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DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização do
fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

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:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou
equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local
indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora
dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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3 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. O diagnóstico diferencial do sarampo deve ser realizado
para as doenças exantemáticas febris agudas. Dentre
essas, destacam-se a rubéola, o exantema súbito (roséola
infantum), a dengue, a cardiomiopatia hipertrófica, as
enteroviroses, o eritema infeccioso (parvo vírus B19) e
riquetsiose.

I. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos
que ocorrem em áreas tropicais e subtropicais. Pessoas
infectadas com o vírus pela segunda vez têm um risco
significativamente maior de desenvolver a doença em sua
forma grave. Os sintomas mais comuns são febre alta,
erupções cutâneas, inflamação dos tímpanos e dores
musculares. Em casos graves, há cãibra nas pernas, cólicas,
perda de peso, produção insuficiente de urina ou ritmo
cardíaco acelerado. O tratamento inclui ingestão de líquidos e
analgésicos. Os casos graves exigem cuidados hospitalares.

Marque a alternativa CORRETA:

II. A responsabilidade do médico que atua em serviço de
transporte, remoção, emergência, quando o mesmo dá o
primeiro atendimento ao paciente, equipara-se à do médico
em ambiente hospitalar e, portanto, se a pessoa vier a falecer,
caberá ao médico da ambulância a emissão da Declaração de
Óbito, se a causa for natural e se existirem informações
suficientes para tal. Se a causa for externa, chegando ao
hospital, o corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico
Legal.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

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

II. A tuberculose miliar é uma das formas mais graves da
tuberculose, sendo decorrente de disseminação
hematogênica com acometimento sistêmico. Apesar do
quadro tóxico infeccioso importante, essa forma da doença
não apresenta risco de meningite e os pulmões não
demonstram lesões de qualquer natureza.

2 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) No setor público, a troca e o compartilhamento de
informações sempre deve se estabelecer entre profissionais
que possuem a obrigação do sigilo, pois todos os indivíduos,
sejam eles servidores ou cidadãos, têm o direito de acesso a
quaisquer informações no âmbito governamental, a qualquer
momento.
b) A conduta ética não possui relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. A
ética é um conceito universal, inequívoco e contínuo, que se
mantém uniforme e invariável no tempo e no espaço,
perpassando as culturas e civilizações. A ética é, portanto,
um conceito anterior à própria existência da humanidade.
c) O sigilo profissional é um importante aspecto da ética de
um servidor. Esse aspecto trata de uma informação que deve
ser propagada, ainda que de forma contrária às
determinações da justiça ou dos interesses da segurança
nacional, e impõe uma relação de privacidade e publicidade
entre os servidores de um órgão e a sociedade em geral.
d) Toda pessoa tem direito à verdade e, por isso, o servidor
público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Assim, deve o servidor adotar a
publicidade e o acesso à comunicação como um princípio, e
o sigilo como uma exceção, de acordo com a legislação
vigente.
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d) As duas afirmativas são falsas.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. O objetivo da Terapia de Reposição de Nicotina é oferecer a
nicotina sem o uso de tabaco e assim aliviar os sintomas de
abstinência, quebrando o comportamento de consumo de
cigarros relacionado à dependência física. A dose da
reposição baseia-se no grau de dependência de nicotina e,
principalmente, no consumo diário de cigarros. Nas semanas
iniciais, a dose de nicotina deve ser aproximada do consumo
diário de cigarros e ser gradativamente reduzida nas
semanas seguintes, uma vez que os sintomas de abstinência
tendem a diminuir.
II. A furosemida é o principal diurético utilizado na
Insuficiência Cardíaca, devendo ser utilizado de forma intensa
e com início precoce, para promover a descongestão de
forma eficaz. A furosemida deve ser administrada por via
intravenosa, na dose inicial de 20 a 40 mg, em bólus, em
pacientes que não vinham em uso prévio desse medicamento
e naqueles com uso crônico.
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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5 Analise as afirmativas a seguir:
I. O tratamento da apendicite aguda é a apendicectomia
aberta ou laparoscópica. Deve ser precedida por antibióticos
intravenosos. Cefalosporinas de terceira geração são as
preferidas. Para apendicite não perfurada, a continuação da
antibioticoterapia não é necessária. Se o apêndice estiver
perfurado, os antibióticos devem ser continuados até que a
temperatura do paciente e a contagem de leucócitos estejam
normalizadas ou mantidas por um prazo fixo, de acordo com
a preferência do cirurgião.
II. Nos casos em que a solicitação seja oriunda de um serviço
de saúde que não possui a hierarquia técnica requerida pelo
caso, mesmo que o paciente já tenha recebido um
atendimento inicial, considera-se que ele ainda se encontra
em situação de urgência e, nesse caso, deverá ser
adequadamente acolhido e priorizado pela Central de
Regulação de Urgências, como se fosse um pedido oriundo
de domicílio ou via pública.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, o esquema básico para tratamento da
tuberculose em adultos e adolescentes é composto por
quatro fármacos na fase intensiva e dois na fase de
manutenção. A apresentação farmacológica dos
medicamentos, atualmente em uso, para o esquema básico,
é de comprimidos em doses fixas combinadas com a
apresentação tipo 4 em 1 (Rifampicina, Isoniazida,
Pirazinamida e Etambutol) ou 2 em 1 (Rifampicina e
Isoniazida).
II. Na suspeita de Anemia por deficiência de ferro, deve-se
solicitar um hemograma completo (com os índices
hematimétricos e avaliação de esfregaço periférico) e
dosagem de ferritina. Outras medidas, como ferro sérico,
transferrina e a saturação da transferrina não são
obrigatórios. Pacientes com Anemia por Deficiência de Ferro
têm ferro sérico baixo, transferrina alta e uma saturação da
transferrina baixa. De acordo com os padrões diagnósticos da
OMS, a anemia é classificada como leve a moderada, se a Hb
fica entre 7 a 12 g/ dL, e grave, se a Hb for menor que 7 g/dL.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. A identificação de fatores de risco e do Mal de Alzheimer
em seu estágio inicial, assim como o encaminhamento ágil e
adequado para o atendimento especializado com um
nefrologista, dão à Atenção Básica, principal porta de entrada
para o Sistema Único de Saúde, um caráter essencial para
um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.
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II. O Mal de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo
progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração
cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das
atividades de vida diária e uma variedade de sintomas
neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A
doença instala-se quando o processamento de certas
proteínas do sistema nervoso central, como a lactase e a
miosina, começa a dar errado.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. A artrose é um tipo de artrite que ocorre quando o tecido
flexível nas extremidades dos ossos se desgasta. O desgaste
do tecido de proteção nas extremidades dos ossos
(cartilagem) ocorre gradualmente e piora ao longo do tempo.
Os sintomas mais comuns são a dor nos olhos, a inflação
nos tímpanos, a coceira na pele, as dores nas costas e o
aumento da fragilidade nos ossos. Medicamentos,
fisioterapia e, às vezes, cirurgia podem ajudar a reduzir a dor
e manter o movimento articular.
II. Os bifosfonatos orais são os medicamentos de primeira
escolha no tratamento da osteoporose. Sugere-se o
tratamento por 5 anos, estendendo-se por mais 5 anos em
pacientes que apresentem uma piora da massa óssea
verificada através do exame de densitometria óssea após o
início do tratamento ou com escore T inferior a -3,5.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Na sua forma de utilização tradicional, o anel vaginal deverá
ser colocado pela própria paciente entre o primeiro e o quinto
dia do ciclo menstrual, tomando-se o cuidado de se associar
método de barreira nos primeiros sete dias de uso. O anel
pode ser iniciado em qualquer dia do ciclo se a mulher não
estiver grávida, mas o uso de método de barreira se torna
obrigatório. O período recomendado para a permanência do
anel na vagina é de 21 dias, sendo retirado a seguir. Após
uma pausa de sete dias, o anel deve ser novamente colocado
no mesmo horário em que foi colocado o anel anterior.
II. A caxumba ou papeira é uma doença infecciosa viral aguda
e contagiosa que pode acometer qualquer tecido glandular e
nervoso do organismo, porém afeta especialmente as
glândulas parótidas (produtoras de bile) ou as glândulas
submandibulares e sublinguais, próximas ao ouvido.
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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10 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer devem
ocorrer em tempo integral. Assim, apenas cuidadores,
enfermeiras e outros profissionais especializados podem
encarregar-se de detalhes relativos à alimentação, ambiente
e outros aspectos que podem elevar a qualidade de vida dos
pacientes, devendo o paciente permanecer exclusivamente
no ambiente de um centro de referência, de um hospital ou
de uma clínica.
II. Se o diabetes não for diagnosticado e tratado corretamente,
sua evolução pode causar danos cardíacos, aumentando a
probabilidade de infarto agudo do miocárdio, acidente
vascular cerebral e arritmias cardíacas graves, podendo levar
a parada cardiorrespiratória e causar transtorno do déficit de
atenção com hiperatividade. Também pode causar danos ao
sistema nervoso central como neuropatia diabética, uma
inflamação dos nervos das extremidades e danos aos rins,
com risco de insuficiência renal e até a necessidade de
transplante.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Hanseníase Virchowiana é a forma mais contagiosa da
doença. O paciente não apresenta manchas visíveis; a pele
apresenta-se avermelhada, seca, infiltrada, cujos poros
apresentam-se dilatados (aspecto de “casca de laranja”),
poupando geralmente couro cabeludo, axilas e o meio da
coluna lombar. Na evolução da doença, é comum
aparecerem caroços (pápulas e nódulos) escuros,
endurecidos e assintomáticos (hansenomas). Quando a
doença se encontra em estágio mais avançado, pode haver
perda parcial ou total das sobrancelhas (madarose) e dos
cílios, além de outros pelos, exceto os do couro cabeludo.
II. Nos casos de cefaleias em salvas, deve-se administrar
oxigênio a 100%, em máscara sem recirculação, com fluxo de
10-12 l/min durante 20 minutos, ou sumatriptano 6mg por via
subcutânea, se disponível. Caso o paciente tenha utilizado
algum medicamento vasoconstrictor, o sumatriptano deve ser
evitado. Analgésicos comuns e opioides são ineficazes e não
devem ser utilizados.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. No paciente com dengue clássica, a hepatomegalia
dolorosa pode ocorrer, ocasionalmente, desde o
aparecimento da febre. Alguns aspectos clínicos dependem
da idade do paciente. Desse modo, dor abdominal
generalizada tem sido observada, mais frequentemente entre
crianças; e manifestações hemorrágicas, como petéquias,
epistaxe, gengivorragia, e metrorragia, têm sido relatadas
mais frequentemente entre adultos, ao fim do período febril.
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II. O período de infecção do sarampo dura cerca de 7 dias,
iniciando com período prodrômico, onde surge febre,
acompanhada de tosse produtiva, coriza, conjuntivite e
fotofobia. Do 2º ao 4º dia desse período, surge o exantema,
quando se acentuam os sintomas iniciais, o paciente fica
prostrado e aparecem as lesões características do sarampo:
exantema cutâneo maculopapular de coloração vermelha,
iniciado na região retroauricular.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. A suscetibilidade à coqueluche é geral. O indivíduo torna-se
imune nas seguintes situações: após adquirir a doença:
através da imunidade duradoura, mas não permanente; após
receber vacinação básica (mínimo de 3 doses) com DTP ou
DTPa (imunidade por alguns anos). Em média, de 5 a 10 anos
após a última dose da vacina, a proteção pode ser pouca ou
nenhuma.
II. A coqueluche é uma doença infecciosa aguda,
transmissível, de distribuição universal. Ela compromete
especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios)
e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as
formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode resultar
um número elevado de complicações e até em morte.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. A transmissão da tuberculose é plena enquanto o doente
estiver eliminando bacilos, e não tiver iniciado o tratamento.
Com o esquema terapêutico recomendado, a transmissão é
reduzida, gradativamente, a níveis insignificantes, ao fim de
poucos dias ou semanas. As crianças com tuberculose
pulmonar geralmente não são infectantes.
II. Nos pacientes adultos e maiores de 15 anos, a tuberculose
pós-primária atinge os pulmões na maioria dos casos. Nos
menores de 15 anos, este percentual é um pouco menor,
podendo, entretanto, se localizar em outras partes do
organismo: rins, ossos e meninges, dentre outras, em função
das quais se expressará clinicamente.
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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15 Analise as afirmativas a seguir:
I. A fase precoce da leptospirose humana se manifesta com
início súbito de febre, cefaleia, mialgia, anorexia, náuseas e
vômitos. Podem ocorrer diarreia, artralgia, hiperemia ou
hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular e tosse.
Exantema ocorre em alguns pacientes e apresenta
componentes de eritema macular, papular, urticariforme ou
purpúrico, distribuídos no tronco ou região pré-tibial.
Hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia podem
ocorrer, mas são achados menos comuns.
II. A tuberculose pós-primária ocorre no organismo que tem
sua imunidade desenvolvida tanto pela infecção natural
quanto pelo BCG. Dos primo-infectados, um pequeno
percentual adoecerá tardiamente, em consequência do
recrudescimento de algum foco já existente no seu
organismo (reativação endógena). Também pode ocorrer a
reinfecção exógena, ou seja, o paciente adoece por receber
nova carga bacilar do exterior.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. O período de incubação da coqueluche é, em média, de 50 a
60 dias, podendo variar de 12 a 17 semanas e, raramente, até
120 dias.
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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.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas crianças, a tuberculose pós-primária costuma causar o
comprometimento ganglionar mediastínico e cervical (forma
primária), que se caracteriza por lesões bipolares,
denominadas lúpus eritematoso sistêmico ou artrite
reumatoide.
II. A leptospirose humana apresenta manifestações clínicas
muito variáveis, com diferentes graus de severidade. As
manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas
e subclínicas até quadros clínicos graves associados a
manifestações fulminantes. Didaticamente, as apresentações
clínicas da leptospirose foram divididas considerando as
fases evolutivas da doença: fase precoce (fase
leptospirêmica) e fase tardia (fase imune).
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 Analise as afirmativas a seguir:

II. A fase precoce da leptospirose humana tende a ser crônica
e durar de 3 a 7 anos, deixando muitas sequelas. Essa doença
é frequentemente diagnosticada como uma “síndrome gripal”,
uma “virose” ou outras doenças que ocorrem na mesma
época, como dengue ou influenza.

I. O sarampo é uma doença que compromete a resistência do
hospedeiro, facilitando a ocorrência de superinfecção viral ou
bacteriana. Por isso, são raras as complicações,
principalmente nas crianças até os 2 anos de idade, em
especial as desnutridas, e adultos jovens.

Marque a alternativa CORRETA:

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

II. O ser humano, os mosquitos e os peixes são os únicos
reservatórios naturais da coqueluche. Ainda não foi
demonstrada a existência de portadores crônicos; entretanto,
podem ocorrer casos oligossintomáticos, com pouca
importância na disseminação da doença.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

17 Analise as afirmativas a seguir:

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

I. O quadro clínico da tuberculose pós-primária não apresenta
nenhum sinal ou sintoma característico. Observa-se,
normalmente, comprometimento do estado geral, febre baixa
vespertina com sudorese, inapetência e emagrecimento.
Quando a doença atinge os pulmões, o indivíduo pode
apresentar dor torácica e tosse produtiva, acompanhada ou
não de escarros hemoptoicos. A tosse produtiva é o sintoma
mais frequente da forma pulmonar.

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

II. A primeira manifestação da dengue clássic é a febre alta
(entre 34ºC e 36ºC), de início abrupto, seguida de cefaleia,
mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retroorbital, náuseas, vômitos, exantema e prurido cutâneo.

d) As duas afirmativas são falsas.

20 Analise as afirmativas a seguir:
I. A fase precoce da leptospirose humana é caracterizada
pela instalação abrupta de febre, comumente acompanhada
de cefaleia e mialgia e, frequentemente, não pode ser
diferenciada de outras causas de doenças febris agudas. Em
alguns pacientes, a leptospirose progride para a fase tardia
da doença, que é associada com manifestações mais graves
e potencialmente letais.
II. Entre as manifestações hemorrágicas da febre
hemorrágica da dengue incluem-se petéquias, equimoses,
epistaxe, gengivorragia, hemorragia em diversos órgãos
(gastrintestinal, intracraniana), ansiedade, depressão e
diabetes.
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Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

21 Analise as afirmativas a seguir:

24 Analise as afirmativas a seguir:

I. Para efeito de controle, considera-se que o período de
transmissão da coqueluche se estende de 5 dias após o
contato com um doente (final do período de incubação) até 3
semanas após o início dos acessos de tosse típicos da
doença (fase paroxística). Em lactentes menores de 6 meses,
o período de transmissibilidade pode prolongar-se por até 4 a
6 semanas após o início da tosse. A maior transmissibilidade
da doença ocorre na fase catarral.

I. A forma disseminada da Leishmaniose Tegumentar é
caracterizada pelo aparecimento de múltiplas lesões
papulares e de aparência acneiforme que acometem vários
segmentos corporais, envolvendo com frequência a face e o
tronco. O fenômeno de disseminação ocorre posteriormente
ao desenvolvimento das lesões primárias, provavelmente por
disseminação do parasito por via hemática ou via linfática e
pode ocorrer após tratamento já iniciado para a forma
cutânea localizada.

II. A infecção por dengue causa uma doença cujo espectro
inclui apenas a forma assintomática, sem risco de
agravamento da doença nem mesmo de evoluir para o óbito.
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.

II. São sinais e sintomas de hipertireoidismo a sensação de
calor; o aumento da transpiração; a fraqueza muscular; as
mãos trêmulas; os batimentos cardíacos acelerados; o
cansaço e a fadiga; a perda de peso; as pequenas e dolorosas
feridas com pus nos órgãos genitais, que aumentam
progressivamente de tamanho e profundidade; a diarreia ou
as evacuações frequentes; a irritabilidade e a ansiedade; os
problemas dos olhos, tais como irritação ou desconforto; a
irregularidade menstrual e a infertilidade.
Marque a alternativa CORRETA:

22 Analise as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. A dengue clássica é uma doença com duração de vários
meses, mas o período de convalescença é acompanhado de
grande debilidade física e se prolonga por vários anos.

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

II. Os sintomas iniciais da febre hemorrágica da dengue são
semelhantes aos da dengue clássica, porém há um
agravamento do quadro, geralmente entre o 3º ou 4º dia de
evolução, com aparecimento de manifestações hemorrágicas
e colapso circulatório. A fragilidade capilar é evidenciada pela
positividade da prova do laço.

d) As duas afirmativas são falsas.

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.

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa,
principalmente através de fluidos genitais. Ao manter
relações sexuais com um doente de tuberculose pulmonar
bacilífera, o parceiro ou parceira terá contato com fluidos
contendo no seu interior o bacilo.
II. A transmissão da coqueluche ocorre, principalmente, pelo
contato direto de pessoa doente com pessoa suscetível,
através de gotículas de secreção da orofaringe eliminadas por
tosse, espirro ou ao falar. Em casos raros, pode ocorrer a
transmissão por objetos recentemente contaminados com
secreções do doente, porém é pouco frequente, pela
dificuldade de o agente sobreviver fora do hospedeiro.
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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

25 Analise as afirmativas a seguir:
I. Se o diabetes não for diagnosticado e tratado
corretamente, sua evolução pode causar danos cardíacos,
aumentando a probabilidade de infarto agudo do miocárdio,
acidente vascular cerebral e arritmias cardíacas graves,
podendo levar a uma parada cardiorrespiratória e causar
transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
Também pode causar danos ao sistema nervoso central,
como neuropatia diabética, uma inflamação dos nervos das
extremidades e danos aos rins, com risco de insuficiência
renal e até a necessidade de transplante.
II. A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica
heterogênea com múltiplos fenótipos e endotipos. É
caracterizada por hiper responsividade das vias aéreas,
limitação variável do fluxo aéreo, reversível espontaneamente
ou com tratamento. A longo prazo, a asma pode levar a
condições crônicas, como a pielonefrite, esteatose hepática e
hérnia abdominal.
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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26 Analise as afirmativas a seguir:
I. O primeiro sintoma, e o mais característico, do Mal de
Alzheimer é a perda de memória recente. Com a progressão
da doença, vão aparecendo sintomas mais graves, como a
perda de memória remota (ou seja, dos fatos mais antigos),
bem como irritabilidade, falhas na linguagem, fadiga,
náuseas, perda de apetite, amarelamento dos olhos e da pele,
prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo.
II. A cirrose é uma lesão hepática crônica resultante de uma
variedade de causas, levando à formação de cicatrizes e
insuficiência hepática. Hepatite e alcoolismo crônico são
causas frequentes dessa doença. Os danos no fígado
causados pela cirrose podem ser facilmente revertidos
através do aumento do consumo de vitamina C e ômega 3.
Inicialmente, os pacientes podem sentir cansaço e fraqueza e
sofrer perda de peso. Em estágios posteriores, podem
desenvolver icterícia (amarelamento da pele), sangramento
gastrointestinal, inchaço abdominal e confusão mental. Os
tratamentos são focados nas causas subjacentes. Em casos
avançados, pode ser necessário um transplante de fígado.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. O período de remissão do sarampo caracteriza-se pela
diminuição dos sintomas e declínio da febre. O exantema
apresenta cicatrização rápida e, em alguns casos, surge um
crescimento anormal de cabelos na epiderme, denominado
alopecia.
II. A tuberculose primária ocorre durante uma primo-infecção.
Ela pode evoluir tanto a partir do foco pulmonar quanto do
foco ganglionar ou, então, em consequência do excesso de
Ácido Ascórbico no organismo.
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II. O diagnóstico da bronquite leva em conta os seus sinais e
sintomas, o histórico do paciente e o exame clínico. Em
algumas situações, a prova de função pulmonar, ou
espirometria, ajuda a estabelecer o diagnóstico diferencial.
Após confirmada a bronquite, o tratamento deve ocorrer ao
longo de seis a oito semanas com tibolona 0,2 mg e
raloxifeno monoidratado a 1%.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. A epilepsia rolândica benigna da infância geralmente tem
início na pré-adolescência. As crises caracterizam-se por
sintomas motores ou sensoriais faciais unilaterais,
manifestações orofaríngeas, paralisia da fala e
hipersalivação. É uma epilepsia geneticamente determinada,
com evidências de ligação com o cromossoma 15q14. Sua
herança é autossômica dominante, com penetrância idadedependente. Apesar de clinicamente as crianças terem
aspecto muito próximo do normal, o eletroencefalograma
mostra-se desproporcional e gravemente alterado, com
atividade epileptogênica localizada em uma ou em ambas as
regiões centrais, sobretudo durante o sono.
II. O hipertireoidismo é uma condição na qual a glândula
tireoide é hiperativa e produz excesso de hormônios
tireoidianos (como a vasopressina e o glucagon). Se não
tratado, o hipertireoidismo pode levar a outros problemas de
saúde. Alguns dos mais graves envolvem o coração
(batimentos cardíacos acelerados e irregulares, insuficiência
cardíaca congestiva) e os ossos (osteoporose). Pessoas com
hipertireoidismo leve e os idosos podem não ter qualquer
sintoma.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

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

28 Analise as afirmativas a seguir:
I. A reposição inicial de líquidos no tratamento das
queimaduras é orientada pelo tratamento do choque. Se não
há choque, a administração de líquidos tem o objetivo de
superar o déficit previsto e fornecer líquidos de manutenção.
Utiliza-se a fórmula de Parkland (4 mL/kg) × % Superfície
Corporal Queimada (queimaduras de segundo e terceiro
graus) para estimar o volume de líquido necessário nas
primeiras 24 h após a queimadura. Metade da quantidade
calculada deverá ser administrada ao longo das primeiras 8
horas; o restante, nas 16 horas seguintes.
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30 Analise as afirmativas a seguir:
I. O diagnóstico do infarto é geralmente feito por um serviço
de saúde de emergência, com base nos sintomas e nos
resultados do eletrocardiograma – que, em muitas situações,
sugere a interrupção da circulação no coração –, e de
exames de sangue que medem o nível de enzimas
resultantes da destruição de células cardíacas. O uso de
ecocardiograma e quiropraxia também pode ser útil para
solucionar casos duvidosos. Uma vez confirmada a suspeita,
outros métodos de imagem costumam ser usados para
investigar a extensão da lesão no miocárdio, o local da
obstrução e os vasos envolvidos.
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II. A ascite inscreve-se entre as manifestações mais comuns
de descompensação no esquistossomótico, com frequência
iniciando-se após episódio de hemorragia digestiva alta. A
icterícia pode ser encontrada em alguns casos. Os sintomas e
sinais de encefalopatia hepática geralmente surgem após
sangramentos digestivos e, quando presentes, respondem ao
tratamento adequado ou evoluem para o coma hepático e a
morte.
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 31 a 50
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33 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um automóvel foi vendido com o objetivo de ser pago em
quatro parcelas. A primeira parcela tinha o valor de R$
5.000,00. A segunda, tinha o valor de R$ 6.000,00. A terceira e
a quarta prestações, por sua vez, correspondiam ao dobro do
valor pago na primeira prestação. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, pode-se
afirmar que o carro custou ao cliente um valor superior a R$
33.250,00 e inferior a R$ 38.620,00.
II. Considere dois modelos de avião: 1 e 2. O avião tipo 1 pode
transportar 264 passageiros, enquanto o avião tipo 2
transportar 397 passageiros. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a diferença
na capacidade total desses modelos é superior a 127 e
inferior a 140 passageiros.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que um determinado prédio possui 32 andares e
que a altura de cada andar é igual a 2,85 metros. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que a altura desse prédio é superior a 88,2 metros e
inferior a 94,1 metros.
II. No final de 2019, uma empresa tinha 8.734 funcionários.
No início de 2020, essa empresa demitiu 1.979
funcionários. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o número total de
empregados da empresa, após a demissão, é maior que
6.502 e menor que 6.721.
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.

32 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um lote de 216 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 2/12 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 21 e menos de 52 unidades
fora do prazo de validade.
II. Um salão possui 10 metros de comprimento e 5 metros de
largura. Seu piso será revestido por peças quadradas de
cerâmica com arestas de 1,20 metro, cada. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que, para revestir todo o piso do salão, serão
necessárias, no mínimo, 38 peças de cerâmica.
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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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma loja, Clara comprou uma blusa, uma calça e um
par de sapatos. A calça custou 3 vezes o valor da blusa. O
preço do par de sapatos, por sua vez, era 2 vezes o valor da
calça. O preço da calça era R$ 96,00. Sabe-se que Clara
recebeu um desconto de R$ 15,00 no valor final a ser pago.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que, para pagar por suas
compras, Clara desembolsou mais de R$ 312,00 e menos de
R$ 326,00.
II. Em uma determinada manhã, um restaurante atendeu a 80
clientes. Sabe-se que, naquela manhã, a cada 3 pessoas que
tomaram suco, outras 5 tomaram refrigerante. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
podemos afirmar que o número de pessoas que tomaram
refrigerante foi superior a 42 e inferior a 48.
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.

35 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um município colheu uma produção de 90 mil quilogramas
de milho. Sabe-se que os grãos de milho são vendidos em
sacas com 45 quilos, cada. Assim, a partir dos dados
apresentados, é correto afirmar que a quantidade de sacas
produzidas por esse município é superior a 1.900 e inferior a
2.180.
II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 7 kg, 10
kg, 8 kg e 17 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 9,2 kg e menor que 12,8 kg.
III. São números primos menores de 221, entre outros, os
seguintes: 163, 211 e 139.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 3 triângulos que medem, respectivamente: 34m
de base e 89m de altura; 45m de base e 91m de altura; 56m
de base e 93m de altura. Assim, é correto afirmar que o
resultado da soma das áreas desses três triângulos é
superior a 6.041 m² e inferior a 6.319 m².
II. Um hóspede passou 5 dias completos hospedado em um
hotel cujo valor da diária era R$ 237,80. Ao realizar o
pagamento, ele obteve um desconto de R$ 150,00 no valor
total a ser pago. Assim, é correto afirmar que esse hóspede
gastou um valor superior a R$ 1.048,00 e inferior a R$
1.077,00.
III. Um evento artístico contou com 260 espectadores
pagantes. A receita total arrecadada com o evento foi de R$
14.300,00. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por cada
espectador é superior a R$ 56,80 e inferior a R$ 59,45.
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.

37 Analise as afirmativas a seguir:
I. Ana tinha 28 pares de sapatos e ganhou mais 9 pares de
sua mãe. Bia tinha 19 pares de sapato e perdeu 2 pares em
uma viagem. Clara tinha 7 pares de sapatos e comprou mais
15 em uma promoção. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que,
atualmente, o número total de pares de sapatos dessas três
mulheres é superior a 66 e inferior a 74.
II. O veículo do modelo X é vendido em cinco concessionárias
diferentes, de acordo com os seguintes preços: R$ 42.880; R$
38.760; R$ 51.200; R$ 62.300; e R$ 55.320. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o preço médio desse veículo nas
concessionárias apresentadas é superior a R$ 50.031 e
inferior a R$ 50.263.
III. Em números decimais, a fração 2/5 corresponde a um
número maior que 0,27 e menor que 0,85.
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.

38 Analise as afirmativas a seguir:
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II. Uma autora escreveu um livro em 3 dias. No 1º dia, ela
escreveu 45 páginas. No 2º dia, ela escreveu 5 páginas a
menos do que tinha escrito no 1º dia. No 3º dia, ela escreveu
5 páginas a menos do que no 2º dia. Assim, considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que a
quantidade de páginas do livro é superior a 125 e inferior a
155.
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.

39 Analise as afirmativas a seguir:
I. O volume de uma lata de refrigerante é igual a 0,36 litro.
Gabriela estabeleceu que consumirá, no máximo, 1,8 litro de
refrigerante por semana. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o número máximo de latinhas de refrigerante que
ela poderá consumir por semana é superior a 7 e inferior a
12.
II. Três amigas compraram 20 abacates por R$ 1,50, cada.
Elas também compraram 15 maçãs por R$ 0,60, cada. No
momento de realizar o pagamento das compras, o valor total
foi igualmente dividido entre as três. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor pago por cada amiga é superior a R$ 14,50
e inferior a R$ 18,30.
III. Um paralelepípedo possui 31 cm de altura, 33 cm de
largura e 38 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
6.802 cm² e menor que 7.210 cm².
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.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 23X - 10 = 59, é um número
maior que 1 e menor que 9.
II. O piso de um salão é formado por peças de cerâmica
dispostas em 16 fileiras com 20 peças, cada. Cada peça de
cerâmica tem o formato de um quadro com 50 cm de aresta.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a área do salão é superior
a 77 m² e inferior a 91 m².
III. Um muro de 24m de comprimento e 3m de altura foi
construído com tijolos de dimensões 0,15m de comprimento
e 0,08m de altura. Sabe-se que não houve desperdício na obra
e os espaços entre os tijolos são desprezíveis. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o número total de tijolos gastos na obra
é superior a 6.730 e inferior a 6.910.

I. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 63X + 200 = 2.405, o valor da incógnita “X” deve ser um
número ímpar, maior que 29 e menor que 50.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 41 a 50
Preço médio do etanol

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19
estados e no Distrito Federal na semana encerrada no
sábado (04/07/2020), em comparação com a semana
anterior (encerrada no sábado, dia 27/06/2020), de acordo
com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.
A cotação do biocombustível caiu em outros 6 estados e
ficou inalterada na Paraíba.
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o preço
médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada no
dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
passando de R$ 2,709 para R$ 2,737, o litro. Ao longo do
mês de junho de 2020, a alta foi de 7,67%, alcançando o valor
médio de R$ 2,542 nos postos pesquisados por todo o país.
Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com
mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado
ficou em R$ 2,544 (na semana encerrada em 04/07/2020),
representando, assim, uma alta de 0,83% ante a semana
anterior, encerrada no dia 27/06/2020, quando o preço
médio era de R$ 2,523. A média da semana de 04/07/2020
também representa uma elevação de 8,95% na comparação
com o mês de junho de 2020, quando a cotação média era
de R$ 2,335.
Ainda considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior alta porcentual foi registrada no
Tocantins, com elevação de 3,84%. A maior queda nesse
período foi verificada em Roraima, com redução de 6,04%. O
preço mínimo registrado na referida semana para o etanol
em um posto foi de R$ 2,059, o litro, em São Paulo; e o
menor preço médio estadual, de R$ 2,437, foi registrado em
Mato Grosso. O preço máximo individual na semana citada,
de R$ 4,999, o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande
do Sul. O Rio Grande do Sul também teve o maior preço
médio, de R$ 3,945.
Na comparação mensal (em relação a junho de 2020), os
preços do etanol subiram em 18 estados e no Distrito
Federal e cederam em outros 8 estados. O estado que
registrou a maior alta porcentual na comparação mensal foi
no Paraná, com elevação de 14,15% no preço do etanol
hidratado. A queda mais expressiva foi verificada em
Roraima (- 5,45%).
Por Agência Estado, em julho de 2020 (disponível em:
https://bit.ly/32jbYww). Com adaptações.
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41 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O preço mínimo do etanol hidratado registrado na semana
encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,590, o litro, em um
posto de São Paulo, de acordo com o texto.
II. As informações apresentadas pelo texto são baseadas no
levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.
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.

42 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Ao longo do mês de junho de 2020, a alta no preço do
etanol foi de 7,67%, alcançando o valor médio de R$ 2,542
nos postos pesquisados por todo o Brasil, de acordo com o
texto.
II. Em São Paulo, a média do preço do etanol hidratado da
semana de 04/07/2020 representou uma elevação de 8,95%
na comparação com o mês de junho de 2020, de acordo com
o texto.
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.

43 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Em São Paulo, na semana encerrada em 04/07/2020, a
cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 2,544, de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.
II. Na semana encerrada no sábado, dia 04/07/2020, as
cotações do biocombustível caíram em 6 estados e ficaram
inalteradas na Paraíba, de acordo com o levantamento da
ANP, compilado pelo AE-Taxas, de acordo com o texto.
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.

44 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. São Paulo é o principal estado produtor e consumidor de
etanol hidratado e com mais postos avaliados pela ANP no
levantamento citado no texto.
II. Em São Paulo, na semana encerrada no dia 27/06/2020, o
preço médio do etanol hidratado era de R$ 2,523, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
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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.

45 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre a semana encerrada no dia 27/06/2020 e a semana
encerrada no dia 04/07/2020, o preço médio do litro de
etanol subiu de R$ 2,709 para R$ 2,737, de acordo com os
dados da ANP, de acordo com o texto.
II. Considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior alta porcentual do preço do etanol
hidratado foi registrada no Tocantins, com elevação de 3,84%,
de acordo com o texto.
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.

46 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, o
preço máximo individual na semana encerrada no dia
04/07/2020 foi de R$ 4,999, o litro, verificado em um posto
do Rio Grande do Norte.
II. Em São Paulo, a cotação média do preço do etanol
hidratado no mês de junho de 2020 era de R$ 2,335, de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.
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.

47 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o
preço médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada
no dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
de acordo com as informações apresentadas pelo texto.
II. O menor preço médio do etanol hidratado registrado na
semana encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,734, no
estado do Mato Grosso, de acordo com o texto.
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48 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O Rio Grande do Sul apresentou o maior preço médio do
etanol hidratado na semana encerrada no dia 04/07/2020, de
R$ 3,145, de acordo com o texto.
II. De acordo com o texto, o estado que registrou a maior alta
porcentual na comparação mensal foi o Paraná, com
elevação de 15,41% no preço do etanol hidratado.
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.

49 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Na comparação mensal, no mês de agosto, em relação a
junho de 2020, os preços do etanol cederam em 18 estados e
no Distrito Federal e subiram em outros 8 estados, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
II. São Paulo apresentou uma alta de 0,83% no preço do
etanol hidratado na semana encerrada em 04/07/2020, em
comparação com a semana anterior, encerrada no dia
27/06/2020, de acordo com as informações apresentadas
pelo texto.
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.

50 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior queda do preço do etanol hidratado foi
verificada em Roraima, com redução de 4,06%, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
II. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19
estados e no Distrito Federal na semana encerrada no dia
04/07/2020, em comparação com a semana anterior,
encerrada no dia 27/06/2020, afirma o texto.
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.

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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