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ARAÇOIABA (SUPERIOR 5)
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!

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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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.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para fins de urbanização, é permitido o parcelamento do
solo em terrenos onde as condições geológicas não
aconselham a edificação ou mesmo em terrenos onde a
taxa de alcalinidade ou acidez impedem a prática agrícola,
conforme determina o artigo 3º, IV, da Lei Federal nº 6.766,
de 1979.
II. A proteção integral de uma área ambiental é a
manutenção dos ecossistemas livres de alterações
causadas por interferência humana, não sendo admitido,
inclusive, o uso indireto dos seus atributos naturais,
conforme determinado pelo artigo 2º, VI, da Lei nº 9.985, de
2000.
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. De acordo com o artigo 31 da Lei nº 9.605, de 1998,
também conhecida como lei dos crimes ambientais,
caracteriza crime ambiental introduzir espécime animal ou
vegetal no Brasil sem parecer técnico oficial favorável ou
licença expedida por autoridade municipal competente. Esse
crime é punível com prisão, de um a cinco anos ou multa,
conforme a área impactada pela ação criminosa ou o
número de espécies afetadas pelo crime.
II. A Política Nacional do Meio Ambiente visa à definição de
áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade
e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União,
dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos
municípios, entre outros objetivos.
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. As normas contidas na série ISO 14.000 são dirigidas para
a organização e para o produto. As normas dirigidas para a
organização dizem respeito à determinação dos impactos
ambientais de produtos e serviços sobre o seu ciclo de vida,
rotulagem e declarações ambientais. As normas dirigidas
para o produto proporcionam um abrangente guia para o
estabelecimento, manutenção e avaliação de um sistema de
gestão ambiental.
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II. A norma NBR série IS0 14.001 define a política ambiental
como a declaração da organização na qual são expostas as
suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho
ambiental global, e que provê uma estrutura para a ação e a
definição de seus objetivos e metas ambientais. A política
ambiental suprime, dessa forma, um senso geral de
orientação e fixa os princípios de ação para a organização.
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. A documentação do sistema de gestão ambiental pode
estar sob a forma física ou eletrônica. No entanto, a adoção
pela entidade de uma ou outra forma, não deve prescindir-se
de um processo de atualização e disponibilização aos
interessados.
II. A série ISO 14.001 orienta que a política ambiental forneça
a estrutura para o estabelecimento e revisão dos objetivos e
metas ambientais, e que esteja disponível para o público.
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 série ISO 14.001 orienta que a política ambiental inclua o
compromisso com a melhoria contínua e a prevenção da
poluição, estimule a entidade a eliminar as condições
inseguras de trabalho, incentive as práticas da coleta seletiva
e da reciclagem, prepare e conscientize os trabalhadores
sobre a prevenção a acidentes de trabalho, determine regras
e normas internas e serem cumpridas e contemple meios
para tornar os recursos humanos mais engajados com os
objetivos organizacionais.
II. A série ISO 14.001 orienta que a política ambiental deve ser
apropriada à natureza, à escala e aos impactos ambientais
das atividades, dos produtos ou dos serviços de uma
organização. Ou seja, essa política deve assumir um papel
preponderante no contexto da gestão organizacional,
constituindo o eixo primário de decisão sobre quaisquer
situações conflitantes e apontando as prioridades em termos
de investimentos, de serviços prestados e de relacionamento
com os usuários dos serviços.
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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6 Analise as afirmativas a seguir:
I. A série ISO 14.001 orienta que a política ambiental de uma
entidade deve estar submetida à legislação vigente,
comprometida com as normas ambientais aplicáveis e
condizente com todos os demais requisitos subscritos pela
organização. Apenas assim, de acordo com a série ISO
14.001, é possível garantir que a política ambiental cumpra o
seu objetivo de ser a principal diretriz para a promoção da
saúde ocupacional em uma instituição pública.
II. A auditoria do sistema de gestão ambiental compreende o
procedimento de verificação dos cumprimentos de todas as
etapas de implementação e manutenção do sistema de
gestão ambiental. Essas auditorias devem ser periódicas,
anárquicas, formais e primorosas. É recomendável que sejam
realizadas, pelo menos, uma vez por ano e que seus
resultados sejam utilizados para sustentar melhorias no
âmbito da organização.
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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.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. A documentação do sistema de gestão ambiental pode ser
compreendida como um meio de assegurar que esse
sistema seja compreendido não só pelo público interno, mas
também pelo ambiente externo com o qual a entidade
mantém relações, tais como clientes, fornecedores, governo,
sociedade civil em geral etc.

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

II. A série ISO 14.001 afirma que é responsabilidade da alta
administração estabelecer a política ambiental da entidade, a
qual deve conter todas as diretrizes básicas para a definição e
a revisão dos objetivos e das metas da organização. Essa
política deve, ainda, direcionar as prioridades de
investimentos da entidade e permitir a distinção entre os
processos que contribuem, ou que prejudicam, a eficiência
operacional da instituição.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

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.

7 Analise as afirmativas a seguir:

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

I. A política ambiental é a grande declaração de
comprometimento da entidade com a preservação do meio
ambiente, constituindo a fundação e a base de todos os
sistemas de gestão de uma organização pública e
determinando, em última instância, quais as prioridades em
termos de prestação de serviços dessa organização.

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

II. Na perspectiva da gestão ambiental, o controle operacional
na entidade deve ser realizado abordando noções sobre as
principais atividades que impliquem em controle ambiental:
resíduos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas, consumo
de energia e água.
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. É recomendável que a entidade defina vários tipos de
documentos para o sistema de gestão ambiental, assim
como estabeleça e especifique os procedimentos e os
controles a eles associados, pois a natureza dessa
documentação deve ser padronizada, sem qualquer
adaptação em função do porte ou da complexidade da
entidade. Assim, mesmo entidades distintas poderão
comparar e revisar seus sistemas e processos de gestão
ambiental.
II. No contexto da gestão ambiental, o controle operacional
pressupõe a identificação por parte da entidade das
operações e atividades potencialmente poluidoras. Esse
controle visa a garantir o desempenho ambiental da
instituição, no que diz respeito ao compromisso obrigatório
expresso na política ambiental, no que se refere à prevenção
da poluição.
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d) As duas afirmativas são falsas.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. A entidade deve estabelecer procedimentos para o registro
das atividades do sistema de gestão ambiental, incluindo
informações sobre os treinamentos realizados. Esses
registros devem ser mantidos em ambiente desabrigado,
serem herméticos quanto ao seu conteúdo e estarem
prontamente disponíveis para consulta. O tempo de retenção
da documentação também deve ser estabelecido e
registrado.
II. O controle operacional, no contexto do sistema de gestão
ambiental, deve consistir de atividades relacionadas à
prevenção da poluição e à conservação de recursos em novos
projetos, em modificações de processos e nos lançamentos
de novos produtos e embalagens.
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 norma NBR ISO 14.001 especifica as principais
exigências para a implantação e a adoção de um sistema de
gestão ambiental, orientando a entidade na elaboração da
política ambiental e no estabelecimento de estratégias,
objetivos e metas, levando em consideração os impactos
ambientais significativos e a legislação ambiental em vigor
no país.
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II. A política ambiental de uma entidade deve ser
consubstanciada por meio de um documento escrito – carta
de compromisso da instituição – que aborde todos os valores
e filosofia da organização relativos ao meio ambiente, bem
como aponte os requisitos necessários ao atendimento de
sua política ambiental, por meio dos objetivos, metas e
programas ambientais.
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:
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14 Analise as afirmativas a seguir:
I. O parcelamento do solo é a subdivisão de gleba em lotes
destinados a edificação, com abertura de novas vias de
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento,
modificação ou ampliação das vias existentes. Sobre esse
tema, o artigo 3º, V, da Lei Federal nº 6.766, de 1979, permite
o parcelamento do solo em áreas de preservação ecológica e
naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias
suportáveis.
II. É permitido o parcelamento do solo em terrenos que
tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública,
seja para a ampliação de área urbana ou para a prática
agrícola, sendo exigido apenas que a perfuração desse solo
esteja limitada a até cem metros, conforme determina o
artigo 3º da Lei nº 6.766, de 1979.

I. Uma unidade de conservação, de acordo com o disposto no
artigo 2º da Lei nº 9.985, de 2000, compreende o espaço
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção.

Marque a alternativa CORRETA:

II. Uma área órfã contaminada é a área contaminada cujos
responsáveis pela disposição dos resíduos não sejam
identificáveis ou individualizáveis, conforme dispõe a Lei nº
12.305, de 2010.

15 Analise as afirmativas a seguir:

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 lei dos crimes ambientais reúne especificações sobre
atitudes que constituem crimes contra a fauna e a flora no
território brasileiro. De acordo com o disposto no artigo 32
dessa lei, praticar ato de abuso ou maus-tratos, assim como
ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou
domesticados, sejam eles nativos ou exóticos, é um crime
punível com pena de detenção, de três a seis anos, multa e
reparação do dano causado. Essa pena pode ser agravada
em caso de reincidência do agente.
II. O conceito de recurso ambiental compreende a atmosfera;
as águas interiores, superficiais e subterrâneas; os conjuntos
estruturados de dados pessoais; os equipamentos de
segurança das regiões de fronteira; os estuários; o mar
territorial; o solo e o subsolo; os elementos da biosfera, a
fauna e a flora; conforme disposto no artigo 2º da Lei Federal
nº 9.985, de 2000.
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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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.

I. O artigo 2º da Lei nº 9.985, de 2000, determina que a
conservação da natureza deve ocorrer através do manejo do
uso humano desse ambiente, compreendendo a preservação,
a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a
recuperação do ambiente natural. De acordo com o referido
dispositivo legal, essas ações buscam produzir o maior
benefício às atuais gerações, em bases sustentáveis, ao
mesmo tempo em que mantêm seu potencial de satisfazer
às necessidades e às aspirações das gerações futuras e
garante a sobrevivência dos seres vivos em geral.
II. A legislação ambiental autoriza o parcelamento do solo
apenas em algumas situações específicas, como em terrenos
com declividade igual ou superior a 40% (quarenta por cento),
em áreas tangentes às reservas florestais ou em terrenos
com distância de até um hectômetro da nascente de um rio,
conforme disposto no artigo 3º, III, da Lei Federal nº 6.766, de
1979.
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. A Lei nº 11.284, de 2006, constitui um importante marco
para a garantia de direitos e a imposição de deveres no
âmbito da gestão ambiental no Brasil. De acordo com o
disposto no artigo 2º, VI, desse referencial legal, a promoção
e a difusão das pesquisas florestal, marginal, perimetral e
edáfica, relacionadas à conservação, à recuperação, à
manutenção e ao uso sustentável das florestas, são
princípios da gestão dos biomas brasileiros.
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II. O artigo 2º, I, da Lei Federal nº 11.284, de 2006, determina
que a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da
biodiversidade, dos valores culturais associados a esses bens
naturais e do patrimônio público têm por objetivo garantir que
a servidão ambiental se aplique às áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
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 Analise as afirmativas a seguir:
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19 Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 4º da Lei Federal nº 6.938, de 1981, determina que
a Política Nacional do Meio Ambiente visa à compatibilização
do desenvolvimento econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico a fim
de garantir a realização do cadastro e tratamento de dados
pessoais para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento
posterior de forma incompatível com essas finalidades.
II. O acesso livre de qualquer indivíduo às informações
referentes à gestão de florestas públicas, nos termos da Lei
nº 10.650, de 16 de abril de 2003, é um dos princípios da
gestão de florestas públicas, de acordo com o disposto no
artigo 2º da Lei nº 11.284, de 2006.

I. No Brasil, o parcelamento do solo é um direito de todo
cidadão garantido pelo artigo 3º da Lei Federal nº 6.766, de
1979. De acordo com esse dispositivo legal, o parcelamento
do solo pode ocorrer para fins urbanos em zonas urbanas,
para a exploração agrícola em áreas de preservação da
fauna, para a expansão urbana em regiões metropolitanas e
para a urbanização específica em áreas de fronteira. Essa lei
determina, ainda, que o parcelamento do solo deve obedecer
ao plano diretor ou ser aprovado por lei municipal.

Marque a alternativa CORRETA:

II. O respeito ao direito da população, em especial das
comunidades locais, de acesso às florestas públicas e aos
benefícios decorrentes de seu uso e conservação, é um dos
princípios da gestão de florestas públicas, conforme disposto
no artigo 2º da Lei nº 11.284, de 2006.

I. O conceito de diversidade biológica, conforme disposto na
Lei nº 9.985, de 2000, compreende a variabilidade de
organismos vivos de todas as origens, inclusive os
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos, os complexos ecológicos de que fazem parte e,
ainda, a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de
ecossistemas.

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. O estabelecimento de atividades que promovam o uso
eficiente e racional das florestas e que contribuam para o
cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável
local, regional e de todo o país é um dos princípios da gestão
de florestas públicas, de acordo com o artigo 2º da Lei nº
11.284, de 2006.
II. Alguns dos princípios da gestão de florestas públicas, de
acordo com o artigo 2º da Lei nº 11.284, de 2006, são a
promoção do processamento local e o incentivo ao
incremento da agregação de valor aos produtos e serviços da
floresta, bem como à diversificação industrial, ao
desenvolvimento tecnológico, à utilização e à capacitação de
empreendedores locais e da mão-de-obra regional.
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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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 Analise as afirmativas a seguir:

II. A Política Nacional do Meio Ambiente visa ao
estabelecimento de critérios e padrões de qualidade
ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos
ambientais de modo a permitir o tratamento de dados
pessoais mediante o fornecimento de consentimento pelo
titular, conforme disposto no artigo 4º, III, da Lei nº 6.938, de
1981.
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.

21 Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, um acordo
setorial é o ato de natureza contratual firmado entre o poder
público e fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes, tendo em vista a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do
produto.
II. O conceito de preservação compreende o conjunto de
métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a
longo prazo das espécies, dos habitats e dos ecossistemas,
além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a
simplificação dos sistemas naturais, conforme disposto no
artigo 2º da Lei nº 9.985, de 2000.
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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.

22 Analise as afirmativas a seguir:

25 Analise as afirmativas a seguir:

I. A Política Nacional do Meio Ambiente visa à difusão de
tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de
dados e informações ambientais e à formação de uma
consciência pública sobre a necessidade de preservação da
qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, entre outros
objetivos.

I. Constituem o sistema de gerenciamento das águas todos
os organismos, as agências e as entidades públicas
estabelecidos com o objetivo de planejar e controlar as ações
estatais de gerenciamento das águas através de
instrumentos normatizados e garantindo o direito à
propriedade privada desse recurso natural não
compartilhável.

II. De acordo com o artigo 3º da Lei Federal nº 6.766, de 1979,
é permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e
sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas, assim como em terrenos
com elevada taxa de alcalinidade ou com restrições de uso
para agricultura e pecuária.
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. Para os efeitos do artigo 3º, II, da Lei nº 12.305, de 2010,
entende-se por área contaminada o local onde há
contaminação causada pela disposição, regular ou irregular,
de quaisquer substâncias ou resíduos.
II. A conservação IN SITU, conforme previsto na Lei nº 9.985,
de 2000, compreende a conservação de ecossistemas e
habitats naturais, a manutenção e a recuperação de
populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no
caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios
onde tenham desenvolvido suas propriedades características.
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.

II. Uma política de águas é um conjunto consistente de
princípios doutrinários que conformam as aspirações sociais
e/ou governamentais no que concerne à regulamentação ou
às modificação nos usos, no controle e na proteção das
águas com o objetivo de elevar progressivamente a instalação
de empresas e fábricas nas matas ciliares e em nascentes de
rios.
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.

26 Analise as afirmativas a seguir:
I. O sistema de gerenciamento das águas é o conjunto de
organismos, agências e instalações governamentais e
privadas, estabelecido com o objetivo de executar a política
das águas através do modelo de gerenciamento das águas
adotado e que tem por instrumento o planejamento do uso,
controle e proteção das águas.
II. O desenvolvimento e a gestão da água devem compreender
a participação dos usuários desse recurso natural, dos
planejadores e dos decisores políticos, em todos os níveis.
Dessa forma, com a menor participação das partes
interessadas, é possível garantir que os planos e metas
relacionados ao uso da água serão otimizados para benefício
da população em geral.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

24 Analise as afirmativas a seguir:

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

I. A gestão de águas é uma atividade analítica e criativa
voltada à formulação de princípios e diretrizes, para o preparo
de documentos orientadores e normativos, estruturação de
sistemas gerenciais e tomada de decisões que têm por
objetivo final promover o inventário, o uso, o controle e a
proteção dos recursos hídricos.
II. Uma gestão de águas eficiente deve ser constituída por
uma política que estabeleça as diretrizes gerais; um modelo
de gerenciamento, que estabeleça a organização legal e
institucional; e um sistema de gerenciamento, que reúna os
instrumentos para o preparo e execução do planejamento do
uso, controle e proteção das águas.
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a) As duas afirmativas são verdadeiras.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as disposições da lei dos crimes
ambientais, em seu artigo 30, exportar para o exterior peles e
couros de anfíbios ou de répteis em bruto, sem a autorização
da autoridade ambiental competente ou em desacordo com
a respectiva autorização, é um crime com pena de reclusão,
de um a três meses e multa. Essa pena pode ser abrandada
se o agente contribuir com a autoridade policial para a
identificação do crime e do impacto causado.
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II. A Política Nacional do Meio Ambiente visa ao
desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais
orientadas para o uso racional de recursos ambientais, para a
otimização das comunicações urbanas, para a proteção das
florestas, para o fortalecimento das estratégias educacionais,
para a manutenção dos biomas e para a ampliação dos
serviços de saúde no Brasil, conforme disposto no artigo 4º
da Lei nº 6.938, de 1981.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. O plano de uso, controle ou proteção das águas
compreende qualquer estudo prospectivo que busca, na sua
essência, adequar o uso, o controle e o grau de proteção dos
recursos hídricos às aspirações sociais e/ou governamentais
expressas formal ou informalmente em uma Política das
Águas, através da coordenação, compatibilização, articulação
e/ou projetos de intervenções. Obviamente, a atividade de
fazer tais planos é denominada planejamento do uso,
controle ou proteção das águas.
II. O gerenciamento de águas é o conjunto de ações
governamentais destinadas a regular o uso, o controle e a
proteção das águas, e a avaliar a conformidade da situação
corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela
política das águas.
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30 Analise as afirmativas a seguir:
I. Na perspectiva da engenharia de recursos hídricos, diante
de um problema de excesso de água (cheias), a solução
poder ser obtida com a construção de canais, bueiros ou
outras estruturas que desviem parte das águas para locais
onde possam ser acomodadas adequadamente.
II. A engenharia de recursos hídricos compreende um
processo de formação de capital no qual o recurso básico é a
água. Assim, à luz dessa área de conhecimento, quando o
padrão espacial de disponibilidade de água, ou seja, a
distribuição dos locais onde ela é disponível, não permite
atender às demandas dos centros de consumo, a solução
para a satisfação dessas demandas é a procura de água em
outros locais onde seja disponível. Isso pode levar a buscá-la
no subsolo ou superficialmente, em outras localidades,
cabendo à engenharia de recursos hídricos contribuir para a
resolução desse problema.
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

Marque a alternativa CORRETA:

31 Analise as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. A taxa de produtividade de um trabalhador em uma
fábrica pode ser representada pela seguinte equação de 1º
grau: 25X – 11 = 89. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor da
incógnita “X” para que ela satisfaça a equação deve ser
igual a 4.

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 água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para
a conservação da vida, a manutenção do desenvolvimento
humano e do ambiente natural. Infelizmente, esse recurso é
suscetível à poluição quando, por intermédio de causas
naturais e/ou atividades humanas, adquire substâncias,
partículas e microrganismos que a tornam propícia para o
consumo humano, para a produção de alimentos e inócua ao
meio ambiente.
II. Um reservatório visa à acumulação de água (ou formação
de reservas) nos subperíodos de excesso e uso das reservas
previamente formadas nos subperíodos de escassez. Isso
poderá tanto atenuar cheias quanto estiagens, nas estações
hidrológicas úmidas e secas, respectivamente. Dessa
maneira, o padrão temporal de disponibilidade da água pode
ser alterado de forma a ser adequado ao padrão temporal das
demandas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

II. Uma ciclista percorreu 1.000 metros em 7 segundos. Em
seguida, ela percorreu 380 metros em 4 segundos. Assim, é
correto afirmar que ela manteve uma velocidade média
superior a 121 metros por segundo.
III. Os valores percentuais podem ser utilizados em
cálculos de multiplicação. Por exemplo, o resultado da
multiplicação de 85% por 110% resulta em um valor maior
que 89%.
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.

32 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um lote de 247 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 3/19 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 35 e menos de 47 unidades
fora do prazo de validade.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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II. Os pesos de 3 animais equivalem a 3 números naturais,
distintos e não nulos representados aqui por X, Y e Z. O valor
de X é um número maior que 15 e menor que 18. Sabemos
que o resultado da soma de X + Y é igual a 27. O resultado da
soma de Y + Z é dado por 16. O resultado da subtração de X –
Z é igual a 11. Assim, é correto afirmar que a soma X + Y + Z
representa um valor igual a 33.
III. As distâncias percorridas diariamente por um motorista ao
longo de três dias foram, respectivamente, as seguintes: 123,7
km; 334,8 km; e 45,7 km. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que a
distância média por ele percorrida por dia é um valor maior
que 141 km e menor que 153 km.
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.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um artista confeccionou quatro esculturas de cerâmica as
quais pesam, respectivamente: 38 quilos, 17 quilos, 30 quilos
e 57 quilos. Assim, é correto afirmar que o peso médio
dessas obras de arte é maior que 33,1 quilos e menor que
36,2 quilos.
II. Um supermercado vendeu 765 litros de leite a R$ 1,85 por
litro, e 12.455 ovos a R$ 0,17, cada. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que a receita com a venda de leite representa mais de
43,5% e menos de 47,2% da receita total com as vendas
descritas.
III. Estela realizou 2 atividades escolares durante 42 minutos,
cada; e, em seguida, realizou mais 7 atividades durante 68
minutos, cada. Todas essas atividades foram realizadas em
sequência. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o tempo gasto por ela
para realizar essas tarefas foi maior que 9,7 horas.
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.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os tempos necessários para que sejam feitos 4 bolos são,
respectivamente: 12 minutos, 15 minutos, 15 minutos e 21
minutos. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o tempo médio para
preparar esses bolos é inferior a 0,55 hora.
II. Em uma festa há 144 mulheres e 234 homens. Se essas
pessoas forem igualmente distribuídas entre 7 ônibus ao
mesmo tempo, então cada ônibus terá menos de 52 pessoas.
III. Em uma sala estão 28 crianças e 140 adolescentes. Assim,
é correto afirmar que é necessário que mais de 33
adolescentes saiam da sala para que o total de crianças
presentes represente 20% do total de indivíduos na sala.
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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.

35 Analise as afirmativas a seguir:
I. Voando em linha reta, um pequeno foguete percorreu 1.800
metros em 23 segundos. Em seguida, voando em outra
direção, ele percorreu 1.020 metros em 12 segundos. Assim,
é correto afirmar que ele manteve uma velocidade média
superior a 85,7 metros por segundo.
II. São exemplos de números primos menores que 167 e
maiores que 48, entre outros, os seguintes: 61, 17 e 152.
III. O custo de produção de uma peça em uma fábrica de
componentes automotivos é dado pela seguinte equação de
1º grau: 78X + R$ 92 = R$ 1.418. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que, para
satisfazer adequadamente a equação, o valor da incógnita “X”
deve ser menor que 14.
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. Sabe-se que 31/77 dos itens de um armazém estão
avariados. Assim, considerando exclusivamente a
informação apresentada, é correto afirmar que mais de 42% e
menos de 47% dos itens estão avariados.
II. Os números 449 e 478 são exemplos de números primos
maiores que 377 e menores que 501.
III. Um retângulo é formado pela união de quadrados com 90
centímetros de aresta. Sabe-se que a largura do referido
retângulo equivale a 13 desses quadrados. O comprimento
desse retângulo, por sua vez, equivale a 27 desses quadrados.
Se 132 desses quadrados forem pintados de roxo, então mais
de 39,5% da área total do retângulo terá sido pintada de roxo.
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. Um imóvel que possuía uma área total de 481 m² foi
dividido em 13 partes iguais. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que, após a divisão, cada parte possui uma área superior a
35,8 m² e inferior a 41,2 m².
II. Para pagar por uma blusa que custava R$ 125,75, Élida
utilizou uma nota de R$ 100,00, uma nota de R$ 25,00, uma
moeda de R$ 0,25 e duas moedas de R$ 0,10. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que Élida conseguiu pagar o valor integral das suas
compras, mas não recebeu troco.
v.1341/2020
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III. Em uma caixa, há 3 laranjas e 6 limões. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o total de laranjas em relação ao total de frutas
dessa caixa representa 3/9, fração essa que corresponde,
número decimal, a 0,378.
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:
I. Um veículo percorreu 13 km em 3 horas e, em seguida,
percorreu mais 15 km em 3 horas. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que a sua velocidade média em todo o percurso foi superior a
3,66 km/h.
II. Considere 23 caixas com 72 frutas, cada. Se todas as frutas
forem igualmente distribuídas entre 12 pessoas, então cada
indivíduo receberá entre 133 e 151 frutas.
III. A confecção de um vestido personalizado é realizada em 4
etapas que duram, respectivamente: 93 minutos, 45 minutos,
83 minutos e 20 minutos. Considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o tempo
total da confecção do vestido é superior a 4,62 horas.
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 39 a 41
O politicamente correto é uma chatice. Para piorar, ele tem razão.

O banimento de algumas marchinhas carnavalescas é só
mais um capítulo na novela do politicamente correto.
Fenômeno mundial, mais intenso em alguns lugares do que
em outros, a ideia por trás dele é muito bem intencionada: a
linguagem cotidiana não apenas refletiria as diferenças
históricas existentes entre grupos (privilegiados versus
desprivilegiados, por exemplo), como também favoreceria a
manutenção dessas diferenças. Se livrarmos a linguagem
dessas influências, podemos ao menos reduzir um dos
fatores que perpetuam injustiças.
Duas grandes questões precisam ser respondidas. A
primeira é se essa é apenas uma opinião ou se há evidências
empíricas de que seja verdade. A segunda, e tão importante
quanto, é descobrir por que o politicamente incorreto
incomoda tanta gente. Se conseguirmos encontrar essas
respostas, pode ficar mais fácil decidirmos que rumo tomar
como sociedade.
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Para os críticos do politicamente correto, o mundo está
ficando muito chato: levar a sério marchinhas carnavalescas
com conteúdo hoje considerado preconceituoso seria uma
bobagem. Nesse quesito, contudo, as evidências científicas
apontam para outra direção. Vários experimentos realizados
sobre o tema mostram que, por um lado, o humor não faz as
pessoas se tornarem preconceituosas. Ninguém ouve uma
música e pensa, “É mesmo! Negros são inferiores, como
nunca me dei conta?”. Por outro, as piadas criam um
ambiente de aceitação à discriminação – assim, quem já
acreditava existir diferenças qualitativas entre grupos sentese menos constrangido e tem mais chance de agir de forma
discriminatória. Não por acaso, são as pessoas que mais se
divertem com esse tipo de humor. [...]
(Adaptado. Trecho extraído de BARROS, D. M. de. O
politicamente correto é uma chatice. Para piorar, ele tem
razão. Disponível em: https://bit.ly/34eHqer. Acesso em: mar
2020)

39 Leia o texto 'O politicamente correto é uma chatice.
Para piorar, ele tem razão.' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Com provas empíricas, o autor do texto justifica que muitas
piadas criam um ambiente de aceitação à discriminação e,
consequentemente, a “liberdade” para que alguns grupos
soberanos economicamente perpetuem diferenças
históricas.
II. As marcas do ponto de vista do autor ficam evidentes em
trechos como “Se livrarmos a linguagem dessas influências,
podemos ao menos reduzir um dos fatores que perpetuam
injustiças” e “descobrir por que o politicamente incorreto
incomoda tanta gente”.
III. Pode-se dizer, a partir de uma leitura do texto, que tratar do
tema “politicamente correto” é considerar diversos fatores
como opiniões e evidências empíricas. Ou seja, não é algo
possível de se discutir com base em “achismos”.
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 Leia o texto 'O politicamente correto é uma chatice.
Para piorar, ele tem razão.' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto traz desde o título um ponto de vista marcado
acerca do que se convencionou chamar “politicamente
correto”.
II. Uma visão global do texto permite dizer que o autor critica
os que são a favor do “politicamente correto”, pois não há
injustiças com os grupos menos favorecidos, existentes em
nossa sociedade.
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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41 Leia o texto 'O politicamente correto é uma chatice.
Para piorar, ele tem razão.' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O autor considera que algumas questões precisam ser
respondidas, a priori, ao se tratar a temática em evidência. Ao
citar “evidências empíricas”, “opiniões”, entre outros aspectos,
sugere que o tema deve ser tratado com banalidade, sem
rigor científico.
II. Segundo o texto, as pessoas que mais se divertem com
piadas preconceituosas são as que já compreendem a
existência da discriminação, mas se sentem legitimadas, em
suas práticas, pela mídia.
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.

Texto para as questões de 42 a 48
Budapeste, Hungria

Budapeste, na Hungria, é uma das maiores cidades da União
Europeia e também é uma das cidades mais baratas para
viver na União Europeia, sendo um importante centro
financeiro do país e considerada uma cidade global alpha. As
principais atividades econômicas da cidade estão nas áreas
de: indústria, serviços, turismo e comércio.
O aluguel de um apartamento de um quarto no centro da
cidade custa em cerca de € 469 (quatrocentos e sessenta e
nove euros), as contas básicas de eletricidade, aquecimento,
arrefecimento, água e lixo para um apartamento de 85 m²
custam cerca de € 142 (cento e quarenta e dois euros) e
uma pessoa recebe por mês, em média, um salário líquido de
€ 765 (setecentos e sessenta e cinco euros).
O custo de vida é considerado muito baixo, e a qualidade de
vida na cidade é elevada, com nível elevado de segurança.
No entanto, o poder de compra da população é baixo, pois o
salário é baixo também, e o idioma pode ser um empecilho à
vida nessa cidade. Já entre as vantagens estão o baixo custo
de vida, a segurança da cidade, as boas oportunidades de
trabalho, a qualidade de vida e o bom acesso a serviços de
transporte.
Trecho adaptado. Disponível em: https://bit.ly/34hdHS0
(acesso em 07/04/2020).

42 Leia o texto 'Budapeste, Hungria' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Em Budapeste, o aluguel de um apartamento de um quarto
no centro da cidade custa cerca de € 469 (quatrocentos e
sessenta e nove euros), de acordo com o texto.
II. De acordo com o texto, Budapeste é a capital da Hungria,
sendo também a cidade europeia com a maior concentração
de instituições financeiras e empresas de tecnologia.
III. O idioma falado em Budapeste pode ser um empecilho à
vida nessa cidade, afirma o texto.
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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.

43 Leia o texto 'Budapeste, Hungria' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Em Budapeste, o baixo custo de vida aliado aos serviços
públicos eficientes tornaram-se um grande atrativo para
imigrantes e, atualmente, mais de 48% da população dessa
cidade é formada por imigrantes do norte da Europa, de
acordo com o texto.
II. Em Budapeste, o custo de vida é considerado muito baixo,
embora os produtos agrícolas, como frutas e legumes,
tenham um preço quase proibitivo para a maior parte da
população, afirma o texto.
III. De acordo com o texto, Budapeste é considerada uma
cidade global alpha por ser a maior produtora de suprimentos
agrícolas 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.

44 Leia o texto 'Budapeste, Hungria' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre as vantagens de morar em Budapeste, pode-se citar a
sensação de segurança que a cidade proporciona, o elevado
custo dos aluguéis e a crescente inflação dos preços dos
combustíveis no local, de acordo com as informações do
texto.
II. Budapeste é o mais importante centro financeiro da Europa,
pois lá encontram-se as sedes dos maiores bancos,
corretoras de investimentos e empresas de seguros desse
continente, de acordo com as informações do texto.
III. Budapeste é considerada uma cidade com baixo nível de
segurança devido à ação constante de grupos xenofóbicos e
do crime organizado no leste europeu, de acordo com o texto.
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.

45 Leia o texto 'Budapeste, Hungria' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, as principais atividades econômicas
de Budapeste estão nas áreas de indústria, serviços, turismo
e comércio.
II. De acordo com as informações apresentadas no texto,
Budapeste é a cidade europeia com a mais ampla rede de
serviços em saúde, na qual é possível encontrar muitos
especialistas em praticamente qualquer especialidade
médica.
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III. Budapeste oferece bom acesso a serviços de transporte,
de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 49 a 50
INSUMOS DE SAÚDE

46 Leia o texto 'Budapeste, Hungria' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, Budapeste é a cidade europeia com
a maior taxa de imigrantes residentes em sua região
metropolitana, sendo mais de 36% da população composta
por indivíduos nascidos em outros países.

Semestralmente, a prefeitura de um município realiza a
aquisição de insumos para as clínicas e hospitais da cidade.
Os cinco principais produtos adquiridos regularmente e seus
custos no período são:

II. Budapeste é uma das cidades mais baratas para viver na
União Europeia, de acordo com as informações do texto.

1. Equipamentos de proteção individual, ao custo médio de
R$ 800 (oitocentos reais) por colaborador dos serviços de
saúde;

III. De acordo com o texto, Budapeste é uma das maiores
cidades da União Europeia.

2. Remédios para doenças cardíacas e hipertensão, ao custo
médio de R$ 1.020 (mil e vinte reais) por paciente;

Marque a alternativa CORRETA:

3. Remédios para diabetes, ao custo médio de R$ 1.190 (mil
cento e noventa reais) por paciente;

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

4. Anestésicos, ao custo de R$ 2.045 (dois mil e quarenta e
cinco reais) por operação cirúrgica;

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5. Produtos para limpeza e desinfecção, ao custo de R$
3.100 (três mil e cem reais) por unidade de saúde.

47 Leia o texto 'Budapeste, Hungria' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

Atualmente, o município conta com 208 (duzentos e oito)
colaboradores dos serviços de saúde, os quais trabalham
em 17 (dezessete) unidades de saúde.

I. De acordo com as informações apresentadas no texto, uma
das vantagens de viver em Budapeste são as boas
oportunidades de trabalho.
II. Em Budapeste, as contas básicas de eletricidade,
aquecimento, arrefecimento, água e lixo para um apartamento
de 85 m² custam cerca de € 142 (cento e quarenta e dois
euros), afirma o texto.
III. De acordo com o texto, em Budapeste, o poder de compra
da população é baixo, pois o salário é baixo também.
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.

48 Leia o texto 'Budapeste, Hungria' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Budapeste é uma cidade com elevada qualidade de vida
devido aos programas públicos de distribuição de renda para
a população de baixa renda e moradores de rua, afirma o
texto.
II. Em Budapeste, a qualidade de vida é elevada, o clima local
é ameno e a moeda local, o won, é bastante valorizada em
relação ao dólar, afirma o texto.
III. O texto afirma que, em Budapeste, uma pessoa recebe por
mês, em média, um salário líquido de € 765 (setecentos e
sessenta e cinco euros).
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Atualmente, os serviços municipais de saúde atendem a 708
(setecentos e oito) pacientes com doenças cardíacas e
hipertensão, a 801 (oitocentos e um) pacientes com
diabetes, e realiza 123 (cento e vinte e três) operações
cirúrgicas.

49 Leia o texto 'INSUMOS DE SAÚDE' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O custo com os remédios para pacientes com diabetes, no
semestre, é superior a R$ 901 mil e inferior a R$ 1 milhão, de
acordo com as informações do texto.
II. O custo com remédios para pacientes com doenças
cardíacas e hipertensão, no semestre, é superior a R$ 699 mil
e inferior a R$ 781 mil, de acordo com o texto.
III. No período discriminado no texto, o custo total com
remédios para pacientes com diabetes é cerca de 21% menor
que o custo total com remédios para pacientes com doenças
cardíacas e hipertensão, conforme pode ser observado a
partir da análise das informações do texto.
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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50 Leia o texto 'INSUMOS DE SAÚDE' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, o custo com anestésicos para
operações cirúrgicas, no semestre, é superior a R$ 263 mil e
inferior a R$ 299 mil.
II. De acordo com o texto, é correto afirmar que o custo total
com equipamentos de proteção individual, no semestre, é
superior a R$ 165 mil.
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III. A partir da análise das informações do texto, é correto
concluir que o custo com materiais de limpeza e desinfecção
para as unidades de saúde é superior a R$ 57 mil e inferior a
R$ 61 mil, no semestre.
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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