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CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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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 máquina fotográficac.

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 realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

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 nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado 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) É proibida a prática da gestão democrática do ensino público
nos estabelecimentos oficiais de ensino brasileiros.

b)  O (a)  professor (a)  das séries iniciais  deve contribuir  para a
igualdade de condições para a permanência dos alunos na escola.

c)  No Brasil,  os sistemas de ensino não possuem liberdade de
organização.

d) O estudante menor de 18 (dezoito) anos não tem o direito de
participar de entidades estudantis.

e)  A avaliação não deve ser parte integrante nem intrínseca do
processo educacional.

2 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ao adolescente até quatorze anos de idade é vedada a bolsa de
aprendizagem.

b)  Para  Freire,  a  educação  deve  proporcionar  ao  indivíduo
autonomia, consciência crítica e capacidade de decisão.

c)  No  Brasil,  a  educação  escolar  não  deve  estar  vinculada  ao
mundo do trabalho ou à prática social.

d) No Brasil, o ensino é obrigatório e gratuito exclusivamente para
as crianças até seis anos de idade.

e) O PNE é contrário à formação educacional para a cidadania.

3 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Para Paulo Freire, a educação deve conscientizar o aluno e levá-
lo a agir em favor da própria libertação.

b) À luz da lei nº 8.069, é vedado às crianças o acesso ao Ensino
Fundamental.

c) É vedado aos docentes participar da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino.

d) No Brasil,  é vedada a coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.

e) A orientação sexual, no espaço escolar, deve estimular os alunos
a se envolverem em relacionamentos sexuais coercitivos.

4 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O currículo escolar não deve ser uma construção colaborativa.

b) É vedado aos municípios destinar espaços para programações
culturais voltadas para a infância.

c) Paulo Freire propôs uma prática de sala de aula que pudesse
desenvolver a criticidade dos alunos.

d) Tornar os estudantes capazes de evitar uma gravidez indesejada
não  é  um dos  objetivos  do  trabalho  de  orientação  sexual  nas
escolas.

e) O livro didático deve ser o único material utilizado pelo professor
como base para a reflexão sobre o ensino.

5 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Para Freire, a educação escolar não deve vincular-se à prática
social.

b)  O  PNE  é  contrário  à  erradicação  de  todas  as  formas  de
discriminação no ambiente escolar.

c) A educação básica é um dever do Estado, apenas, não sendo
compartilhado com a família.

d)  Universalizar  o atendimento escolar  é  uma das diretrizes do
PNE.

e) O currículo escolar não está ligado, ou mesmo comprometido,
com as relações de poder.

6 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Para Piaget, a educação não abrange os processos formativos
que se desenvolvem nas manifestações culturais.

b) Uma postura tradicional de avaliação inclui discutir resultados e
estabelecer uma postura democrática.

c)  No  Brasil,  o  ensino  não  deve  ser  ministrado  com  base  no
respeito à liberdade e apreço à tolerância.

d) Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá
por meio da interação social.

e) Atuar no campo da educação exige uma visão restrita de escola
e de prática pedagógica.

7 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O professor não precisa realizar  ações didáticas para atingir
seus objetivos de ensino.

b)  O  PNE  é  contrário  à  promoção  da  cidadania  no  amibente
escolar.

c)  Vygotsky  e  Wallon  defendem  o  pressuposto  de  que  o
desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado.

d)  Para  Paulo  Freire,  a  educação  não  abrange  os  processos
formativos que se desenvolvem no mundo do trabalho.

e)  Paulo  Freire  defendia  uma  educação  preocupada  com  os
problemas atuais e com o desenvolvimento da consciência crítica.

8 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  gestão  escolar  não  diz  respeito  aos  aspectos  da  gestão
colegiada e participativa da escola.

b) O ensino que se limita somente a transmitir prepara o aluno para
enfrentar os problemas cotidianos.

c)  Um  processo  de  assimilação  ativa  de  conhecimentos  deve
adotar um sistema classificatório e inflexível de avaliação.

d)  Para  Piaget,  o  desenvolvimento  cognitivo,  que  é  a  base  da
aprendizagem, se dá por assimilação e acomodação.

e) O PNE é contrário ao desenvolvimento tecnológico do país.

9 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O (a) professor (a) das séries iniciais deve valorizar a experiência
extra-escolar dos alunos.

b) A formação técnico-profissional dispensa e desobriga a criança
a manter a frequência ao ensino regular.

c)  Para  Vygotsky,  a  educação  não  abrange  os  processos
formativos que se desenvolvem nas instituições de pesquisa.

d)  O  ensino  deve  ser  ministrado  com  base  no  princípio  da
consideração com a diversidade étnico-racial.

e)  O processo educativo do ser  humano acontece somente na
escola.

10 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  valorização  da  experiência  extraescolar  é  uma  prática
prejudicial aos objetivos do ensino escolar.

b)  A  avaliação  da  aprendizagem  não  possui  relação  com  o
conhecimento do estudante.

c)  Aprender  a  posicionar-se  de  maneira  crítica,  responsável  e
construtiva não é um dos objetivos do Ensino Fundamental.

d) O (a) professor (a) das séries iniciais deve promover o respeito à
liberdade e apreço à tolerância na escola.

e)  A  meritocracia  e  a  medição  exata  são  características  da
avaliação como discurso.
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11 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Para  Paulo  Freire,  em  sala  de  aula,  as  relações  devem  ser
democráticas, garantindo a todos a possibilidade de se expressar.

b) O PNE proíbe o respeito à diversidade no ambiente escolar.

c)  A educação escolar deverá estar desvinculada do mundo do
trabalho e da prática social.

d) Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas é vedado
ao município.

e) O PNE é contrário à formação educacional para o trabalho.

12 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Para  Paulo  Freire,  a  educação  não  abrange  os  processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar.

b) O (a) professor (a) das séries iniciais deve vincular a educação
escolar às práticas sociais.

c) O PNE é contrário ao desenvolvimento científico do país.

d) O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a vinculação entre
a educação escolar e as práticas sociais no Brasil.

e) Os saberes da prática sempre levam o docente a fazer escolhas
equivocadas.

13 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O  professor  não  deve  contrariar  os  saberes  curriculares,
advindos da cultura.

b) Paulo Freire propunha uma educação que oprimisse os alunos.

c)  O  (a)  professor  (a)  das  séries  iniciais  deve  ser  favorável  à
divulgação do pensamento e do saber na escola.

d)  Para  Vygotsky,  a  educação  não  abrange  os  processos
formativos que se desenvolvem nas instituições de ensino.

e) Para Freire, a educação escolar não deve vincular-se ao mundo
do trabalho.

14 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O processo de assimilação ativa exige uma atitude passiva do
aluno.

b) Um docente deve ignorar a reflexão sobre o conteúdo com os
alunos.

c)  Para  Vygotsky,  a  aprendizagem  é  uma  experiência  social,
mediada pela utilização de instrumentos e signos.

d)  O  PNE  veda  o  estabelecimento  de  meta  de  aplicação  de
recursos públicos em educação.

e) A valorização do profissional da educação escolar não possui
relação com a qualidade da atividade de ensino.

15 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O PNE é contrário à universalização do atendimento escolar.

b) A escola é o único local capaz de prover conhecimento.

c) O PNE proíbe a valorização dos (as) profissionais da educação.

d) Promover a formação para o trabalho e para a cidadania é uma
das diretrizes do PNE.

e) O processo de ensino constitui-se de um sistema desarticulado.

16 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A educação escolar não deve vincular-se ao mundo do trabalho
ou à prática social.

b) Os recursos do FUNDEB destinam-se apenas à valorização dos
professores.

c) Promover a gestão democrática da educação pública é uma das
diretrizes do PNE.

d) As instituições governamentais não exercem qualquer influência
sobre o ensino nas escolas.

e)  No  Brasil,  é  vedada  a  gratuidade  do  ensino  público  em
estabelecimentos oficiais.

17 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O PNE é contrário à superação das desigualdades educacionais.

b) Melhorar a qualidade da educação é uma das diretrizes do PNE.

c) É vedado ao docente desenvolver atividades educacionais que
permitam relacionar mais de uma área de conhecimento.

d) O PNE veda a promoção da gestão democrática da educação
pública.

e) É vedado aos docentes estabelecer estratégias de recuperação
para os alunos de menor rendimento.

18 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Os municípios são impedidos de manter órgãos oficiais para os
seus sistemas de ensino.

b) Para Piaget, a educação não abrange os processos formativos
que se desenvolvem nas organizações da sociedade civil.

c) De acordo com Piaget, as crianças possuem um papel ativo na
construção de seu conhecimento.

d) O PNE proíbe o respeito à sustentabilidade socioambiental no
ambiente escolar.

e) É vedado ao município autorizar, credenciar e supervisionar os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.

19 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Erradicar o analfabetismo é uma das diretrizes do PNE.

b)  A  aprendizagem  corresponde  à  assimilação  passiva  de
conhecimentos para aplicá-los inconscientemente.

c)  A avaliação das aprendizagens deve estar  desassociada das
oportunidades oferecidas aos alunos.

d)  O PNE proíbe o respeito aos direitos humanos no ambiente
escolar.

e) A condução do processo de ensino dispensa uma compreensão
do que vem a ser o processo de aprendizagem.

20 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O PNE promove o analfabetismo no Brasil.

b) A educação abrange exclusivamente os processos formativos
que se desenvolvem na vida familiar.

c) Aprender a adotar, no dia a dia, atitudes de apoio às injustiças
sociais é um dos objetivos do Ensino Fundamental.

d) O (a) professor (a) das séries iniciais deve vincular a educação
escolar ao mundo do trabalho.

e) A gestão escolar é contrária à partilha do poder na escola.

21 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O (a) professor (a) das séries iniciais deve promover a liberdade
de aprender, ensinar e pesquisar na escola.

b)  O  ensino  tem  a  incumbência  de  barrar  a  difusão  dos
conhecimentos sistematizados legados pela humanidade.

c) O PNE proíbe a difusão dos valores morais e éticos em que se
fundamenta a sociedade no ambiente escolar.

d)  Os fundos instituídos na lei  nº  11.494 (2007)  destinam-se à
redução e ao retrocesso da educação básica pública.

e) O PNE é contrário à melhoria da qualidade da educação.
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22 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Aos docentes é vedado participar da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino.

b) No Brasil,  propostas curriculares não devem abordar temas e
questões étnico-raciais.

c) O professor democrático deve, a todo custo, tentar convencer
seus alunos de suas convicções ideológicas.

d)  O (a)  professor (a)  das séries iniciais  deve contribuir  para o
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas na escola.

e)  A assimilação ativa não deve incluir  direção e orientação do
professor.

23 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de
idade, ainda que na condição de aprendiz.

b) Como se utiliza dos livros didáticos, o professor deve segui-los à
risca para não fugir à padronização.

c)  Para  Vygotsky,  a  interação  entre  os  indivíduos  possibilita  a
geração de novas experiências e conhecimento.

d) Ao se adotar uma postura de avaliação construtiva, impõem-se
instrumentos rígidos de medida.

e) A valorização do profissional da educação escolar é uma prática
prejudicial aos objetivos do ensino nas escolas.

24 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Para  Paulo  Freire,  a  educação  não  abrange  os  processos
formativos que se desenvolvem na convivência humana.

b)  Caberá  ao  gestor  da  instituição  de  ensino  municipal  a
coordenação da política nacional de educação.

c)  Para  Vygotsky,  a  educação  não  abrange  os  processos
formativos que se desenvolvem nos movimentos sociais.

d) Os estabelecimentos de ensino são impedidos de prover meios
para a recuperação dos alunos de menor rendimento.

e) Superar as desigualdades educacionais é uma das diretrizes do
PNE.

25 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  implantação do  sistema de  ciclos  de  aprendizagem pode
contribuir para a redução da evasão escolar.

b) A avaliação do desenvolvimento das aprendizagens não deve ser
um processo permanente.

c) Uma medida adequada ao professor é desconsiderar as reais
necessidades e aptidões dos alunos.

d) Compreender a cidadania como participação social  e política
não é um dos objetivos do Ensino Fundamental.

e) Os Parâmetros Curriculares Nacionais não propõem o trabalho
com temas transversais.

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.

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.
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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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