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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 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar  aparelhos eletrônicos,  tais  como telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ou 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 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A teníase do intestino ocorre principalmente quando as pessoas
comem carne de porco, de boi ou peixe de água doce crus ou mal
cozidos  ou,  no  caso  de  tênia  anã,  água  ou  al imentos
contaminados. As tênias adultas, as quais vivem no intestino das
pessoas, geralmente não causam nenhum sintoma, mas podem
causar  manchas  na  pele,  redução  da  visão  ou  dores  nas
articulações.
II. A leptospirose é causada por uma bactéria chamada Leptospira,
presente na urina de ratos e de outros animais.  A maioria das
pessoas contrai essa infecção através do contato com a terra e a
água durante atividades ao ar livre. Febre, dor de cabeça e outros
sintomas ocorrem em duas fases, separadas por alguns dias. Uma
forma  grave  e  potencialmente  fatal  danifica  muitos  órgãos,
incluindo fígado e rins.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ascaridíase é a infecção causada por Ascaris lumbricoides, um
verme nematódeo intestinal ou, ocasionalmente, por Ascaris suum
(que  causa  ascaridíase  em  porcos).  Os  ovos  do  Ascaris
lumbricoides podem ser encontrados em alimentos que tiveram
contato com fezes humanas contaminadas.
II. A educação em saúde desestimula a participação da população
em assuntos relacionados à sua qualidade de vida.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Compete ao SUS colaborar na fiscalização das agressões ao
meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana.
II.  Os  sistemas  de  informação  em  saúde  são  instrumentos
padronizados de monitoramento e coleta de dados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8080, de 19 de
setembro de 1990, como um conjunto de ações que proporcionam
o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle  das doenças ou agravos.  À luz dessa lei,
disseminar informações epidemiológicas não é um dos objetivos
da vigilância epidemiológica no Brasil, pois essas informações são
confidenciais.
II. Promover a atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa,
é uma diretriz de promoção à saúde do idoso.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O acolhimento ajuda a pessoa que vive com HIV/Aids a tirar suas
dúvidas  sobre  a  doença  e  a  negar  as  situações  de  risco  e
vulnerabilidades individuais.
II.  A  ocorrência  de  suspeita  de  Esquistossomose,  ou  a  sua
confirmação, não deve ser notificada sem a prévia investigação por
parte do Agente de Combate às Endemias e sem a adoção do
período de quarentena mínimo de 28 dias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Mães  que  adquirem  Chikungunya  no  período  intraparto  têm
grandes chances de transmitir o vírus ao recém-nascido por via
transplacentária ou pelo aleitamento materno.
II. A raiva é uma infecção viral do cérebro, transmitida por animais,
que provoca a inflamação do cérebro e da medula espinhal. Trata-
se de uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação
do  vírus  presente  nos  pelos  e  patas  do  animal  infectado,
principalmente pelo contato com as fezes e urina desse animal.
Quando o vírus atinge a medula espinhal e o cérebro, a raiva quase
sempre é fatal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  vigilância  epidemiológica  tem  como  propósito  fornecer
orientação não técnica e descontinuada para os responsáveis pela
decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos.
II.  Nos  estágios  primário  e  secundário  da  infecção da  sífilis,  a
possibilidade de transmissão é maior.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Lavar bem os legumes antes de ingeri-los é uma forma de reduzir
o risco de contaminação por ascaridíase.
II.  Notificação  é  a  comunicação  da  ocorrência  de  determinada
doença ou agravo à saúde, feita exclusivamente pelo Agente de
Combate às Endemias à autoridade sanitária, para fins de adoção
de medidas de intervenção pertinentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O SUS abrange desde o simples atendimento para avaliação da
pressão arterial até o transplante de órgãos.
II.  A doença meningocócica,  quando se apresenta na forma de
doença  invasiva,  caracteriza-se  por  uma  ou  mais  síndromes
clínicas, como a síndrome de imunodeficiência adquirida.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
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d) As duas afirmativas são falsas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, não contagiosa,
causada pela ação de uma potente toxina produzida pela bactéria
Clostridium botulinum. Os esporos responsáveis pela transmissão
do botulismo podem ser encontrados em produtos agrícolas, como
mel e defumados. É uma doença bacteriana rara,  que entra no
organismo por meio de machucados ou pela ingestão de alimentos
contaminados,  principalmente  os  enlatados  e  os  que  não  têm
preservação adequada.
II. Uma vez ingeridos, os ovos de Ascaris maturam e liberam as
larvas no intestino. Cada larva migra através da parede do intestino
delgado, sendo conduzida pelos vasos linfáticos e pela corrente
sanguínea  aos  pulmões.  Depois  de  estarem  no  interior  dos
pulmões,  as  larvas  passam  para  os  sacos  de  ar  (alvéolos),
deslocando-se para o aparelho respiratório, vão para a garganta, e
são  engolidas.  A  larva  matura  no  intestino  delgado,  onde
permanece como verme adulto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da lei nº 8.080/90, a saúde é um direito fundamental apenas
do cidadão com idade superior a 18 anos.
II.  O conceito de doença relaciona-se com a enfermidade ou o
estado clínico de origem viral, exclusivamente, que represente ou
possa representar um dano significativo para os seres humanos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  sarampo,  uma das  afecções  clássicas  da  infância,  é  uma
doença aguda e autolimitada,  contagio-infecciosa,  exantemática,
endemo-ep idêmica ,  de  e t io log ia  bacter iana  e  a l ta
transmissibilidade.  Possui  distribuição  global,  acometendo
indiscriminadamente ambos os sexos, sem distinção de raça, clima
ou nível social.
II.  As  tênias  no  intestino  sempre  causam  sintomas,  como
desconforto abdominal na parte superior do abdômen, diarreia e
manchas na pele. Em alguns casos, as pessoas podem sentir um
pedaço da tênia se mover pelo ânus ou ver nas fezes parte da tênia
similar a uma fita. A tênia anã, por outro lado, não causa sintomas
abdominais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  ordenação da formação de  recursos humanos na área  de
saúde está incluída no campo de atuação do SUS.
II. A ancilostomíase pode causar perturbações intestinais que se
manifestam por cólicas, náuseas e hemorragias, por exemplo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A coqueluche é uma infecção altamente contagiosa causada pela
bactéria  Gramnegativa  Bordetella  pertussis,  que  resulta  em
ataques de  tosse  que,  em geral,  terminam em uma inspiração
prolongada, aguda e profunda (o guincho). A coqueluche não afeta
crianças e adolescentes, apenas gestantes, idosos e pessoas com
imunidade reduzida, como os doentes de Aids. Sintomas brandos
semelhantes aos do resfriado são seguidos por intensas crises de
tosse e recuperação gradual.
II. Lavar bem as frutas antes de ingeri-las é uma forma de reduzir o
risco de contaminação por ascaridíase.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  meningococos  residem  na  garganta  e  nariz  de  algumas
pessoas  sem  causar  sintomas.  Tais  pessoas  são  chamadas
portadoras. As pessoas muitas vezes se tornam portadoras após
os surtos. A infecção geralmente ocorre em pessoas que foram
expostas aos meningococos em vez de nos portadores. A infecção
é  transmitida  por  contato  direto  com  secreções  nasais  e  da
garganta.
II.  A  educação  em  saúde  busca  estimular  o  debate  com  os
profissionais e os gestores a fim de melhorar as condições de
saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As equipes da Estratégia de Saúde da Família  são formadas
exclusivamente por médicos e administradores.
II. A Educação Permanente em Saúde (EPS) parte do pressuposto
da  aprendizagem  significativa  e  problematizadora,  propondo
estratégias que possibilitam a construção coletiva, além de nortear
caminhos para uma relação dialógica e horizontal, em que cada
protagonista do SUS (trabalhadores,  usuários e gestores) possa
compartilhar,  ensinar  e  aprender,  construir  e  desconstruir
concepções, ideias e conceitos acerca da saúde, de sua produção
e operação e de seus papeis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise
permanentes da situação de saúde da população.
II. Os esporos responsáveis pela transmissão do botulismo podem
ser encontrados em peixes e em outros organismos marinhos. O
botulismo  pode  levar  à  morte  por  paralisia  da  musculatura
respiratória.  Embora  existam  três  formas  de  o  botulismo  ser
diagnosticado, em todas elas as manifestações são neurológicas
e/ou gastrointestinais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A lei nº 8.080/90 considera que o acesso às atividades de lazer é
prejudicial à saúde de uma população.
II. Uma doença transmissível é qualquer doença causada por um
agente infeccioso específico ou por seus produtos tóxicos. Ela se
manifesta apenas pela transmissão deste agente de uma pessoa
para um hospedeiro não suscetível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O Sistema de Informação de Agravos de Notificação subsidia
explicações causais dos agravos de notificação compulsória. O seu
uso  sistemático,  de  forma  descentralizada,  contribui  para  a
democratização  da  informação,  permitindo  que  todos  os
profissionais de saúde tenham acesso à informação e as tornem
disponíveis  para  a  comunidade.  É,  portanto,  um  instrumento
relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades
de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das
intervenções.
II. O NASF não se vincula às equipes de Saúde da Família, pois ele
se configura como uma iniciativa independente do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A infecção por ancilóstomo é uma infecção dos intestinos que
pode  causar  uma  erupção  cutânea  pruriginosa,  problemas
respiratórios e gastrointestinais e, por fim, anemia por deficiência
de  ferro  devido  à  perda  contínua  de  sangue.  O  paciente  com
ancilostomíase  pode  apresentar  tosse  ou  até  pneumonia  (em
função da passagem das larvas pelos pulmões).
II. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), hepatites Virais
e Tuberculose são doenças que causam impacto na qualidade de
vida das pessoas, em suas relações pessoais e profissionais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza abasteceu sua moto com R$ 27,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 5 centavos para pagar,  pode-se
dizer que Luíza utilizou 54 moedas para pagar pelo combustível.
II .  Luíza  comprou  um  produto  importado  por  74  euros.
Considerando  que  na  época  o  valor  do  euro  era  de  R$  3,40,
podemos afirmar que Luíza gastou menos de R$ 200.
III.  Luíza adquiriu um empréstimo no valor de R$ 8.700. Após 1
mês, foi necessário pagar juros no valor de 4% do empréstimo.
Assim, é correto afirmar que Luíza pagou o equivalente a R$ 348
em juros no 1º mês.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza leu um manuscrito em 25 dias, lendo 80 páginas por dia. Se
tivesse lido 16 páginas por dia, Luíza teria concluído a leitura desse
manuscrito em 102 dias.
II. Luíza abasteceu sua moto com R$ 35,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 5 centavos para pagar,  pode-se
dizer que Luíza utilizou 700 moedas para pagar pelo combustível.
III.  Luíza  comprou  um  produto  importado  por  150  euros.
Considerando  que  na  época  o  valor  do  euro  era  de  R$  3,18,
podemos afirmar que Luíza gastou menos de R$ 417.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  Luíza  comprou  um  produto  importado  por  83  euros.
Considerando que na época o valor do euro era de R$ 3, podemos
afirmar que Luíza gastou menos de R$ 531 com a compra do
produto.
II.  Luíza  gastou  R$  57,50  na  feira  para  comprar  suprimentos.
Sabendo que ela pagou com uma nota de R$ 100,00 e recebeu R$
48,00 de troco, podemos afirmar que Luíza ganhou de desconto R$
4,80.
III.  Para  cercar  completamente  um  imóvel  localizado  em  um
terreno com largura igual a 259 metros e comprimento igual a 297
metros, será necessária uma cerca com comprimento superior a
972 metros.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Luíza escreveu um tratado em 21 dias, escrevendo 60 páginas
por dia. Se tivesse escrito 15 páginas por dia, teria concluído esse
tratado em menos de 90 dias.
II. Se Luíza recebeu um bônus salarial de 4,5% e seu salário passou
a ser R$ 543,4, então o valor anterior da sua remuneração, sem o
bônus, era de R$ 502.
III.  Luíza realizou um investimento no valor de R$ 3.200 em um
banco.  Após  1  ano,  Luíza  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 2,5%, acumulando assim um
montante de R$ 3.280.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Se um triângulo possui arestas com dimensões iguais a 10m, 6m
e 11m, então seu perímetro será superior a 32m.
II. Se um triângulo possui base igual a 38 cm e altura igual a 48 cm,
então sua área será igual a 912 cm².
III. Um capital de R$ 9.090,00, investido por um período de 9 meses
a uma taxa de juros compostos de 1,90% ao mês, resultará em um
montante superior a R$ 10.267,91 e inferior a R$ 10.981,16.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

O EXISTENCIALISMO
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Friedrich Nietzsche dizia que o ser  humano exemplar  deveria
moldar  sua própria  identidade por  meio  da autorrealização e
fazê-lo sem depender de qualquer coisa que transcendia a vida –
como D’us ou a alma.  Além disso,  acreditava que o impulso
dominante inerente a todos os seres vivos, inclusive o homem, é
a vontade de permanecer vivo. Isso significa a vontade de ter
poder  sobre  todas  as  forças  que  tornam  a  vida  difícil  ou
impossível.  Também  argumentava  que  os  seres  humanos
devem se esforçar para controlar seu ambiente e, portanto, fazer
uma distinção até maior entre os homens e a as raças inferiores
de animais.

O filósofo afirmava que todos os esquemas morais nada mais
são  que  esforços  para  codificar  leis  que  algumas  pessoas
acreditavam  serem  úteis  para  ajudá-las  a  permanecer  vivas.
Nietzsche dizia que apesar da alegação e crença de que esses
códigos foram criados por algum ser sobrenatural, na realidade,
foram criados e impostos pelo homem. Ou seja, esses “códigos”
deveriam  mudar  à  medida  que  mudassem  as  condições  da
existência humana. Ele acreditava que qualquer código que não
mudasse  à  medida  que  mudassem  as  circunstâncias
representava  uma  força  contra  o  progresso  e  a  eficiência.
Portanto, toda religião, cujo objetivo principal é a proteção de
códigos morais contra a mudança, representa forças contra a
vida  e  o  bem-estar  de  homens  saudáveis  e  eficientes.  Ele
também afirmava que todas as ideias que originavam de tais
religiões – como, por exemplo, as ideias cristãs de humildade,
auto sacrifício e irmandade – eram antagônicas à vida.

(Trecho  adaptado.  Revisão  linguística.  Disponível  em:
http://bit.ly/2MfWvpU)

26 • Com base no texto 'O EXISTENCIALISMO', leia as afirmativas a
seguir:
I. Nietzsche acreditava, como mostra o texto, que as normas que
regulam a humanidade foram criadas e impostas pelo homem e
deveriam mudar à medida que se modificassem as condições da
existência humana.
II.  Depreende-se  do  texto  que  o  filósofo  parece  dissentir  do
argumento de que os códigos morais contra a mudança estão
vinculados ao discurso religioso.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'O EXISTENCIALISMO', leia as afirmativas a
seguir:
I. Embora considere fulcral a existência da religião para regulação
das relações humanas,  segundo o texto,  Nietzsche crê que ela
representa  forças  contra  a  vida  e  o  bem-estar  de  homens
saudáveis e eficientes.
II. Na visão do filósofo, como pontua o texto, as leis emergem dos
esforços realizados pela humanidade, que cria esquemas mentais
que a ajudam a permanecer viva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'O EXISTENCIALISMO', leia as afirmativas a
seguir:
I.  O  texto  aborda algumas concepções do filósofo Nietzsche a
partir da visão epistemológica que ele tem acerca da Filosofia.
II. Para o filósofo, segundo o texto, a autorrealização é o meio para
o ser humano exemplar moldar sua própria identidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29 • Com base no texto 'O EXISTENCIALISMO', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com os pensamentos evidenciados no texto, o filósofo
pode ser considerado um iconoclasta. Isso fica evidente no trecho:
“as ideias que originavam de tais religiões [...] eram antagônicas à
vida”.
II. Nietzsche acreditava ser falaciosa a relação entre os câmbios
nas leis à medida que as circunstâncias também se modificassem.
Neste caso,  a estagnação dos códigos representava uma força
favorável ao progresso e à eficiência.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'O EXISTENCIALISMO', leia as afirmativas a
seguir:
I.  O  anelo  de  conservar  sua existência  é  o  impulso  dominante
intrínseco  a  todos  os  seres  vivos,  inclusive  o  homem,  para
Nietzsche.
II.  A mudança nas condições da existência humana, segundo o
texto,  acarreta  transformações  nas  leis.  Estas,  para  Nietzsche,
estão arraigadas numa noção de existência sobrenatural.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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