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PREFEITURA DE SURUBIM (PE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

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, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá: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 enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;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;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

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 marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
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  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  Histoplasmose  quase  sempre  é  produzida  pela
inalação de microconídias da fase filamentosa do bacilo
causador  da  infecção.  Essas  penetram  até  o  alvéolo
pulmonar,  onde são englobadas pelos macrófagos e se
disseminam pelo corpo do paciente.

II.  A histoplasmose é uma infecção bacteriana sistêmica
que se apresenta desde uma infecção assintomática até a
forma de doença disseminada com êxito letal,  levando o
paciente ao 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.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A pele é o maior órgão do corpo humano e, ao mesmo
tempo, é heterogênea. Assim, é correto afirmar que o câncer
de  pele  não  melanoma  pode  apresentar  tumores  de
diferentes  linhagens,  como  o  carcinoma  basocelular  e  o
carcinoma de células escamosas.

II. O câncer de pulmão é uma doença altamente letal e que
está frequentemente associada ao consumo de derivados de
tabaco, de derivados do leite e ao uso de protetores solares
com o componente benzeno.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. O uso de bebidas alcoólicas pode causar câncer de boca,
orofaringe e laringe – principalmente quando associado ao
fumo  –  esôfago,  fígado  e  pele,  exceto  entre  grupos
específico, como as mulheres com menos de 22 anos e as
populações indígenas.

II. O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que tem
origem nos  melanócitos  –  que  são  células  produtoras  de
melanina, uma substância que determina a cor da pele – e
tem predominância em adultos brancos.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As crianças brasileiras têm direito à proteção à vida e à
saúde,  mediante a efetivação de políticas sociais públicas
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso,  em  condições  arriscadas  e  insalubres  de
existência.

II. No Brasil, os serviços de saúde que realizam partos devem
assegurar às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos a
alta hospitalar responsável e a contrarreferência na atenção
primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de
apoio à amamentação.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. A legislação brasileira garante à gestante e à parturiente o
direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o
período do pré-natal,  do trabalho de parto e  do pós-parto
imediato.

II.  Incumbe  ao  poder  público  brasileiro  proporcionar  a
assistência  psicológica  às  gestantes  e  às  mães  –  nos
períodos pré e pós-natal – inclusive como forma de prevenir
ou minorar as consequências do estado puerperal.

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.  A gestante deve receber orientação sobre o aleitamento
materno,  a  alimentação  complementar  saudável  e  o
crescimento e o desenvolvimento infantil, bem como sobre
formas  de  favorecer  a  criação  de  vínculos  afetivos  e  de
estimular o desenvolvimento integral da criança.

II. A todas as mulheres brasileiras é assegurado – no âmbito
do Sistema Único de Saúde – o acesso aos programas e às
políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo,
exceto quando estas estiverem comprovadamente gestantes
ou a menos de 3 meses do parto.

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. Um indivíduo pode contrair a Amebíase devido à ingestão
de alimentos ou de água contaminados por fezes contendo
cistos amebianos maduros.
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II. A falta de higiene domiciliar pode facilitar a disseminação
de  cistos  da  Amebíase  dentro  da  família.  Os  portadores
assintomáticos desses cistos que manipulam alimentos são
importantes disseminadores desta protozoose.

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 Ancilostomíase é uma infecção intestinal causada por um
vírus  encapsulado  ativo,  que  pode  apresentar-se
assintomática, em caso de infecções leves ou de pacientes
imunodeprimidos.  Com  frequência,  dependendo  da
intensidade  da  infecção,  essa  doença  acarreta  anemia
ferropriva no paciente.

II.  A  Ancilostomíase em crianças com parasitismo intenso
pode  ocasionar  a  h ipoproteinemia  e  o  atraso  no
desenvolvimento  físico  e  mental  do  paciente.

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. No colo uterino e na parede vaginal, o Cancro Mole pode
levar  ao  aparecimento  de  lesões  que  produzem
sintomatologia  discreta.  Nas  mulheres,  as  infecções  por
Cancro Mole podem ser assintomáticas.

II.  No  homem,  as  lesões  causadas  pelo  Cancro  Mole
costumam  estar  mais  frequentemente  localizadas  nas
pálpebras, na parte anterior da gengiva e na região próxima
aos calcanhares.

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.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  transmissão  da  Candidíase  pode  ocorrer  através  de
contato com mucosas e secreções em pele de portadores ou
doentes.  A  transmissão  vertical  também  pode  ocorrer
durante o parto normal.

II. A Candidíase disseminada ou sistêmica pode ocorrer em
r e c é m - n a s c i d o s  d e  b a i x o  p e s o  e  h o s p e d e i r o s
imunocomprometidos,  podendo  atingir  qualquer  órgão  e
evoluir para êxito letal.

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. No paciente com Criptococose, o nematelminto causador
da infecção pode viver como saprófita na árvore brônquica,
podendo  expressar-se  clinicamente  na  vigência  de
imunodeficiência.

II. É possível que pacientes com AIDS sejam acometidos por
Criptococose. Nesses indivíduos,  a meningite causada pelo
Cryptococcus – ainda que tratada a tempo – sempre leva o
indivíduo ao 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.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  pacientes  multibacilares  apenas  podem transmitir  a
hanseníase  nos  seis  meses  após  o  início  do  tratamento
específico para essa doença.

II.  Um  dos  objetivos  da  vigilância  epidemiológica  da
Hanseníase  é  reduzir  os  coeficientes  de  detecção  e
prevalência da doença, através do diagnóstico e tratamentos
precoces dos casos, procurando assim interromper a cadeia
de transmissão.

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 Hepatite A é uma doença viral aguda, de manifestações
clínicas  variadas,  podendo  apresentar  desde  formas
subclínicas,  oligossintomáticas,  até  formas  fulminantes
menos  frequentes.

II.  Na maioria  das vezes,  as infecções por  Hepatite  A são
anictéricas – os sintomas se assemelham a uma síndrome
gripal – porém há elevação das transaminases. Observa-se,
ainda, que o quadro clínico é mais intenso na medida que
aumenta a idade do paciente.

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.  Todo  paciente  de  hanseníase  deve  ser  examinado
minuciosamente e orientado quanto aos autocuidados para
evitar ferimentos, calos, queimaduras – que podem ocorrer
devido  à  hipoestesia  e/ou  anestesia  –  e  que,  uma  vez
instalados, levam inevitavelmente a incapacidades.
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II. Para que possa haver a prevenção de incapacidades em
pacientes  com  Hanseníase,  deve-se  fazer  o  tratamento
poliquimioterápico de modo regular e completo. O diagnóstico
precoce  do  acometimento  neural  –  com  ou  sem  reação
hansênica  –  e  seu  tratamento  adequado,  é  também uma
medida essencial na prevenção de incapacidades.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O consumo de cigarro pode causar câncer de pulmão e
muitos outros tipos de câncer em um indivíduo, exceto se o
uso desse tipo de produto tiver início ainda na adolescência,
quando o corpo humano reduz o impacto das substâncias
nocivas mediante o aumento na produção de hormônios de
crescimento.

II. Diversos fatores podem levar um indivíduo a desenvolver
câncer. A exposição excessiva ao sol pode causar câncer de
pele.  Também  alguns  vírus  podem  causar  câncer,  como
ocorre, por exemplo, com a leucemia, o câncer do colo do
útero e o câncer 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.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I. À direção municipal do Sistema Único de Saúde compete
definir  os  modelos  e  as  regras  para  a  implantação  de
instrumentos  de  sinalização  vertical  nas  vias  urbanas  de
transporte público brasileiras.

II.  A  Lei  nº  8.080,  de  19 de setembro de 1990,  atribui  às
Comissões  Intergestores  Bipartite  e  Tripartite  o  dever  de
realizar as visitas domiciliares de investigação epidemiológica
nas comunidades carentes do município.
III. À direção municipal do Sistema Único de Saúde compete
apenas regular e legislar  sobre os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco)
anos e  que residem no município  há mais  de 24 (vinte  e
quatro) meses.

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.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Ter tempestividade no atendimento ao cidadão significa
atender no prazo. Esse é um critério muito importante no
âmbito da qualidade do atendimento, pois os usuários dos
serviços frequentemente podem estar com pressa.

II.  Um  atendimento  prestado  com  suficiência  é  aquele
realizado de forma completa. Para atender a esse critério, não
se  deve  faltar  qualquer  informação  ou  etapa  do  serviço.
Assim,  suficiência  significa  fazer  tudo  e  apenas  o  que  é
necessário para atender à demanda do cidadão.
III. O conceito de bom atendimento está relacionado com a
percepção de qualidade, o que inclui dar um bom tratamento
ao cidadão e satisfazer, com tempestividade e suficiência, as
demandas de informação, de produtos ou de serviços por ele
apresentadas.

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.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas células humanas, o processo de meiose refere-se a um
tipo de divisão celular que produz as células germinativas, ou
seja, os óvulos e os espermatozoides.

II. Através da mitose, uma célula humana tem o seu número
de cromossomos reduzido pela metade, o que permite a sua
multiplicação e divisão por até seis gerações consecutivas
sem  que  a  informação  genética  inicial  seja  alterada  ou
recombinada.
III. Nas células do corpo humano, o retículo endoplasmático
rugoso é uma organela que tem a função de impedir a síntese
proteica, realizar a produção de açúcares e manter os níveis
de cálcio e potássio.

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.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Durante  o  exercício  das  suas  funções,  é  proibido  ao
servidor público ser conivente com o erro ou as infrações à
legislação vigente ou aos princípios éticos da sua profissão.

II. É vedado ao servidor público municipal usar o próprio cargo
ou  função  –  assim  como  as  facilidades,  as  amizades,  o
tempo, a posição ou a influência inerentes à sua ocupação
profissional – para obter qualquer favorecimento indevido ou
ilegal para si ou para seus familiares.
III. É dever de todo servidor público comunicar imediatamente
aos  seus  superiores  todo  e  qualquer  ato  ou  fato  que  se
mostra claramente ilegal, antiético ou contrário ao interesse
público e aos objetivos da instituição onde atua.

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.
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 20  Analise as afirmativas a seguir:
I. Entre as ações de vigilância em saúde do trabalhador, pode-
se  incluir  a  de  identificar  as  atividades  produtivas  da
população trabalhadora e a de estimular a manutenção de
situações de risco à saúde dos trabalhadores no município
ou no território sob vigilância.

II. Estimular a produção de tecnologias de monitoramento, de
intervenção e de avaliação das ações de vigilância em saúde
do trabalhador é uma forma de fortalecer esse modelo de
vigilância em um município.
III.  Detectar  e  oferecer  respostas  rápidas  à  circulação  de
novos subtipos que poderiam estar relacionados à pandemia
de influenza é um dos objetivos da vigilância epidemiológica
da influenza humana.

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.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  vigilância  em  saúde  inclui,  entre  outros
aspectos,  a  v ig i lância  e  o  controle  das  doenças
transmissíveis e também a vigilância das doenças e agravos
não transmissíveis.

II. O trabalho realizado no âmbito da vigilância epidemiológica
não  possui  qualquer  relação  com  o  reconhecimento  das
doenças de notificação compulsória ou com a investigação
de  epidemias  que  ocorrem  em  territórios  específicos  do
município.
III. A necessidade de identificar grupos e fatores de risco para
a influenza é um dos principais entraves ao cumprimento dos
objetivos  da  vigilância  epidemiológica  de  viroses  e
arboviroses  nos  limites  geográficos  de  um  município.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde  a  prestação  de  assistência  terapêutica  integral,  a
realização de tratamentos quimioterápicos e o fornecimento
de insumos terapêuticos – exceto os medicamentos de uso
cotidiano.

II. É dever da direção municipal do Sistema Único de Saúde
promover  as  ações de  regulação da utilização de aditivos
químicos – orgânicos e inorgânicos – em combustíveis de
veículos utilizados por humanos.
III.  A  Lei  nº  8.080,  de 19 de setembro de 1990,  exclui  do
Sistema Único de Saúde os subsistemas de atenção à saúde
necessários  à  manutenção  dos  serviços  prestados  à
população no âmbito municipal.

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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 23 a 30

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere duas figuras planas: um círculo de raio igual a
39 mm; e um triângulo com base igual a 91 mm e altura
igual a 111 mm. Dadas essas informações e assumindo o
valor de Pi (π) igual a 3,14, é correto afirmar que a soma
das áreas dessas duas figuras é representada por um valor
inferior a 9.855 mm².

II. Considere uma folha de papel em formato de retângulo
com largura de 51 cm e comprimento de 192 cm. Dessa
folha,  foram  recortados  dois  pedaços  em  formato  de
quadrados, ambos com aresta de 33 cm. Assim, a área
total dessa folha – após a remoção dos 2 quadrados – é
maior que 8.164 cm².
III. Considere dois retângulos: A e B. O retângulo A tem 704
m de largura e 1.022 m de comprimento. O retângulo B
possui  a  largura 40% maior  do que a largura de A e  o
mesmo comprimento de A. Dadas essas informações,  é
correto afirmar que a diferença entre as áreas de A e B é
superior a 255 mil m².

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 2.022,00 foi investido em uma aplicação
que rende juros compostos de 3% ao bimestre, ao longo de
12 bimestres.  Dadas essas informações,  é correto afirmar
que os juros totais acumulados nessa aplicação, no período
descrito, correspondem a menos de R$ 737,15.

II. Em uma aplicação que rende juros compostos, foi investido
um capital  de R$ 1.073,00. Sabe-se que esse investimento
rendeu 1,5% ao mês, ao longo de 4 meses. Assim, é correto
afirmar que o montante ao término desse período foi superior
a R$ 1.099.
III.  Considere um capital  de R$ 3.998 que foi  aplicado em
regime de juros compostos, a uma taxa trimestral de 4,2%, ao
longo de 3 trimestres.  Dadas apenas essas informações é
correto afirmar que, ao término desse período, o montante
acumulado  é  superior  a  R$  4.232  e  os  juros  totais  são
inferiores a R$ 608.
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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.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Uma loja  vende  4  chocolates  cujos  valores  são  dados,
respectivamente, por: R$ 5,71, R$ 4,55, “X” e R$ 7,33. Sabe-se
que o preço médio desses produtos é igual a R$ 5,85. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o preço de
“X” é menor que a média desses 4 produtos.

II. Uma imobiliária vendeu 4 imóveis na última semana, cujos
valores  são  dados,  respectivamente,  por:  R$  371.000,  R$
412.000, R$ 304.000 e “X”. Sabe-se que o valor médio desses
imóveis é igual a R$ 346.500. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor de
“X” é maior que R$ 291 mil.
III. A capacidade de combustível nos tanques de 4 carros são,
respectivamente:  34,50 litros,  48,10 litros,  42,60 litros e “X”
litros. Sabe-se que a capacidade média dos tanques desses 5
veículos é igual a 40,88 litros. Assim, considerando apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que o valor de “X” é
menor que 37,1 litros.

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.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um produto cujo preço inicial era de R$ 901 foi vendido
com um desconto de 8,3%. Assim, o preço final de venda –
após o desconto – passou a ser  um valor  maior  que R$
831,70.

II. Após receber um desconto de 13%, um produto teve seu
preço  final  reajustado  para  R$  488,07.  Assim,  é  correto
afirmar que o preço inicial desse produto era igual a R$ 537.
III. Um produto tinha o seu preço inicial igual a R$ 775. Assim,
após receber um desconto 11,2%, o seu preço final passou a
ser inferior a R$ 671,25.

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 27 a 30

ESTRELA MASSIVA

Reportagem de Daniele Cavalcante, em 2020 (disponível em:
https://bit.ly/30hYDlm). Com adaptações.

Uma estrela massiva 2,5 milhões de vezes mais brilhante
que o Sol, localizada em uma galáxia a cerca de 75 milhões
de  anos- luz  de  distância  da  Terra,  desapareceu
misteriosamente. Várias equipes de astrônomos já haviam
estudado essa  estrela  entre  os  anos  de  2001  e  2011,  e
imaginavam que ela explodiria em uma supernova, mas ela
simplesmente sumiu sem deixar nenhum rastro luminoso.

A galáxia que abriga essa estrela desaparecida se chama
Kinman Dwarf, e fica na constelação de Aquário. Embora a
galáxia  esteja  longe  demais  para  que  os  astrônomos
possam distinguir suas estrelas individualmente, eles podem
observar  algumas  delas  através  de  suas  assinaturas
luminosas. Assim, a estrela em questão foi acompanhada
por vários cientistas, incluindo a equipe de Andrew Allan, do
Trinity College Dublin, na Irlanda, pois tudo indicava que a
estrela estava nos estágios finais de sua evolução.

No entanto,  ao apontar  o Very Large Telescope (VLT) do
Observatório  Europeu  do  Sul,  em  2019,  os  astrônomos
descobriram que a estrela massiva não estava mais lá. Os
pesquisadores supõem que a estrela pode ter se tornado
menos brilhante e parcialmente obscurecida pela poeira, ou
que ela entrou em colapso, transformando-se em um buraco
negro sem produzir uma supernova.

De acordo com as evidências encontradas nas assinaturas
emitidas pela galáxia, tratava-se de uma estrela variável azul
luminosa,  que  poderia  ser  uma  das  mais  massivas  do
universo observável,  de acordo com Jose Groh, colega de
Allan.  Estrelas  desse  tipo  são  instáveis,  e  apresentam
mudanças drásticas em seus espectros e brilho.

Mesmo com essas mudanças, no entanto, ela deveria deixar
rastros específicos nos dados dos telescópios, mas eles não
apareceram  quando  a  equipe  foi  conferir  em  2019.  De
acordo com Allan,  que liderou um estudo sobre a estrela
publicado  no  Monthly  Notices  of  the  Royal  Astronomical
Society, “seria altamente incomum uma estrela tão grande
desaparecer  sem  produzir  uma  explosão  brilhante  de
supernova”.

Então, a equipe voltou aos dados antigos, obtidos em 2002 e
2009, e as informações indicavam que a estrela na Kinman
Dwarf poderia ter passado por um período de explosão que
provavelmente  terminou  em  algum  momento  depois  de
2011.  Assim,  ainda  são  necessários  novos  estudos  para
confirmar o que realmente aconteceu com essa estrela, e
isso poderá ser feito quando o Extremely Large Telescope
(ELT) do ESO entrar em ação, em 2025. Ele será capaz de
observar e analisar estrelas em galáxias distantes, como a
Kinman Dwarf, e ajudará a entender o que houve por lá.

 27  Leia o texto 'ESTRELA MASSIVA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Para  dar  ao  leitor  uma  dimensão  clara  do  mistério
envolvendo o desaparecimento da estrela, o texto afirma que
nem  mesmo  o  Extremely  Large  Telescope  foi  capaz  de
observar ou analisar essa estrela na galáxia em que ela se
encontrava.

II. Após a análise do texto, é possível concluir que a estrela em
questão  foi  acompanhada  por  vários  cientistas,  pois  tudo
indicava que ela estava nos estágios finais de sua evolução.
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III. O texto procura deixar claro para o leitor que, em 2019, o
evento  de  explosão da  estrela  em questão  deixou  rastros
específicos nos dados dos telescópios ELC e MKT, que ficam,
respectivamente, nos Estados Unidos e na Europa.

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.

 28  Leia o texto 'ESTRELA MASSIVA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes na reportagem deixam claro que,
para o líder de um estudo sobre a estrela mencionada no
texto,  seria  altamente  incomum  uma  estrela  tão  grande
desaparecer  sem  produzir  uma  explosão  brilhante  de
supernova.

II.  De  acordo  com  as  informações  do  texto,  uma  das
possibilidades consideradas pelos pesquisadores é a de que a
estrela  em estudo pode ter  se  tornado menos brilhante  e
parcialmente obscurecida pela poeira.
III .  Uma  das  ideias  presentes  no  texto  é  a  de  que  o
Observatório  Europeu  do  Sul  pode  ter  omitido  dados
importantes sobre a localização exata da estrela, levando ao
seu suposto desaparecimento em 2019.

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.

 29  Leia o texto 'ESTRELA MASSIVA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O texto leva o leitor a entender que o destino da estrela
mencionada  na  reportagem  ainda  é  desconhecido  e,
portanto,  ainda  são  necessários  novos  estudos  para
confirmar o que realmente aconteceu com ela.

II.  De acordo com as informações do texto,  pode-se inferir
que, de 2001 a 2011, a estrela mencionada na reportagem foi
estudada  por  várias  equipes  de  astrônomos  e  eles
imaginavam que ela explodiria em uma supernova.
III.  O  texto  leva  o  leitor  a  concluir  que,  devido  à  pequena
distância em que se encontra a galáxia onde está a estrela em
estudo, é possível analisar seus elementos e corpos celestes
individualmente e com grande precisão.

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.

 30  Leia o texto 'ESTRELA MASSIVA'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta ao leitor informações e dados sobre uma
estrela massiva 2,5 bilhões de vezes mais brilhante que o Sol
que desapareceu misteriosamente.
II.  Após a análise do texto, é possível inferir  que os dados
obtidos  em  2002  e  em  2009  indicavam  que  a  estrela  na
Kinman  Dwarf  poderia  ter  passado  por  um  período  de
explosão que provavelmente terminou em algum momento
depois de 2011.
III.  As  informações  presentes  no  texto  indicam  que  as
assinaturas  emitidas  pela  galáxia  permitiram  encontrar
evidências de que a estrela a que a reportagem se refere era
uma variável azul luminosa.

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.
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