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CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA DE TAQUARITINGA DO NORTE (MÉDIO)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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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.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

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

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

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

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

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

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

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

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

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

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

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

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O vocábulo seguinte está corretamente acentuado: gaguejár.
II. A grafia dos adjetivos seguintes está correta: danssanti, rápidu,
frígidu.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A fim de garantir  a  segurança no uso da internet,  o  servidor
público não deve fornecer a sua palavra-passe (senha) de acesso a
sistemas e serviços a terceiros,  assim como não deve partilhar
informações pessoais ou íntimas com desconhecidos.
II.  Na  Internet,  os  golpistas  utilizam-se  de  diferentes  meios  e
discursos  para  enganar  e  persuadir  as  vítimas  a  fornecer
informações sensíveis ou a realizar ações, como executar códigos
maliciosos e acessar páginas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Excel é um software para criação e manutenção de
documentos  eletrônicos,  especializado  na  edição  de  imagens
vetorizadas. Utiliza-se o Microsoft Excel para resolver um problema
que,  manualmente,  o  usuário  resolveria  utilizando  instrumentos
artísticos e habilidades com desenho linear.
II. No Windows 10, o aplicativo LIXEIRA armazena as pastas e os
arquivos  excluídos  pelo  usuário,  exceto  quando  os  mesmos
tenham  sido  definitivamente  removidos  do  computador.  Nesse
aplicativo,  é possível,  ainda,  selecionar um arquivo e restaurá-lo
para que possa ser novamente utilizado pelo usuário.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No regime de capitalização simples, em cada período, o juro é
obtido pelo produto do capital inicial pela taxa unitária.
II. Um capital de R$ 600 (seiscentos reais), aplicado à taxa de juros
simples de 30% ao ano,  gerou um montante  de R$ 1.320 (mil
trezentos  e  vinte  reais),  depois  de  certo  tempo.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o tempo de aplicação foi de 3 (três) anos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 5.000,00, aplicado a uma taxa mensal de 0,69%
durante 1 mês, em regime de juros simples, renderá mais de R$
61,65 no período.
II.  No  regime  de  capitalização  simples,  a  taxa  de  juros  incide
diretamente sobre o valor do capital.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No regime de capitalização simples, os juros são iguais em cada
período. Ou seja, na capitalização simples, a cada período, aplica-se
a taxa de juros sobre o capital e obtém-se o valor do juro daquele
período.
II. Um capital de R$ 100, aplicado a juros compostos de 2% ao mês,
ao longo de 11 meses, renderá menos de R$ 12 de juros ao final do
período.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 21.000 foi investido por 1 ano e apresentou
rendimentos  da  ordem  de  0,5%,  no  período.  Assim,  é  correto
afirmar que o montante acumulado no período é de R$ 21.275.
II.  Um capital de R$ 11.300,00 foi aplicado a uma taxa de juros
compostos  de  3%  ao  mês,  ao  longo  de  15  meses.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que esse investimento resultará em um montante
superior a R$ 17.945,00.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No regime de capitalização composta,  a  taxa de juros incide
diretamente  sobre  o  valor  do  montante  do  período  anterior.  É
também chamado de juros compostos.
II.  Um  capital  de  valor  X,  se  investido  a  uma  taxa  de  juros
compostos  de  1,1%  ao  mês,  durante  12  meses,  apresentará
rendimentos superiores a 8,4% ao ano.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Está correta a acentuação do vocábulo seguinte: ranzínza.
II. O vocábulo seguinte está corretamente acentuado: digiguír.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A grafia dos vocábulos seguintes está correta:  acazalamento,
àcaríssiar, acalentadu.
II. Está correta a acentuação do vocábulo seguinte: aborígene.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os ataques na Internet podem ser realizados utilizando diversas
tecnologias e métodos. Frequentemente, esses ataques visam à
obtenção de dados sigilosos ou à retirada de serviços disponíveis
on-line.
II.  O usuário do Windows 10 que deseja ocultar as informações
confidenciais, como senhas ou códigos pessoais, pode utilizar o
comando Alt + Shift + L após selecionar o arquivo onde as referidas
informações estão contidas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Word, não é possível mostrar os números de linha
na margem de um documento. Assim, o usuário é impedido de
fazer  referência  a  linhas  específicas  no  documento  usando
números de linha na margem.
II. No Microsoft Windows, a Área de Trabalho (também chamada
de desktop) é a principal área exibida na tela quando o usuário liga
o computador e faz logon no Windows. É o lugar que exibe tudo o
que é aberto (programas, pastas, arquivos) e que também organiza
as atividades.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O Microsoft  Excel  é um software de planilha eletrônica cujas
opções  de  formatação  de  células  não  incluem  alterar  as
característ icas  visuais  do  t ipo  de  Fonte,  Bordas  ou  o
Sombreamento  das  planilhas,  individualmente,  pois  qualquer
mudança deve ser aplicada a uma planilha inteira.
II. Uma importante regra de segurança na Internet é sempre clicar
em links ou anexos enviados para o e-mail por endereços virtuais
desconhecidos. Essas mensagens podem ser vetores de ameaças
virtuais, como vírus ou um cavalo de Tróia, as quais podem ser
impedidas ao clicar nas mesmas.
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.

O PAPEL E AS FUNÇÕES DO VEREADOR

O vereador deve promover a ligação entre o governo e o povo.
Ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor e
aprovar esses pedidos na câmara municipal  e  fiscalizar  se o
prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em
prática.  Por  isso,  é  importante  que  o  eleitor  acompanhe  a
atuação do vereador para verificar se o trabalho está sendo bem
desenvolvido.

Ao  vereador  cabe  elaborar  as  leis  municipais  e  fiscalizar  a

atuação do Executivo – no caso, o prefeito. São os vereadores
que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no
município. Entre essas leis, está a Lei Orçamentária Anual, que
define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes
dos  impostos  pagos  pelos  cidadãos.  Também  é  dever  do
vereador  acompanhar  as  ações  do  Executivo,  verificando  se
estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo
atendidas as normas legais.

A  Constituição  Federal  e  as  leis  orgânicas  municipais
estabelecem  tudo  o  que  o  vereador  pode  e  não  pode  fazer
durante o mandato. Para acompanhar se os vereadores estão
cumprindo bem seus deveres perante a população, os eleitores
podem ir às sessões legislativas ou mesmo conversar com os
vereadores em seus gabinetes. Caso o eleitor descubra alguma
irregularidade,  é  possível  fazer  uma  denúncia  ao  Ministério
Público.

LEGISLATIVO

Os vereadores fazem parte do Poder Legislativo, e discutem e
votam matérias que envolvem impostos municipais, educação
municipal, linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas da
cidade.  Cada  vereador  é  eleito  de  forma  direta,  pelo  voto,
tornando-se  um  representante  da  população.  Por  isso,  deve
propor projetos que estejam de acordo com os interesses e o
bem-estar do povo.

Na  câmara  municipal  (também  chamada  de  câmara  de
vereadores), os projetos, emendas e resoluções têm de passar
por comissões, para serem votados no plenário. Mesmo depois
de aprovados, projetos e emendas precisam ser submetidos à
apreciação do prefeito, que pode vetá-los total ou parcialmente
ou aprová-los. Quando há aprovação, o projeto é publicado no
diário oficial da cidade e vira lei.

FISCALIZAÇÃO

Além das votações,  os vereadores também têm o poder e  o
dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos
recursos e observando o orçamento. É dever deles acompanhar
o Poder Executivo, principalmente em relação ao cumprimento
das leis e da boa aplicação e gestão do dinheiro público.

Também são os vereadores que julgam as contas públicas da
cidade, o que acontece todo ano, com a ajuda do tribunal de
contas municipal ou do tribunal de contas dos municípios (no
caso dos estados da Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo),
que  são  órgãos  que  assessoram  na  fiscalização  do  próprio
Poder Legislativo.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2OkeY4k

14 • Com base no texto 'O PAPEL E AS FUNÇÕES DO VEREADOR',
leia as afirmativas a seguir:
I.  Ao  vereador  cabe  elaborar  as  leis  municipais  e  fiscalizar  a
atuação  do  Poder  Executivo,  o  qual  é  formado  pelos  juízes,
promotores e procuradores, de acordo com o texto.
II.  Os  vereadores  estão  envolvidos  no  julgamento  das  contas
públicas da cidade, o que acontece todo ano, 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.
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15 • Com base no texto 'O PAPEL E AS FUNÇÕES DO VEREADOR',
leia as afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com o  texto,  o  eleitor  deve  evitar  acompanhar  a
atuação do vereador para verificar se o trabalho está sendo bem
desenvolvido,  pois  esse  servidor  não  deve  ter  seu  trabalho
monitorado pela população.
II.  É  dever  dos  vereadores  acompanhar  o  Poder  Executivo,
principalmente  em  relação  ao  cumprimento  das  leis  e  da  boa
aplicação e gestão do dinheiro público, 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.

16 • Com base no texto 'O PAPEL E AS FUNÇÕES DO VEREADOR',
leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, cada vereador é eleito de forma direta,
pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso,
afirma o autor, o vereador deve propor projetos que estejam de
acordo com os interesses e o bem-estar do povo.
II. Para acompanhar se os vereadores estão cumprindo bem seus
deveres perante a população, de acordo com o texto, os eleitores
podem ir  às sessões legislativas ou mesmo conversar  com os
vereadores em seus gabinetes.
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 • Com base no texto 'O PAPEL E AS FUNÇÕES DO VEREADOR',
leia as afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que, caso o eleitor descubra alguma irregularidade
no trabalho dos vereadores,  é  possível  fazer  uma denúncia  ao
Ministério Público.
II. O texto aponta que os vereadores propõem, discutem e aprovam
as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis, está a Lei
Orgânica Municipal, que define em que deverão ser aplicados os
recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos no ano
subsequente, 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.

18 • Com base no texto 'O PAPEL E AS FUNÇÕES DO VEREADOR',
leia as afirmativas a seguir:
I.  Na  câmara  municipal  (também  chamada  de  câmara  de
vereadores), os projetos, emendas e resoluções têm de passar por
comissões, para serem votados no plenário, afirma o texto. Mesmo
depois  de  aprovados,  projetos  e  emendas  precisam  ser
submetidos à apreciação do prefeito, que pode vetá-los totalmente,
parcialmente ou aprová-los, de acordo com o texto.
II. De acordo com o texto, a Constituição Federal e as leis orgânicas
municipais estabelecem tudo o que o vereador pode e não pode
fazer durante o mandato.
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 • Com base no texto 'O PAPEL E AS FUNÇÕES DO VEREADOR',
leia as afirmativas a seguir:
I.  É dever do vereador,  de acordo com o texto,  acompanhar as
ações do Poder Executivo, verificando se estão sendo cumpridas
as metas de governo e certificando-se de que não estão sendo
atendidas as normas legais.
II.  Os  vereadores  discutem  e  votam  matérias  que  envolvem
impostos  municipais,  educação  municipal,  linhas  de  ônibus  e
saneamento, entre outros temas do município, 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.

20 • Com base no texto 'O PAPEL E AS FUNÇÕES DO VEREADOR',
leia as afirmativas a seguir:
I. Além das votações, os vereadores também têm o poder e o dever
de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos e
observando o orçamento, afirma o texto.
II. O vereador deve promover a ligação entre o governo e o povo,
afirma o texto. Assim, é dever desse servidor público ouvir o que os
eleitores  querem,  propor  ideias  e  impedir  a  aprovação  desses
pedidos na câmara municipal, 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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um veterinário percebeu que a razão entre o peso do felino “A” e
peso do felino “B”, no momento em que foram recolhidos das ruas,
era de 2/3. Após alguns meses de cuidados profissionais, o peso
do felino “A” aumentou 50% e o peso do felino “B” aumentou 25%.
Assim, após o tratamento recebido, a razão 2/3 passou a ser 3/8.
II.  Em janeiro,  um supermercado contabilizou R$ 188.350,00 de
receita com a venda de laticínios. Em fevereiro, sua arrecadação
cresceu 8% em relação a janeiro com a venda dessa categoria de
produtos.  Em  março,  sua  arrecadação  cresceu  13%  em
comparação  a  fevereiro  com  a  mesma  linha  de  itens.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o valor arrecadado com a venda de laticínios
em março foi superior a R$ 232.761,00 e inferior a R$ 233.997,00.
III. Um produto cujo preço inicial era de R$ 500,00 foi vendido com
um  desconto  de  37%.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é possível afirmar que o preço desse
produto, após o desconto, será inferior a R$ 343,00.
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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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Considere  um  tanque  reserva  com  as  seguintes  dimensões:
3,75m  de  altura,  6,4m  de  largura  e  13,6m  de  comprimento.
Atualmente, 32% desse tanque encontra-se preenchido com água.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que esse tanque contém menos de
100m³ de água.
II. Um reservatório possui largura igual a 6,80m, profundidade igual
a 1,20m e comprimento igual a 8,40m. Se esse reservatório está
com 2/3 do seu volume preenchido com cereais, então nele estão
contidos mais de 43,8 m³ de cereais.
III. O preço da gasolina no posto “A” é igual a R$ 3,10, por litro; no
posto “B”, custa R$ 3,12, por litro; e no posto C, custa R$ 3,20, por
litro.  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o preço médio da gasolina, nos
postos considerados, é superior a R$ 3,12, por litro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Um  capital  de  R$  424.000,00  foi  investido  por  6  meses  e
apresentou rendimentos totais  da  ordem de 4% ao final  desse
período.  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto afirmar  que o  montante  acumulando é
superior a R$ 431.980,00.
II. Em uma praça municipal com formato retangular, será realizada
uma reforma a fim de aumentar a sua largura em 35%, e reduzir o
seu comprimento a 76% da medida inicial.  Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que, após a reforma, a área da praça será reduzida em 8,5%.
III.  Considere uma propriedade com o formato de um quadrado
cuja área é igual a 169 m², ao redor da qual foi posta uma cerca
que compreende a dimensão total do seu perímetro. Sabe-se que o
custo de instalação dessa cerca, incluindo materiais e mão de obra,
é  igual  a  R$  35  por  metro  linear  de  cerca  instalada.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o custo total  de instalação dessa cerca foi
inferior a R$ 1.728,00.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Sobre os custos de um produto incide um imposto de 6,5%,
resultando em um preço final de R$ 809,40. Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que os custos desse produto, sem considerar os impostos, eram
superiores a R$ 742,00.
II. Um produto importado foi comprado, no Brasil, por R$ 800,00. A
nota fiscal do produto informava que, do preço pago pelo cliente,
R$ 392,00 correspondem a impostos. Assim, é correto afirmar que
o total de impostos que incide sobre o preço do aparelho é superior
a 81%.
III. Uma praça pública, no momento da sua inauguração, possuía
uma largura equivalente a 37m e um comprimento de 43m. Após
alguns anos, uma reforma ampliou em 17% sua área. Após essa
reforma,  23% da praça foram transformados em um jardim de
flores. Sabe-se que uma empresa é responsável pela manutenção
da área desse jardim de flores ao custo anual de R$ 877 por metro
quadrado da área submetida aos serviços de jardinagem. Assim, é
correto afirmar que o custo total anual dos serviços é menor que
R$ 356.000,00.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A razão entre o número total de alunos matriculados em uma
escola e o número de alunos não concluintes dessa escola, nessa
ordem, é de 8 para 6. Sabe-se que são 160 os alunos concluintes
desse curso e que o total  de alunos matriculados representa a
soma entre o total de alunos concluintes e não concluintes. Assim,
baseando-se  exclusivamente  nas  informações  apresentadas,  é
correto  afirmar  que  o  número  total  de  alunos  nessa  escola  é
superior a 718.
II. O preço do feijão na loja “A” é de R$ 6,50, por quilo; na loja “B” é
de R$ 6,90, por quilo; na loja “C” é de R$ 7,60, por quilo. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto  afirmar  que  o  preço  médio  do  feijão,  no  período
considerado, é igual a R$ 7, por quilo.
III. O preço de um produto sofreu um aumento equivalente a 3,5%
sobre o seu preço inicial, passando a custar R$ 414,00. Assim, é
correto afirmar que o preço inicial desse produto, sem considerar o
reajuste de preço, era inferior a R$ 359,00.
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.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Publicado em 19/11/2019
Por Agência Brasil (Brasília)

O Ministério da Saúde deu início à segunda fase da campanha
Movimento  Vacina  Brasil  nas  Fronteiras.  Até  o  dia  30  de
novembro,  16  municípios  terão  as  ações  de  vacinação
intensificadas.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal, principalmente, contra o
sarampo e a febre amarela. A ação envolve países do Mercosul
(Brasil,  Argentina, Paraguai e Uruguai) e países associados ao
Mercosul  (Bolívia  e  Colômbia).  Para  atender  à  intensificação
vacinal,  o Ministério da Saúde enviou aos estados fronteiriços
11,3 mil doses da vacina de febre amarela e 11,2 mil de doses da
vacina  tríplice  viral.  Os  municípios  envolvidos  na  campanha
contam ainda com os estoques de vacina já existentes desde a
primeira fase da ação, que ocorreu em setembro deste ano.

A  campanha  é  realizada  de  acordo  com  o  calendário  de
vacinação  de  cada  país.  No  Uruguai,  por  exemplo,  a  vacina
contra a febre amarela não será dada, já que não faz parte do
calendário de rotina do país. Na Argentina, Paraguai e Uruguai, as
crianças menores de 10 anos de idade são foco da campanha.
Já no Brasil, a vacina contra a febre amarela pode ser dada a
partir dos nove meses de vida até os 59 anos de idade e a vacina
contra o sarampo, a partir dos seis meses até os 49 anos.

O  Movimento  Vacina  Brasil  nas  Fronteiras  é  resultado  da
solicitação do governo brasileiro para incluir o tópico imunização
nas fronteiras na agenda dos eixos prioritários estabelecidos no
Memorando  de  Entendimento  de  Cooperação  entre  o
MERCOSUL  e  Organização  Pan-Americana  de  Saúde
(OPAS/OMS).

SARAMPO E FEBRE AMARELA

No Brasil, o surto de sarampo ainda está ativo em 19 estados do
país. Entre os dias 4 de agosto e 26 de outubro de 2019, foram
registrados 5.660 casos da doença e 14 óbitos. Mais de 90% dos
casos estão concentrados em 176 municípios do estado de São
Paulo, principalmente na região metropolitana. O Ministério da
Saúde destaca que a única forma de interromper a cadeia de
transmissão e de prevenir o sarampo é por meio da vacinação.

O comportamento da febre amarela no Brasil é por estação. O
período  de  maior  transmissão  é  de  dezembro  a  maio.  Nos
últimos três anos, houve aumento da transmissão. No final de
2016 até junho de 2017 houve surto de grandes proporções que
afetou principalmente os estados da região Sudeste,  com um



Instituto ADM&TEC | CÂMARA DE TAQUARITINGA DO NORTE (MÉDIO) v.Audit.: 1A7259BAD

ASSISTENTE DE CHEFE DE DIVISÃO - Página 6 de 7 v.1135/2019

total de 778 casos humanos, incluindo 262 óbitos.

Adaptado.
Disponível em: http://bit.ly/2KzKBEG

26 •  Com base  no  texto  'CAMPANHA DE VACINAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Conclui-se do texto que a segunda fase da campanha Movimento
Vacina  Brasil  nas  Fronteiras,  do  Ministério  da  Saúde,  busca
intensificar as ações de vacinação em 16 municípios da região
Nordeste do Brasil.
II. Infere-se do texto que os municípios envolvidos na campanha do
Ministério  da  Saúde  já  não  dispõem  de  quaisquer  sobras  ou
reservas de estoques de vacina restantes da primeira fase da ação.
III. Segundo o texto, o comportamento da febre amarela no Brasil é
por estação. O período de maior transmissão dessa doença é de
dezembro a maio.
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.

27  •  Com base  no  texto  'CAMPANHA DE VACINAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto informa que, no Brasil, entre os dias 4 de agosto e 26 de
outubro de 2019, foram registrados 5.660 casos da doença e 14
óbitos.
II.  O  autor  do  texto  diz  que  o  Movimento  Vacina  Brasil  nas
Fronteiras é o resultado da solicitação do governo brasileiro para
incluir o tópico “imunização nas fronteiras” na agenda dos eixos
prioritários  estabelecidos  no  Memorando  de  Entendimento  de
Cooperação entre o Mercosul  e  Organização Pan-Americana de
Saúde.
III.  Depreende-se  do  texto  que  a  ação  do  Ministério  da  Saúde
envolve países do Mercosul (Brasil, Argentina, México e Uruguai) e
países associados ao Mercosul (Filipinas e Colômbia).
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  •  Com base  no  texto  'CAMPANHA DE VACINAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que, no Brasil, o surto de sarampo ainda está ativo
em 19 estados do país.
II. É possível subentender-se a partir do texto que, para atender à
intensificação vacinal, o Ministério da Saúde enviou aos estados do
nordeste 13,1 mil doses da vacina de febre amarela e 11,2 mil de
doses da vacina tríplice viral.
III.  Segundo o autor, o Ministério da Saúde destaca que a única
forma de interromper a  cadeia de transmissão e de prevenir  o
sarampo é por meio da vacinação.
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  •  Com base  no  texto  'CAMPANHA DE VACINAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O autor aponta que, no Brasil, a vacina contra a febre amarela
pode ser dada a partir dos nove meses de vida até os 59 anos de
idade; e a vacina contra o sarampo, a partir dos seis meses até os
49 anos.
II. De acordo com o texto, o objetivo da iniciativa do Ministério da
Saúde  é  ampliar  a  cobertura  vacinal,  principalmente,  contra  a
tuberculose e a febre amarela.
III. No texto, o autor afirma que, no Uruguai, a vacina contra a febre
amarela será dada a todas as crianças com idade inferior a 10
anos e também aos idosos e gestantes.
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  •  Com base  no  texto  'CAMPANHA DE VACINAÇÃO',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  No texto, é possível identificar a ideia de que a campanha do
Ministério da Educação é realizada de acordo com um calendário
de vacinação único, definido pelo Brasil e ao qual os demais países
devem submeter-se.
II. O autor afirma que, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, as
crianças menores de 10 anos de idade são o foco da campanha de
vacinação.
III. O texto permite deduzir que mais de 90% dos casos de sarampo
estão concentrados em 176 municípios do estado de São Paulo,
principalmente na região metropolitana.
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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