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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 40 (quarenta) 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 máquinac.

fotográfica ou equivalente.

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 realizadas7.

no Cartão 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 o Cartão de Respostas devidamente10.

preenchida e assinada 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 25

1 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
com países europeus.

b) Nos termos da lei nº 13.105, de 2015, é inadmissível a ação
meramente declaratória em qualquer hipótese.

c)  É  vedada  a  apresentação  das  despesas  previdenciárias  em
demonstrativos financeiros específicos na escrituração das contas
públicas.

d) Deve integrar a Lei de Orçamento um sumário geral de despesas
por funções do governo.

e)  É  vedado  à  empresa  controlada  apresentar  informações
financeiras ao ente controlador.

2 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Nenhum cidadão pode se escusar a cumprir a lei, alegando que
não a conhece.

b) É vedado à União prestar cooperação financeira aos municípios
para a modernização da respectiva administração tributária.

c) É vedado à autoridade judiciária brasileira julgar as ações em
que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação.

d) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
para a colheita de provas.

e)  As  leis  municipais  devem  sempre  contemplar  dispositivos
contrários à dignidade da pessoa humana.

3 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Uma nova lei  municipal não pode abordar tema de interesse
público.

b)  É  vedado  à  empresa  controlada  apresentar  informações
comerciais ao ente controlador.

c)  A  cooperação  jurídica  internacional  não  deve  respeitar  as
garantias do devido processo legal no Estado requerente.

d)  A  Lei  de  Orçamentos  deve  compreender  todas  as  receitas,
inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

e) No Brasil, os métodos de solução consensual de conflitos não
devem ser estimulados por juízes.

4 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em
razão de mútuo, exclusivamente.

b) Qualquer cidadão pode pleitear direito alheio em nome próprio.

c)  Todas  as  decisões  dos  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder
Judiciário devem ser fundamentadas.

d)  É  vedado  à  empresa  controlada  apresentar  informações
jurídicas ao ente controlador.

e)  Dívida  pública  consolidada  é  o  montante  total  apurado  em
duplicidade das obrigações financeiras do município.

5 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
com países da América Latina.

b)  É  dever  das  partes,  entre  outros,  cumprir  com  exatidão  as
decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar
embaraços à sua efetivação.

c) Na ausência de normas que regulem processos administrativos,
as  disposições  da  lei  nº  13.105/15  não  podem  ser  aplicadas
subsidiariamente.

d) Na ausência de normas que regulem processos administrativos,
as  disposições  da  lei  nº  13.105/15  não  podem  ser  aplicadas
supletivamente.

e) Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve evitar atender às
exigências do bem comum.

6 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A cooperação jurídica internacional poderá ter por objeto medida
judicial proibida pela lei brasileira.

b)  Não  pode  haver  cooperação  jurídica  internacional  para  a
homologação de decisão judicial, conforme a lei nº 13.105/15.

c) A incompetência relativa não pode ser alegada pelo Ministério
Público nas causas em que atuar.

d)  Não  se  considera  domiciliada  no  Brasil  a  pessoa  jurídica
estrangeira que aqui tiver sucursal.

e)  A  lei  posterior  revoga  a  anterior  quando  expressamente  o
declare.

7 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A empresa controlada é proibida de envolver o ente controlador
em qualquer dos seus processos decisórios.

b) Deve integrar a Lei de Orçamento um quadro discriminativo da
receita por fontes e respectiva legislação.

c) À luz da lei nº 13.105/15, o Estado é impedido de promover a
solução consensual dos conflitos em qualquer hipótese.

d) A Lei nº 13.105, de 2015, veda a presença do Ministério Público
nos casos de segredo de justiça.

e) À luz da lei nº 13.105/15, devem as partes praticar atos inúteis à
defesa do direito.

8 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Deve integrar a Lei de Orçamento um quadro demonstrativo da
receita e despesa segundo as categorias econômicas.

b) À luz da lei nº 13.105/15, a incompetência absoluta não deve ser
declarada de ofício.

c) Não compete à autoridade judiciária brasileira julgar as ações
em que o fundamento seja fato ocorrido no Brasil.

d) A lei nº 13.105/15 veda a alegação da incompetência absoluta
em qualquer tempo e grau de jurisdição.

e)  Uma lei  municipal  não pode prever  disposições favoráveis  à
garantia dos direitos sociais.

9 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) À luz da lei nº 13.105/15, a incompetência absoluta não pode ser
alegada como questão preliminar de contestação.

b) Uma lei municipal não pode fixar limite inferior ao previsto na Lei
Complementar Nº 101, de 2000, para a dívida consolidada.

c) No Brasil,  é vedado aos tribunais exercer a jurisdição civil  no
território nacional.

d) No Brasil, no curso do processo judicial, os métodos de solução
consensual de conflitos não podem ser adotados.

e) As correções a texto de lei já em vigor são consideradas uma
nova lei.

10 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Não  se  considera  domiciliada  no  Brasil  a  pessoa  jurídica
estrangeira que aqui tiver agência.

b) A lei nova não pode revogar uma lei anterior.

c) À luz da lei nº 13.105, de 2015, não se deve excluir da apreciação
jurisdicional a ameaça ou a lesão a direito.

d) O conceito de dívida pública mobiliária exclui os títulos emitidos
pelo Banco Central do Brasil.

e)  No  Brasil,  é  vedado  aos  juízes  exercer  a  jurisdição  civil  no
território nacional.
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11 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) É vedada às partes a paridade de tratamento em relação ao
exercício de faculdades processuais.

b)  É dever  das partes,  entre outros,  não produzir  provas e não
praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa
do direito.

c)  A  concessão  de  garantia  não  inclui  o  compromisso  de
adimplência  de  obrigação  contratual  assumida  por  ente  da
Federação.

d) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
para o cumprimento de decisão judicial.

e)  As  leis  municipais  devem  sempre  contemplar  dispositivos
contrários à dignidade da pessoa humana.

12 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
com países de língua inglesa.

b)  A cooperação jurídica internacional  é  proibida de observar  a
publicidade processual em todos os seus atos.

c) Uma nova lei municipal não pode alterar dispositivos de uma lei
anterior.

d)  À  luz  da  lei  nº  13.105/15,  devem  as  partes  praticar  atos
desnecessários à defesa do direito.

e) No Brasil, para postular em juízo, é necessário ter interesse e
legitimidade.

13 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Deve integrar a Lei de Orçamento um sumário geral da receitas
por fontes.

b) Uma nova lei não pode dispor sobre tema já previsto em uma lei
anterior.

c)  Considera-se  obrigatória  de  caráter  continuado  a  despesa
corrente desprovida de lei que fixe a mesma.

d) É vedada às partes a paridade de tratamento em relação ao
exercício de direitos e faculdades processuais.

e) O conceito de dívida pública mobiliária exclui os títulos emitidos
pelos municípios.

14 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum.

b) O conceito de dívida pública mobiliária exclui os títulos emitidos
pelos estados.

c)  O  refinanciamento  da  dívida  mobiliária  não  pode  prever  a
atualização monetária.

d) O representante judicial da parte deve ser compelido a cumprir
decisão em seu lugar, sempre.

e) À luz da lei nº 13.105/15, devem as partes praticar inovação
ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

15 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) No processo, devem as partes apresentar defesa quando cientes
de que a mesma é destituída de fundamento.

b) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

c) A cooperação jurídica internacional não pode ter por objeto a
intimação judicial.

d) A lei nova não pode modificar uma lei anterior.

e)  As  leis  municipais  devem  sempre  contemplar  dispositivos
contrários à igualdade entre homens e mulheres.

16 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  À  luz  da  lei  nº  13.105/15,  sendo  acolhida  a  alegação  de
incompetência, os autos não serão remetidos ao juízo competente.

b) Na escrituração das contas públicas, a disponibilidade de caixa
não deve constar de registro próprio.

c)  As  leis  municipais  devem  sempre  contemplar  dispositivos
contrários à garantia dos direitos sociais.

d) À luz da lei nº 13.105, de 2015, é dever das partes expor os fatos
em juízo conforme a verdade.

e) Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve evitar promover o
exercício dos direitos individuais.

17 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O processo civil não deve ser interpretado conforme as normas
fundamentais estabelecidas na Constituição Federal de 88.

b) É dever das partes, entre outros, não formular pretensão ou de
apresentar  defesa  quando  cientes  de  que  são  destituídas  de
fundamento.

c) A jurisdição civil é regida pelas normas processuais brasileiras,
não havendo ressalvas nesse sentido.

d) Não deve haver cooperação entre os sujeitos do processo civil
para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.

e) Na escrituração das contas públicas, as receitas previdenciárias
não devem ser apresentadas em demonstrativos orçamentários
específicos.

18 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A lei nº 13.105/2015 veda às partes o direito de obter em prazo
razoável a solução integral do mérito.

b) A lei nova deve sempre revogar uma lei anterior.

c)  À  luz  da lei  nº  13.105/15,  devem as partes  produzir  provas
desnecessárias à defesa do direito.

d) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
com países de regime presidencialista.

e) No Brasil, é permitida a arbitragem, na forma da lei nº 13.105, de
2015.

19 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  À  luz  da  lei  nº  13.105,  de  2015,  para  postular  em  juízo,  é
necessário ter interesse e legitimidade.

b) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
com países da América do Norte.

c)  É  crime  de  responsabilidade  realizar  cooperação  jurídica
internacional a fim de obter assistência jurídica internacional.

d)  É  vedado  à  empresa  controlada  apresentar  informações
operacionais ao ente controlador.

e)  As  leis  municipais  devem  sempre  contemplar  dispositivos
contrários à garantia da liberdade do cidadão.

20 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A norma processual deve retroagir sempre, mesmo em prejuízo
do réu.

b) A empresa controlada é proibida de envolver o ente controlador
em qualquer aspecto da sua gestão.

c)  À  luz  da lei  nº  13.105/15,  é  vedada,  na  cooperação jurídica
internacional, a concessão de medida judicial de urgência.

d) Deve integrar a Lei de Orçamento um quadro das dotações por
órgãos do governo e da administração.

e) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
para a obtenção de informações.
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21 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  É  dever  das  partes,  entre  outros,  expor  os  fatos  em  juízo
conforme a verdade.

b) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
com países de língua portuguesa.

c) Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve evitar seguir a
legislação vigente.

d)  As  leis  municipais  devem  sempre  contemplar  dispositivos
contrários ao bem-estar do cidadão.

e)  É  ilegal  a  prorrogação  da  competência  relativa  a  qualquer
momento.

22 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Na escrituração das contas públicas, as despesas não devem
ser registradas segundo o regime de competência.

b) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

c) Não compete à autoridade judiciária brasileira julgar as ações
em que o réu estiver domiciliado no Brasil.

d) A lei  nº 13.105/15 proíbe a cooperação jurídica internacional
com países de regime parlamentarista.

e)  Não  se  considera  domiciliada  no  Brasil  a  pessoa  jurídica
estrangeira que aqui tiver filial.

23 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) É vedado às partes manter atualizado o endereço residencial
onde receberão intimações sobre um processo judicial.

b)  A  empresa  controlada  não  pode  incluir  em  seu  balanço
trimestral  qualquer  nota  sobre  recursos  provenientes  do
controlador.

c) A lei nº 13.105/15 proíbe o início do processo civil por iniciativa
da parte em qualquer situação.

d) Não se destinando à vigência temporária, a lei poderá ter vigor
até que outra a modifique ou revogue.

e) O cidadão que participa do processo civil deve evitar comportar-
se de acordo com a boa-fé.

24 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O conceito de dívida pública mobiliária exclui os títulos emitidos
pela União.

b)  À luz  da lei  nº  13.105/15,  devem as partes produzir  provas
inúteis à defesa do direito.

c) Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve evitar promover o
exercício dos direitos sociais.

d) No Brasil, é permitida a arbitragem, na forma da lei.

e) Devem as partes criar embaraços ao cumprimento das decisões
jurisdicionais.

25 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) É vedado informar o tipo de credor das operações de crédito na
escrituração das contas públicas.

b) Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura
por ter a lei revogadora perdido a vigência.

c)  A  concessão  de  garantia  não  inclui  o  compromisso  de
adimplência  de  obrigação  financeira  assumida  por  ente  da
Federação.

d) A lei nova deve sempre modificar uma lei anterior.

e)  Após manifestação da parte  contrária,  o  juiz  é  impedido de
decidir a alegação de incompetência.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

26 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Maria investiu R$ 3.560 em abril e R$ 4.870 em maio, então
ela acumulou mais de R$ 8 mil no período.

b) Se um prêmio de R$ 915 for dividido igualmente entre 5 pessoas,
a cada indivíduo caberá o valor de R$ 208.

c) Se um prêmio de R$ 500 for dividido igualmente entre 5 pessoas,
a cada indivíduo caberá o valor de R$ 125.

d) Se uma galinha pôs 3 ovos no 1º dia, 5 ovos no 2º dia e 4 ovos
no 3º dia, então ela pôs, em média, 6 ovos por dia.

e)  Um  quadrado  com  aresta  de  33cm  terá  uma  área  igual  a
155cm².

27 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Se  um  prêmio  de  R$  830  for  dividido  igualmente  entre  10
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 133.

b) A quantia de R$ 1.000, investida à taxa de 5% ao mês, em juros
simples, durante 1 mês, renderá R$ 500 no período.

c)  Se  um  prêmio  de  R$  750  for  dividido  igualmente  entre  15
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 125.

d)  Se  um  prêmio  de  R$  950  for  dividido  igualmente  entre  19
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 154.

e)  João possuía 3.244 camisas em sua loja.  Após adquirir  877
peças, passará a ter mais de 4.050 itens em seu estoque.

28 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Em uma sala de 40 alunos há 10 estudantes com camisa azul, o
que representa 3/5 do total de presentes.

b)  Se  um  prêmio  de  R$  880  for  dividido  igualmente  entre  16
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 135.

c) Um quadrado com aresta de 7cm terá uma área igual a 63cm².

d)  Se  um  prêmio  de  R$  990  for  dividido  igualmente  entre  11
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 145.

e) Se 1L de suco custa R$ 6,32, então 20L dessa bebida custarão
mais de R$ 118.

29 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  quadrado  com  aresta  de  17cm  terá  uma  área  igual  a
323cm².

b) Após um desconto de R$ 12 mil sobre o preço inicial de R$ 60
mil de um carro, o seu preço final passou a ser R$ 48 mil.

c)  Um  quadrado  com  aresta  de  25cm  terá  uma  área  igual  a
675cm².

d) Em uma sala de 50 alunos há 20 estudantes com camisa rosa, o
que representa 12% do total de presentes.

e) Um quadrado com aresta de 9cm terá uma área igual a 99cm².

30 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  quadrado  com  aresta  de  37cm  terá  uma  área  igual  a
443cm².

b) Se 1L de gasolina custa R$ 3,12, então 43L desse combustível
custarão mais de R$ 100.

c)  Um  quadrado  com  aresta  de  13cm  terá  uma  área  igual  a
195cm².

d) Após um desconto de R$ 4 mil sobre o preço inicial de R$ 32 mil
de um carro, o seu preço final passou a ser R$ 36 mil.

e)  Um  quadrado  com  aresta  de  29cm  terá  uma  área  igual  a
899cm².
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31 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Constituição Federal de 1988 procura impedir a construção de
uma sociedade sem preconceitos.

b) O direito ao bem-estar é negado pela Constituição Federal de
1988.

c) A cidadania não é um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil.

d) A Constituição Federal de 1988 procura valorizar a construção
de uma sociedade sem preconceitos.

e) A soberania não é um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil.

32 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O direito à igualdade é vedado na Constituição Federal de 1988.

b) A Constituição Federal de 1988 procura assegurar o exercício
dos direitos individuais.

c)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  o
antissemitismo.

d) A dignidade da pessoa humana não é um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.

e)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados à cor.

33 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O direito à liberdade é vedado na Constituição Federal de 1988.

b) A Constituição Federal de 1988 procura negar a construção de
uma sociedade pluralista.

c) A Constituição Federal de 1988 procura impedir o exercício dos
direitos individuais.

d) A Constituição de 1988 procura atrapalhar as ações voltadas à
solução pacífica das controvérsias.

e) A Constituição Federal de 1988 procura assegurar o exercício
dos direitos sociais.

34 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O Legislativo é um dos poderes da União.

b)  O  direito  ao  desenvolvimento  é  contrário  aos  princípios  da
Constituição Federal de 1988.

c)  A  Constituição  Federal  de  1988  procura  desvalorizar  a
construção de uma sociedade fraterna.

d)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados à raça.

e)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados ao sexo.

35 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Constituição Federal de 1988 procura barrar a construção de
uma sociedade fundada na harmonia social.

b) O direito à segurança é proibido pela Constituição Federal de
1988.

c) O direito à justiça é negado pela Constituição Federal de 1988.

d) A Constituição Federal de 1988 procura vedar a construção de
uma sociedade comprometida, na ordem interna, com a solução
pacífica das controvérsias.

e)  A  dignidade  da  pessoa  humana é  um dos  fundamentos  da
República Federativa do Brasil.

Bitcoin

Em 2017,  o bitcoin assombrou o mundo com uma ascensão
meteórica − quando passou de uma cotação de menos de 400
dólares (1.550 reais) para perto de 19.000 (73.000 reais) − e hoje
só vem dando desgosto para quem investiu nela. Se não houver
nenhuma surpresa, 2019 passará para a cripto-história como o
ano que impôs um limite intransponível às moedas digitais. O
bitcoin está agora 80% abaixo do nível máximo alcançado em

dezembro de 2017, segundo a página Coindesk.
Fonte: elpais.com (com adaptações).

36 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A notícia em questão afirma que o bitcoin deve apresentar um
crescimento expressivo na sua cotação nos próximos 3 anos.

b) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior ao nível
máximo alcançado em 2017.

c) O autor afirma que o bitcoin apresentou uma queda superior a
50% na sua cotação em relação ao nível máximo alcançado em
2017.

d)  O  texto  afirma que o  termo "bitcoin"  refere-se  a  um evento
literário.

e) Em dezembro de 2017, o bitcoin atingiu o menor valor em sua
cotação até hoje.

37 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a uma marca de
roupas masculinas.

b) O texto em questão é injuntivo, pois está pautado na explicação
de um método.

c) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior a 73.000
reais.

d) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior a 19.000
dólares.

e) O texto refere-se a um tema de economia, relacionado a moedas
digitais.

38 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a)  Atualmente,  o  bitcoin apresenta uma cotação inferior  àquela
alcançada em 2017.

b) O texto apresentado traz um procedimento para realizar algo,
como uma receita de bolo.

c) O bitcoin deve ultrapassar a cotação de 19.000 dólares em 2019,
de acordo com o texto.

d) O bitcoin deve ultrapassar a cotação de 73.000 reais em 2019,
de acordo com o texto.

e) O texto "Bitcoin" visa, sobretudo, instruir, explicar e convencer o
leitor sobre a opinião de um grupo político.

39 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a uma variação do
vírus da gripe.

b)  O  texto  afirma que o  termo "bitcoin"  refere-se  a  um evento
musical.

c) O texto "Bitcoin" pode ser classificado como uma poesia, pois
apresenta versos metrificados.

d) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a um novo
modelo de telefone celular.

e) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a uma moeda
digital.

40 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto "Bitcoin" tenta convencer o leitor a comprar um produto,
como em uma ação publicitária.

b) Em 2017, o bitcoin apresentou um crescimento expressivo na
sua cotação.

c)  O  texto  afirma  que  o  termo  "bitcoin"  refere-se  a  um  grupo
musical.

d) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a um modelo de
automóvel.

e) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a uma nova
rede social.
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