias que uma coelha deu a luz a uma ninhada.
Sabemos que filhotes de coelho só abrem os olhos depois
de 12 dias de nascido, pode-se afirmar que os coelhinhos
abriram os olhos há 29 dias.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Se Ana tivesse 27 lápis de cor a mais do que tem, teria 123
lápis. Considerando que a quantidade de lápis que Juca
possui excede ao de Ana em 26 unidades, pode-se dizer
que Juca possui 212 lápis de cor.

b) Numa indústria de cerâmica, foram produzidas 3.870
lajotas num dia. Essas lajotas foram colocadas em caixas
que comportam 15 dessas lajotas. Nessas condições,
pode-se afirmar que a indústria produziu 285 caixas de
lajotas.

c) O resultado da multiplicação de dois números é 720. Se o
menor número é 16, pode-se dizer que o segundo
número é 45.

d) Lucas viajou para Fernando de Noronha e gastou no
primeiro dia de viagem 1.200 reais. No segundo dia
gastou a metade do primeiro e no terceiro despendeu a
soma dos gastos nos dois primeiros dias. Pode-se dizer
que Lucas gastou em três dias 3.060,00 reais.

e) Em uma cartela de ovos são colocadas duas dúzias e meia
de ovos. Se um supermercado possui 20 prateleiras
contendo cada uma delas 12 cartelas de ovos iguais a
essa, então, pode-se dizer que o supermercado tem para
vender 7.450 ovos.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Fabíola comprou uma blusa, uma calça e um sapato. A
calça custou três vezes o valor da blusa e o sapato custou
duas vezes o valor da calça. Se a calça foi 96 reais e
Fabíola recebeu um desconto de 15 reais no valor final a
pagar, então ela teve que desembolsar 309 reais com as
compras.

b) Anastácia tem a mesma idade de Marluce. Lúcio tem a
metade da idade de Marluce. Se Marluce tem 32 anos,
então a soma das idades de Anastácia e Marluce divido
pela idade de Lúcio resulta em 6.

c) Em uma caixa são colocadas duas dúzias de azeites.
Sabendo-se que um supermercado tem a venda 320
caixas como essas, então, pode-se dizer que no
supermercado estão à venda 7.860 azeites.

d) O número que se deve somar a 250 para se obter 12
vezes o valor de 46 corresponde ao número 203.

e) Para pagar sua geladeira nova, Murilo deu 350 reais de
entrada e deverá pagar o restante em nove prestações
iguais de 125 reais. Então, pode-se dizer que a geladeira
custou 1.475,00 reais.

A2 - PORTUGUÊS - TÉCNICOS

Ética no trabalho

Ética é o conjunto de regras que orientam as pessoas a
t e r e m  u m  c o m p o r t a m e n t o  q u e  c o r r e s p o n d a
adequadamente dentro de uma sociedade, com o objetivo
de dar limites, valorizar e dar respeito ao indivíduo e suas
relações.
Um grupo social, esteja ele inserido em qualquer tipo de
organização,  deve resguardar-se e valer-se da ética para
manter as relações saudáveis. Nessa perspectiva, a ética no
trabalho  é  uma  prática  que  deveria  ser  normalmente
adotada por todos, já que os comportamentos inaceitáveis
ferem e mexem com as pessoas, prejudicando-as direta e
indiretamente.
Algumas pessoas não entendem completamente a relação
homem x mercado de trabalho e, sem pensar muito nisso,
cometem faltas graves que as comprometem rapidamente
nesse contexto.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/etica_profissio
nal.htm)

QUESTÃO 21.
Com  base  no  texto  'Ética  no  trabalho',  marque  a  opção
CORRETA

a) No fragmento: “inserido em qualquer tipo de
organização”, a preposição “em” é exigida pelo termo
"organização", que o sucede.

b) No fragmento: “algumas pessoas”, existe a ligação de
termos por preposição.

c) No trecho: “entendem completamente a relação”, a
palavra “relação” é um adjetivo que caracteriza um termo
posposto.

d) No trecho: “adotada por todos”, a palavra “por” é um
substantivo.

e) Em: “conjunto de regras”, a palavra “de” é uma
preposição.

QUESTÃO 22.
Com  base  no  texto  'Ética  no  trabalho',  marque  a  opção
CORRETA

a) No fragmento: “esteja ele inserido”, também é
pertinente, segundo a gramática normativa, o uso da
forma verbal “estejemos”, no lugar de “esteja”.

b) No trecho: “Algumas pessoas não entendem...”, o verbo
“entender” possui uma desinência que indica a segunda
pessoa do plural (vós).

c) No trecho: “Ética é o conjunto...”, a palavra “é” refere-se
ao verbo “estar”, flexionado na segunda pessoa do
singular.

d) No trecho: “dar limites, valorizar e dar respeito”, existem
verbos no infinitivo.

e) No fragmento: “que orientam as pessoas”, o verbo
“orientar” se apresenta na forma nominal gerúndio.

QUESTÃO 23.
Com  base  no  texto  'Ética  no  trabalho',  marque  a  opção
CORRETA
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a) Há, no texto, a explicitação de que a ética é uma disciplina
do campo da filosofia.

b) O texto afirma que a ética é um conjunto de leis que
busca depreciar o indivíduo e suas relações ao invés de
dar-lhe respeito.

c) Mostra-se, no texto, que algumas pessoas não
compreendem totalmente a relação homem x mercado
de trabalho.

d) O texto mostra que algumas pessoas cometem faltas
graves que as comprometem no contexto empresarial
porque elas são perspicazes e entendem perfeitamente a
relação entre homem e mercado de trabalho.

e) Segundo o texto, apenas alguns grupos de trabalho
devem favorecer-se da ética.

A humanização do feminismo

A minha breve passagem pelo Sudão, país africano que se
constitui  como uma República  Fundamentalista  Islâmica,
considerado pela agência Reuters, em 2013, como o sexto
pior país do mundo em direitos das mulheres, despertou-
me para uma realidade até,  então, objeto de noticiários
impessoais.  Tratando-se  de  um  intercâmbio  jurídico,
tivemos  a  oportunidade  de  conviver  com  mulheres
sudanesas  advogadas  e  instruídas.  Porém,  ao  presenciar
uma médica deixar de jantar por não ter a liberdade, e nem
iniciativa,  para  pedir  novos  talheres  ao  garçom,  pude
concluir que, para a conquista e a manutenção dos direitos
das mulheres, a educação formal, por si só, não basta. É
preciso bem mais. [...]
(Adaptado. ARAÚJO, Maria Taciana Campos de. Disponível
e m :
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-huma
nizacao-do-feminismo-eflcx08nqoqyrk8auvokmwdou)

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'A humanização do feminismo', marque a
opção CORRETA

a) A conjunção “porém” tem valor semântico aditivo.
b) A conjunção “porém” tem valor semântico de finalidade.
c) A conjunção “porém” tem valor semântico de proporção.
d) A conjunção “porém” possui valor semântico de

explicação.
e) A conjunção “porém” possui valor semântico de oposição.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'A humanização do feminismo', marque a
opção CORRETA

a) No trecho: “... pela agência Reuters, em 2013, como...”, as
vírgulas cumprem o papel de isolar um verbo de ligação.

b) Em: “A minha breve passagem pelo Sudão, país africano
que se constitui como uma República Fundamentalista
Islâmica, considerado...” o enunciado entre vírgulas faz
referência a ao substantivo “passagem”.

c) No fragmento: “... pela agência Reuters, em 2013,
como...”, as vírgulas isolam um verbo de ação.

d) No trecho: “...noticiários impessoais.”, o ponto final foi
usado para encerrar o terceiro período do texto.

e) No trecho: “...noticiários impessoais.”, o ponto final foi
usado para encerrar o primeiro período do texto.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'A humanização do feminismo', marque a
opção CORRETA

a) Os termos “República” e “país” são acentuados pelo
mesmo motivo.

b) As palavras “agência” e “até” são acentuadas devido à
formação ditongal das paroxítonas.

c) Os termos “jurídico” e “médica” seguem a mesma regra
de acentuação gráfica.

d) As palavras “só”, “agência” e “país” são acentuadas
devido à formação de tritongo das paroxítonas.

e) Os vocábulos “médica”, “só” e “país” são paroxítonos
terminados em ditongo crescente. Por isso, receberam o
acento agudo.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'A humanização do feminismo', marque a
opção CORRETA

a) A autora do texto mostra uma posição favorável à
educação formal das mulheres como único meio de
garantia dos direitos individuais e coletivos no Sudão.

b) O texto mostra uma realidade vivenciada por mulheres de
todos os países africanos.

c) Ter presenciado uma situação vivenciada por uma médica
levou a autora do texto a concluir que, para a conquista e
a manutenção dos direitos das mulheres, a educação
formal, por si só, não basta.

d) O Sudão, de acordo com o texto, é considerado um dos
países africanos mais democráticos quando se trata do
direito de mulheres.

e) Segundo o texto, o Sudão foi considerado o pior país para
abrigar mulheres de origem islâmica.

Terrorismo

O  terrorismo  é  o  nome  dado  a  protestos  violentos
realizados  por  grupos  ou  indivíduos  que  objetivam
transformar  ordens  do  governo,  bem  como  o  próprio
governo,  por  meio  do  pânico,  gerando  decisões
precipitadas  e  radicais.
Nos dias atuais, o terrorismo é visto e praticado de forma
diferente  daquela  que se  manifestava  antigamente,  pois
exige planejamento, objetivos em foco, recursos financeiros
e a presença de guerreiros. Nesse contexto, acredita-se que
atos terroristas são financiados por pessoas bem sucedidas
que simpatizam com o movimento, por pessoas ligadas ao
governo que tentam secretamente destruir  algo e ainda
pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Os terroristas
utilizam  explosivos,  gases  nocivos,  vírus,  bactérias,
materiais  radioativos,  armamentos  atômicos  e  ainda
sequestros  e  assassinatos.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/terrorism
o.htm

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Terrorismo', marque a opção CORRETA

a) No trecho: “gases nocivos”, a palavra “nocivos” é um
substantivo que designa uma pluralidade de seres.
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b) No contexto, a palavra “terrorismo” é classificada como
um substantivo próprio, por estar grafada com letra inicial
maiúscula.

c) A palavra “indivíduos” é um substantivo flexionado no
plural.

d) A palavra “explosivos”, no texto, caracteriza o modo como
se dão os atos terroristas. Ou seja, é um verbo.

e) O termo “financiados” é um adjetivo que caracteriza o ato
de sigilo.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Terrorismo', marque a opção CORRETA

a) No fragmento: “protestos violentos”, o termo “violentos”
é uma conjunção que modifica um termo precedente.

b) No trecho: “o terrorismo é visto e praticado”, encontram-
se dois verbos no gerúndio.

c) O termo “guerreiros” é uma conjunção com valor
adversativo.

d) No fragmento: “o terrorismo é visto...”, há presença de
verbo de ligação.

e) No trecho: “que objetivam transformar ordens do
governo...”, o verbo “objetivar” é intransitivo.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Terrorismo', marque a opção CORRETA

a) No fragmento: “acredita-se que atos terroristas são
financiados...”, a palavra “que” é uma conjunção
integrante.

b) No trecho: “pois exige planejamento”, o vocábulo “pois” é
uma preposição com valor semântico de oposição.

c) No trecho: “pois exige planejamento”, o vocábulo “pois” é
uma preposição com valor semântico adversativo.

d) No trecho: “acredita-se que atos terroristas são
financiados...”, a palavra “que” é um verbo.

e) No trecho: “acredita-se que atos terroristas são
financiados...”, a palavra “que” é um adjetivo modificador
do nome “terroristas”.
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RASCUNHO


