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SANTA MARIA DA BOA VISTA (MÉDIO - DOM - MAN)
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 50 (cinquenta) 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 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. Segundo a atual Política Nacional da Atenção Básica de
2017, a população adscrita por equipe de Atenção Básica e
de Saúde da Família deve ser de 2.000 a 3.500 pessoas.

II.  Pertence  ao  escopo  de  atribuições  específicas  do
Enfermeiro  da  Equipe  de  Atenção  Básica,  indicar  a
necessidade  de  internação  hospitalar  ou  domiciliar  do
paciente em situação de urgência.

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.  Os  serviços  de  saúde dos  hospitais  universitários  e  de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde,  mediante
convênio,  preservada  a  sua  autonomia  administrativa  em
relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros,
ao ensino, à pesquisa e à extensão, independentemente de
quaisquer limites conferidos pelas instituições a que estejam
vinculados, como pode ser observado no artigo 45 da Lei nº
8.080, de 1990.

II. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde devem
ser depositados na conta corrente comum do ente federativo,
ainda que ali fiquem misturados com os recursos de outras
fontes  e  aplicações,  devendo  ser  movimentados  sob
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde, conforme
disposto no artigo 33 da Lei nº 8.080, de 1990.

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. A política de recursos humanos na área da saúde busca a
organização de um sistema de formação em todos os níveis
de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração
de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal,
conforme disposto no artigo 27, inciso I, da Lei nº 8.080, de
1990.

II. O conceito de protocolo clínico e diretriz terapêutica refere-
se  a  um  documento  que  estabelece  critérios  para  o
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; ao tratamento
preconizado,  com  os  medicamentos  e  demais  produtos
apropriados,  quando couber;  às  posologias  recomendadas;
aos mecanismos de controle clínico; e ao acompanhamento e
verificação  dos  resultados  terapêuticos  a  serem  seguidos
pelos gestores do SUS, de acordo com as especificações do
artigo 19-N, inciso II, da Lei nº 8.080, de 1990.

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. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas devem
estabelecer os medicamentos ou os produtos necessários
nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à
saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em casos
de  perda  de  eficácia  e  de  surgimento  de  intolerância  ou
reação  adversa  relevante,  provocadas  pelo  medicamento,
produto  ou  procedimento  de  primeira  escolha,  conforme
especificado no artigo 19-O da Lei nº 8.080, de 1990.

II.  O  processo  de  planejamento  e  orçamento  do  Sistema
Único de Saúde deve ser descendente, do nível federal até o
local, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se
as necessidades da política de saúde com a disponibilidade
de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados,
do Distrito Federal e da União, como pode ser observado no
artigo 36 da Lei nº 8.080, de 1990.

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. O Conselho Nacional de Saúde é impedido de estabelecer
quaisquer diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos  de  saúde,  em  função  das  caracter íst icas
epidemiológicas  e  da  organização  dos  serviços  em  cada
jurisdição administrativa, como pode ser observado no artigo
37 da Lei nº 8.080, de 1990.

II.  A incorporação, a exclusão ou a alteração, pelo SUS, de
novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como
a  constituição  ou  a  alteração  de  protocolo  clínico  ou  de
diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde,
assessorado  pela  Comissão  Nacional  de  Incorporação  de
Tecnologias no SUS, de acordo com o artigo 19-Q da Lei nº
8.080, de 1990.

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.  As autoridades responsáveis pela distribuição da receita
efetivamente arrecadada apenas devem transferir ao Fundo
Nacional de Saúde os recursos financeiros correspondentes
às dotações consignadas a serem executados no âmbito do
Sistema Único de Saúde, mediante determinação judicial de
segunda  instância,  em  caráter  liminar,  como  pode  ser
observado no artigo 34 da Lei nº 8.080, de 1990.
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II.  Os  cargos  e  as  funções  de  chefia,  de  direção  e  de
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde, só
poderão ser exercidos em regime de tempo integral, conforme
disposto no artigo 28 da Lei nº 8.080, de 1990.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Educação Permanente em Saúde parte do pressuposto
da  aprendizagem  significativa  e  problematizadora  para
desenvolver  conhecimentos  que  sejam  benéficos  para  os
indivíduos na perspectiva de promoção da saúde.

II.  A  educação  em  saúde  busca  reafirmar  as  práticas  de
educação como um sistema baseado na participação das
pessoas  para  a  busca  de  conhecimentos  favoráveis  à
manutenção da própria saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Educação Permanente em Saúde constitui um conjunto
de ações que têm por objetivo evitar o desenvolvimento de
práticas educativas que foquem na resolução de problemas
concretos na área de saúde.

II.  As ações de educação em saúde devem ser  realizadas
isoladamente, não sendo integradas às ações de saneamento
ou à atenção integral à saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Educação Permanente em Saúde propõe estratégias que
possibilitam  a  construção  coletiva  do  conhecimento  a
respeito dos fatores condicionantes da saúde e dos fatores
que põem em risco a saúde.

II. A educação em saúde, no contexto do Sistema Único de
Saúde (SUS),  representa uma importante estratégia para a
promoção da saúde, beneficiando, inclusive, pessoas de baixa
renda.

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  Educação  em  Saúde  estimula  a  participação  da
população em assuntos relacionados à promoção da própria
saúde, à busca pela qualidade de vida e à adoção de hábitos
saudáveis no dia a dia.

II. As ações de educação em saúde buscam contribuir para a
formação de uma consciência crítica nas pessoas a respeito
de  seus  problemas  de  saúde,  assim  como  estimulá-las  a
promoverem a própria qualidade de vida.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  perspectiva  das  ações  de  educação  em  saúde,  o
município deve ser um local de desenvolvimento de ações
em favor da qualidade de vida e de promoção da saúde.

II.  A  educação  em  saúde  desestimula  a  participação  da
população em assuntos relacionados à saúde, à qualidade de
vida ou mesmo à prevenção de doenças.

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.  Segundo  a  nova  Política  Nacional  da  Atenção  Básica,
instituída pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017,
o Agente de Combate às Endemias não pode fazer parte da
Equipe de Saúde da Família.

II. O acolhimento à demanda espontânea na Unidade Básica
de Saúde deve ser feito baseado em um sistema de senhas,
que  serão  limitadas  à  quantidade  de  atendimentos  que  o
médico irá realizar em um período de, no máximo, 2 (duas)
horas.

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. Para implantação da Estratégia de Agentes Comunitários
de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde é imprescindível a
existência de um médico supervisor ou médico evolucionista
para cada equipe de, no máximo, 5 Agentes Comunitários de
Saúde.

II.  Em áreas de  grande dispersão territorial,  de  risco e  de
vulnerabilidade social, a Política Nacional da Atenção Básica
recomenda uma cobertura de 100% da população pela Equipe
de Saúde da Família.
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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.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  Saúde  da  Família  é  uma  das  principais  estratégias,
propostas pelo Ministério da Saúde do Brasil, para reorientar
o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde, a partir da
atenção básica.

II. O Sistema de Informações da Atenção Básica representa
um  sistema  de  informação  que  sistematiza  os  dados
coletados por  profissionais  e  instituições de saúde e  gera
relatórios  de  acompanhamento e  avaliação relacionados à
Atenção Básica.

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.  As  equipes  de  Saúde  da  Família  implantadas  e  não
cadastradas  no  Sistema  de  Cadastro  Nacional  de
Estabelecimentos  de  Saúde  têm  o  direito  de  receber  no
mínimo 29% e no máximo 72% do incentivo federal para a
Atenção Básica.

II. A equipe de Saúde da Família deve ser multiprofissional,
incluindo, entre outros profissionais, o médico generalista, ou
especialista em Saúde da Família,  ou médico de Família e
Comunidade.

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 16 a 20

Vigilância  de  Chikungunya  no  Brasil:  desafios  no  contexto  da
Saúde Pública

Por SILVA, 2018 (trecho de artigo adaptado).

O vírus Chikungunya (CHIKV) é um Alphavirus de genoma
RNA,  pertencente  à  família  Togaviridae.  De  transmissão
vetorial pela picada de mosquitos do gênero Aedes, ele foi
isolado pela primeira vez em meados de 1953,  em surto
ocorrido  na  Tanzânia.  (1)  Desde  então,  o  vírus  tem sido
responsável  por surtos e epidemias de grande magnitude
nos continentes asiático e africano, conforme observado nas
Ilhas Reunião em 2004,  onde um terço da população foi
infectada,  resultando  em  mais  de  244  mil  casos  e  203
mortes atribuídas à doença por ele provocada. (2)

Nos estágios iniciais da doença sintomática (fase aguda),
são  referidas  febre  e  artralgia,  embora  esses  sintomas
possam persistir por até três meses, caracterizando a fase
subaguda.  Com  relação  à  fase  crônica,  possivelmente
incapacitante  por  anos,  a  Chikungunya  representa  um
problema de Saúde Pública  nos países de clima tropical,
favoráveis  à  manutenção e  ampla  dispersão  dos  vetores
Aedes aegypti e Aedes albopictus em suas regiões. (3,4)

A realidade brasileira favoreceu a introdução e a expansão
do vírus. O Aedes aegypti pode ser localizado em mais de
4.000 municípios,  e  o  Aedes albopictus,  em 3.285.  (9,10)
Acrescenta-se à alta dispersão vetorial, um amplo fluxo de
pessoas e a suscetibilidade da população à infecção. (11)

Com  a  introdução  da  doença  no  Brasil,  delineou-se  um
cenário  marcado  pela  coexistência  de  arboviroses.  O
aumento  dos  casos  autóctones  de  Chikungunya,  com  o
registro de casos graves e a ocorrência de óbitos, refletiu-se
em  maior  demanda  por  serviços  de  saúde  e  crescente
necessidade de recursos financeiros e humanos, no intuito
de minimizar seus efeitos na sociedade. (12)

(SILVA, Nayara Messias da et al. Vigilância de Chikungunya
no Brasil: desafios no contexto da Saúde Pública. Epidemiol.
Serv. Saúde, Brasília, v. 27, n. 3, e2017127, set. 2018.)

 16  Leia o texto 'Vigilância de Chikungunya no Brasil:
desafios no contexto da Saúde Pública' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  São fatores que reduzem o risco de infecção pelo vírus
Chikungunya  a  alta  dispersão  vetorial,  o  amplo  fluxo  de
pessoas  nas  regiões  endêmicas  e  a  suscetibilidade  da
população à infecção, conforme pode ser percebido a partir
da leitura cuidadosa das informações do texto.

II.  No Brasil,  o Aedes aegypti  é presente apenas na região
Nordeste,  enquanto  o  Aedes  albopictus  é  restrito  aos
municípios da região Sul, como se pode concluir a partir da
leitura cuidadosa das informações do 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.

 17  Leia o texto 'Vigilância de Chikungunya no Brasil:
desafios no contexto da Saúde Pública' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O  vírus Chikungunya é  um Alphavirus de genoma RNA,
pertencente à família Togaviridae, conforme se pode inferir a
partir dos dados do texto.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que, nos estágios iniciais da doença sintomática (fase aguda)
causada  pelo  vírus  Chikungunya,  são  referidas  febre  e
artralgia,  embora esses sintomas possam persistir  por  até
três meses, caracterizando a fase subaguda.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Leia o texto 'Vigilância de Chikungunya no Brasil:
desafios no contexto da Saúde Pública' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que o
vírus Chikungunya é de transmissão vetorial pela picada de
mosquitos do gênero Aedes e foi isolado pela primeira vez
em meados de 1953, em um surto ocorrido na Tanzânia.

II.  O  texto  menciona  que,  com  a  introdução  da  doença
causada pelo  vírus  Chikungunya no Brasil,  delineou-se  um
cenário marcado pela inexistência de arboviroses no território
nacional.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 19  Leia o texto 'Vigilância de Chikungunya no Brasil:
desafios no contexto da Saúde Pública' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A Chikungunya representa um problema de Saúde Pública
nos países de clima tropical,  favoráveis à manutenção e à
ampla  dispersão  dos  vetores  Aedes  aegypti  e  Aedes
albopictus em suas regiões, como se pode concluir a partir
da análise das informações do texto.

II. A realidade brasileira favoreceu a introdução e a expansão
do vírus Chikungunya,  o  qual  é  transmitido por  mosquitos
facilmente  encontrados  em  nosso  país,  como  se  pode
perceber  a  partir  da  análise  dos  dados  e  informações  do
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  Leia o texto 'Vigilância de Chikungunya no Brasil:
desafios no contexto da Saúde Pública' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  No  Brasi l ,  o  aumento  dos  casos  autóctones  de
Chikungunya, com o registro de casos graves e a ocorrência
de óbitos, refletiu-se em uma menor demanda por serviços
de  saúde  e  dispensou  a  necessidade  de  recursos  ou
protocolos  específicos  para  lidar  com  essa  doença  e
minimizar seus efeitos na sociedade, conforme mencionado
pelo texto.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
o  vírus  Chikungunya  tem  sido  responsável  por  surtos  e
epidemias de grande magnitude nos continentes asiático e
africano, resultando em mortes atribuídas à doença por ele
provocada, inclusive.

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 21 a 25

Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da prevenção

Por FERREIRA, 2004 (trecho de artigo adaptado).

A grande importância das hepatites não se limita ao enorme
número  de  pessoas  infectadas;  estende-se  também  às
complicações  das  formas  agudas  e  crônicas.  Os  vírus
causadores das hepatites determinam uma ampla variedade
de  apresentações  clínicas,  de  portador  assintomático  ou
hepatite  aguda  ou  crônica,  até  cirrose  e  carcinoma
hepatocelular.  Considerando  que  as  consequências  das
infecções são diversas, na dependência do tipo de vírus, o
diagnóstico  de  hepatite,  atualmente,  será  incompleto,  a
menos que o agente etiológico fique esclarecido.

Para fins de vigilância epidemiológica, as hepatites podem
ser  agrupadas  de  acordo  com a  maneira  preferencial  de
transmissão em fecal-oral (vírus A e E) e parenteral (vírus B,
C,  D);  mas são pelo menos sete os tipos de vírus que já
foram caracterizados:  A,  B,  C,  D,  E,  G e TT,  que têm em
comum  o  hepatotropismo.  Uma  das  pr inc ipais
características  que  diferenciam  esses  vírus  é  a  sua
capacidade  (ou  incapacidade)  de  determinar  infecções
crônicas ;  outra  é  a  possib i l idade  de  ocasionar
comprometimento sistêmico relevante (como a glomérulo-
nefrite do VHB e a crioglobulinemia do VHC). Os vírus A, B, e
C  são  os  responsáveis  pela  grande  maioria  das  formas
agudas  da  infecção.  Mas,  apesar  do  crescente  uso  de
técnicas laboratoriais cada vez mais sensíveis, cerca de 5% a
20%  das  hepatites  agudas  permanecem  sem  definição
etiológica.  Nas  hepatites  fulminantes,  essa  porcentagem
torna-se ainda maior.

A  condição  sine  qua  non  para  se  definir  estratégias  no
controle das hepatites virais é que a amplitude do problema
seja (re)conhecida. A vigilância epidemiológica das hepatites
no nosso país utiliza o sistema universal e passivo, baseado
na notificação compulsória dos casos suspeitos. Embora o
sistema  de  notificação  tenha  apresentado  melhoras,  ele
ainda  é  insatisfatório.  As  principais  questões  a  serem
investigadas, e que podem contribuir para o melhor controle
das hepatites, estão relacionadas à definição dos diferentes
tipos de vírus e das doenças que determinam. Não há dúvida
que o diagnóstico precoce de infecção pelos VHB ou VHC
traz  benefícios  para  os  pacientes,  permitindo  escolher  o
momento  mais  adequado  para  iniciar  um  eventual
tratamento  da  forma  crônica  da  doença.  No  entanto,  é
sabido que a identificação de portadores assintomáticos de
doenças infecciosas crônicas é muito difícil e onerosa. Por
outro lado, a incorporação de técnicas novas para auxiliar na
propedêutica e terapêutica das hepatites virais elevou muito
o custo da assistência médica.
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(FERREIRA,  Cristina Targa;  SILVEIRA,  Themis Reverbel  da.
Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da prevenção.
Rev. bras. Epidemiol., São Paulo, v. 7, n. 4, p. 473-487, Dec.
2004.)

 21   Leia  o  texto  'Hepatites  virais:  aspectos  da
epidemiologia e da prevenção' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  O texto leva o leitor a entender que uma das principais
características que diferenciam os vírus da hepatite é a sua
capacidade  (ou  incapacidade)  de  determinar  infecções
crônicas.

II. O texto procura deixar claro para o leitor que os principais
sintomas das hepatites fulminantes incluem a diminuição da
acuidade visual; a dificuldade de enxergar; a visão nublada ou
esfumaçada;  a  visão dupla;  a  dificuldade para ler,  dirigir  e
andar; a sensibilidade à luz; e a alteração da percepção de
cores.

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.

 22   Leia  o  texto  'Hepatites  virais:  aspectos  da
epidemiologia e da prevenção' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a concluir que outra características dos
vírus  da  hepatite  é  a  possibi l idade  de  ocasionar
comprometimento sistêmico relevante (como a glomérulo-
nefrite do VHB e a crioglobulinemia do VHC).

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que, devido ao
crescente  uso  de  técnicas  laboratoriais  cada  vez  mais
sensíveis,  todas  as  hepatites  agudas  são  claramente
definidas etiologicamente.

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   Leia  o  texto  'Hepatites  virais:  aspectos  da
epidemiologia e da prevenção' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto apresenta ao leitor a ideia de que os vírus A, B, e C,
da hepatite,  são os responsáveis pela grande maioria das
síndromes respiratórias agudas graves em recém-nascidos.

II. O texto leva o leitor a inferir que são pelo menos sete os
tipos de vírus que têm em comum o hepatotropismo e que já
foram caracterizados: A, B, C, D, E, G e TT.

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.

 24   Leia  o  texto  'Hepatites  virais:  aspectos  da
epidemiologia e da prevenção' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  O  texto  sugere  que  os  vírus  causadores  das  hepatites
determinam uma ampla variedade de apresentações clínicas,
de portador assintomático ou hepatite aguda ou crônica, até
cirrose e carcinoma hepatocelular.

II.  O  texto  procura  destacar  que,  para  fins  de  vigilância
epidemiológica, as hepatites podem ser agrupadas de acordo
com a maneira preferencial de transmissão em fecal-oral e
parenteral.

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.

 25   Leia  o  texto  'Hepatites  virais:  aspectos  da
epidemiologia e da prevenção' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  A  depender  do tipo de vírus,  o  diagnóstico de hepatite,
atualmente,  será  incompleto,  a  menos  que  o  agente
etiológico fique esclarecido, conforme sugere o texto.

II. Após a análise do texto, é possível inferir que a vigilância
epidemiológica  das  hepatites  no  Brasil  utiliza  um  sistema
regional e ativo, baseado na notificação voluntária dos casos
confirmados.

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 26 a 30

Ascaridíase

(https://bit.ly/3a8Df8Y, adaptado)

O Ascaris lumbricoides, também conhecido como lombriga,
pode medir, quando adulto, de 20 a 40 centímetros, sendo
que as fêmeas são maiores e mais robustas que os machos.

Os ovos de A. lumbricoides, depois de ingeridos, liberam um
tipo de larva no intestino delgado.  Essas larvas liberadas
atravessam a parede intestinal atingindo vasos da circulação
linfática  e  veias.  A  partir  daí,  elas  atingirão  o  fígado,  o
coração e os pulmões, podendo causar lesões nesses locais,
além  de  febre,  bronquite,  pneumonia,  convulsões
epileptiformes,  esgotamento  físico  e  mental,  obstrução
intestinal e tosse com muco e, às vezes, sangue. Quando
atingem  os  pulmões,  depois  de  várias  transformações
sofridas no estágio larval, as larvas chegam aos brônquios e
à traqueia e, por fim, à faringe. Da faringe, elas poderão ser
expelidas pela boca durante a tosse, juntamente com muco,
ou  ser  deglutidas.  Nesse  último  caso,  elas  atravessarão
quase  todo  o  tubo  digestivo  voltando  para  o  intestino
delgado e transformar-se-ão em adultos que reproduzir-se-
ão originando os ovos que serão expelidos com as fezes.
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O  Ascaris  lumbricoides  atinge  aproximadamente  30%  da
população mundial e cerca de 70% a 90% das crianças na
faixa etária de um a dez anos.

Em  ambientes  com  umidade  inferior  a  77%,  os  ovos  A.
lumbricoides,  não  sobrevivem  mais  de  15  dias,  secando
completamente.

 26  Leia o texto 'Ascaridíase' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto procura deixar claro para o leitor que os ovos de
Ascaris lumbricoides, depois de ingeridos, liberam um tipo de
larva no intestino delgado do ser humano.

II. As informações presentes no texto permitem inferir que as
larvas de Ascaris lumbricoides podem causar febre, bronquite,
pneumonia, convulsões epileptiformes e esgotamento físico e
mental.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 27  Leia o texto 'Ascaridíase' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. As larvas de Ascaris lumbricoides podem causar obstrução
intestinal e tosse com muco e, às vezes, sangue, conforme se
pode inferir a partir dos dados do texto.

II. Após a análise do texto, é possível inferir que as larvas de
Ascaris  lumbricoides  liberadas  atravessam  a  parede
intestinal,  atingindo  vasos  da  circulação  linfática  e  veias.

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  Leia o texto 'Ascaridíase' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  O  texto  apresenta  ao  leitor  a  ideia  de  que  o  Ascaris
lumbricoides,  também  conhecido  como  lombriga,  pode
medir, quando adulto, de 20 a 40 centímetros.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que,  quando deglutidas,  as  larvas  de  Ascaris  lumbricoides
permanecem inertes por,  pelo menos,  seis meses,  até que
eclodem e passam a se alimentar de tecido muscular liso.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 29  Leia o texto 'Ascaridíase' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Após a análise do texto, é possível concluir que as larvas de
Ascaris lumbricoides podem atingir o fígado, o coração e os
pulmões, podendo causar lesões nesses locais.

II. As informações presentes no texto permitem concluir que,
quando  atingem  os  pulmões,  as  larvas  de  Ascaris
lumbricoides impedem a produção de hormônios da tireoide
no indivíduo contaminado.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 30  Leia o texto 'Ascaridíase' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que as fêmeas de
Ascaris lumbricoides são maiores e mais robustas que os
machos.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
as  larvas  de  Ascaris  lumbricoides  são  expelidas  pela
epiderme, a partir de pequenos ferimentos e arranhões aos
quais o indivíduo contaminado está sujeito.

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

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  3  objetos  que  pesam,  respectivamente:  59
quilos,  62  quilos  e  62  quilos.  Assim,  diante  dos  dados
apresentados, é correto afirmar que o peso médio desses
objetos é superior a 59,89 quilos.

II. Um cliente comprou dois produtos com desconto. Sobre
o primeiro, com valor de R$ 313, obteve um desconto de
7%. Sobre o segundo, com valor de R$ 1.726, obteve um
desconto de 6%. Assim, é correto afirmar que o valor total
efetivamente  pago  por  esse  cliente  foi  superior  a  R$
1.926,15.

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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 32  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Sobre  um  produto  cujo  preço  inicial  era  R$  213,00  foi
aplicado  um  desconto  no  valor  de  R$  38,00.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que, para voltar ao seu preço inicial, sobre
esse  produto  deverá  ser  aplicado  um  aumento  de  preço
menor que 22,97%.

II.  Um produto é vendido a R$ 800,00. A nota fiscal desse
produto informa que, do preço pago pelo cliente, R$ 392,00
correspondem  a  impostos  de  diversos  tipos.  Assim,  de
acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que o
total  de impostos que incide sobre o preço do aparelho é
superior a 87,66%.

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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma loja, foram vendidas 697 unidades de um produto
a R$ 13,50, cada. Sabe-se que a taxa de impostos é de 3,50%
sobre  a  receita  de  vendas  desses  produtos.  Assim,
considerando  exclusivamente  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que o valor total dos impostos é igual a R$
334,15.

II.  Em um dia,  uma loja  registrou as seguintes vendas de
frutas: R$ 712,00 com uvas; R$ 324,50 com maçãs; R$ 455,10
com  limões;  R$  231,40  com  morangos;  R$  221,40  com
laranjas; R$ 89,30 com pinhas; R$ 123,70 com melancias; R$
200,30  com  mamões;  e  R$  92,10  com  melões.  Assim,
considerando  exclusivamente  os  dados  apresentadas,  é
correto afirmar que, nesse dia, essa loja arrecadou um valor
inferior a R$ 2.374,20 com as vendas de frutas.

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.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços de uma garrafa de água de 500 mililitros em 3
d i ferentes  estabe lec imentos  comerc ia is  são ,
respectivamente:  R$  2,50,  R$  3,15  e  R$  3,35.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar  que  o  preço  médio  da  garrafa  de  água,  nos
estabelecimentos considerados, é igual a R$ 3,05.

II. Uma peça metálica em formato de um triângulo de base 17
centímetros  e  altura  27  centímetros  precisa  receber  um
revestimento de ouro em apenas um dos lados da lâmina. Se
o custo para o  revestimento é  de R$ 7,95 por  centímetro
quadrado revestido, então esse projeto terá um custo superior
a R$ 1.971,10.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Sabe-se  que  um  veículo  consumiu  42,7  l itros  de
combustível  para percorrer a distância de 512 km. Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que, em média, esse veículo consegue percorrer mais
de 11,31 km com 1 litro de combustível.

II.  Inicialmente,  o produto X custava R$ 100 e,  sobre esse
preço, foi dado um desconto de 2%. O produto Y, por sua vez,
tinha um preço inicial de R$ 550, sobre o qual foi dado um
desconto  de  2%.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que o  valor  total  recebido
com a venda desses dois produtos foi superior a R$ 639.

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.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I. O uso do tratamento “Digníssimo” é indicado para todos os
tipos de autoridades, pois a dignidade é um pressuposto para
que  se  ocupe  qualquer  cargo  público,  sendo,  por  isso,
considerado um tipo de tratamento padrão.

II. Defectivo é o verbo que, na sua conjugação, não apresenta
todas as formas: colorir, precaver-se, reaver etc. É preciso não
o  confundir  com  os  verbos  chamados  impessoais  e
unipessoais, que só se usam nas terceiras pessoas.

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.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Diz-se que um verbo é irregular quando se apresenta de
acordo com o modelo de sua conjugação:  cantar,  vender,
partir. No verbo irregular também o radical não varia.

II.  Do ponto de vista da gramática normativa,  o enunciado
seguinte,  com o pronome oblíquo,  não é aceitável:  “É fácil,
para mim, realizar este trabalho”.

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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 38  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  oração  “as  irmãs  caminhavam  juntas,  mas,  em
determinada  rua,  separaram-se”,  a  conjunção  “mas”
apresenta  uma  função  coordenativa.

II.  Verbos impessoais  são os verbos que não têm sujeito.
Normalmente,  são  usados  na  terceira  pessoa  do  singular.
Haver, quando sinônimo de existir,  acontecer, realizar-se ou
fazer (em orações temporais) são verbos impessoais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I. As formas eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, que funcionam
como sujeito, se dizem retas. A cada um desses pronomes
pessoais  retos  corresponde  um pronome pessoal  oblíquo
que funciona como complemento e pode apresentar-se em
forma átona ou forma tônica.

II. O adjetivo pertence a um inventário restrito, limitando as
suas possibilidades de ser aumentado. Ou seja, essa classe
gramatical indica as circunstâncias em que um processo se
desenvolve.

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.

 40  Analise as afirmativas a seguir:
I. A reprodução das palavras na escrita é feita por meio de
sinais gráficos denominados letras.  Em português,  após a
inclusão das letras K, W e Y, o alfabeto passou a ter 26 letras.

II. Todo substantivo está dotado de gênero, que, no português,
se distribui entre o grupo do masculino e o grupo do feminino.
São masculinos os nomes a que se pode antepor o artigo o (o
linho, o sol, o clima, o poeta, o grama, o pente, o raio, o prazer,
o filho,  o beijo) e são femininos os nomes a que se pode
antepor o artigo a (a linha, a lua, a grama, a ponte, a poetisa, a
filha, a dor).

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.

 41  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma dívida no valor de R$ 7.657 foi paga antecipadamente
e, por isso, o cliente obteve um desconto equivalente a 15%
do  referido  valor.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que  o  valor  efetivamente
pago pelo cliente foi inferior a R$ 6.077,12.

II. Sobre um serviço cujo preço inicial era de R$ 500,00 foi
concedido um desconto de 37%.  Assim,  diante dos dados
apresentados, é correto afirmar que o preço desse serviço,
após o desconto, será inferior a R$ 321,99.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 42  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um supermercado, um cliente gastou 50% do dinheiro
que possuía com legumes. Do que sobrou, 25% foram gastos
com  cereais.  Após  concluir  suas  compras,  esse  cliente
observou  que  ainda  lhe  restaram  R$  45,00.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que esse cliente possuía mais de R$ 137,70, antes de
realizar suas compras no mercado.

II. Um círculo com raio igual a 331 metros terá um perímetro
menor que 1.978,11 metros.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 43  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere um triângulo X que possui a altura igual a 12
metros  e  a  área  igual  a  60  metros  quadrados.  Assim,
considerando essas informações, é correto afirmar que, se a
base desse triângulo for ampliada em 80%, então a sua área
será aumentada em 73,6%, ou seja, sua área será superior a
113 metros quadrados.

II. Considere um círculo cujo raio é igual a 81 metros. Assim,
supondo que o valor de Pi (π) é igual a 3,14, então a área
dessa figura será menor que 20.001,04 m².

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 44  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um produto teve seu preço aumentado em 2%, passando a
custar  R$  224,40.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados, é correto afirmar que o valor anterior desse
produto,  sem  considerar  o  aumento  descrito,  era  de  R$
2012,30.

II. Há 2 meses, o peso de Marcos era de 91 quilos. Há 1 mês,
seu peso era de 99 quilos. Atualmente, seu peso é 104 quilos.
Assim, considerando exclusivamente os dados apresentados,
é  correto  afirmar  que  seu  peso  médio,  no  período
considerado, é superior a 101 quilos.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 45  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Sabe-se  que  12  máquinas,  trabalhando  de  forma
simultânea e ininterrupta, concluem um trabalho em 5 dias.
Assim,  considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que, para reduzir o prazo de execução desse
trabalho para 3 dias, nas mesmas condições operacionais,
são necessárias mais de 18 máquinas trabalhando de forma
simultânea e ininterrupta.

II.  Considere  duas  figuras  geométricas  planas,  aqui
identificadas como 1 e 2.  A figura 1 é um retângulo com
largura igual a 4 metros e comprimento igual a 7 metros. A
figura 2  é  um retângulo  com largura igual  a  10 metros e
comprimento igual a 13 metros. Assim, considerando apenas
os dados apresentados, é correto afirmar que a área da figura
2 é mais de 373% maior que a área da figura 1.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 46 a 50

ECLIPSES SOLARES DE MARTE

Por Patrícia Gnipper, em 2020.

O rover (um tipo de veículo usado em missões espaciais)
Curiosity  percorre  o  terreno  marciano  desde  2012  e  já
testemunhou diversos eclipses solares por  lá.  Sim,  Marte
também tem eclipses solares — eles podem acontecer em
qualquer  planeta  que tenha alguma lua  ao  seu redor,  na
verdade.  Afinal,  um  eclipse  solar  nada  mais  é  do  que  o
resultado da passagem de um corpo celeste à frente do Sol,
seja de maneira parcial, anular ou total. Só que os eclipses
solares observados a partir da superfície de Marte são bem
diferentes dos que vemos aqui na Terra.

Em  Marte  não  existem  eclipses  solares  totais.  O  rover
Curiosity  (e  qualquer  pessoa  que  estiver  na  superfície
marciana  em  um  futuro  não  muito  distante)  somente
testemunha eclipses parciais e anulares. O motivo? É que as
duas únicas luas do Planeta Vermelho — Fobos e Deimos —
são pequenas demais para cobrirem o disco solar por inteiro
quando passam à frente dele.

A  passagem  das  luas  Fobos  e  Deimos  à  frente  do  Sol
também projeta sombras em Marte, tal qual acontece com a
passagem  da  nossa  Lua  à  frente  do  Sol.  Só  que  esses
"cones"  de  sombra  acabam  sendo  curtos  demais  para
atingirem a superfície, então eclipses solares marcianos não
geram uma região no planeta onde o eclipse seria visto de
maneira total. Então todos os eclipses que acontecem por lá
acabam sendo parciais ou anulares, apenas.

E a NASA já mirou a câmera MastCam do Curiosity para o
céu em várias ocasiões, flagrando eclipses ao longo desses
quase oito anos de operação.

(disponível em: https://bit.ly/38Znuyh. Com adaptações.)

 46  Leia o texto 'ECLIPSES SOLARES DE MARTE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  As duas únicas luas de Marte, denominadas de Fobos e
Deimos, são pequenas demais para cobrirem o disco solar
por inteiro quando passam à sua frente durante o eclipse,
conforme sugere o texto.

II.  Após a análise do texto,  é possível  inferir  que todos os
eclipses que acontecem em Marte são totais, pois as luas do
Planeta Vermelho cobrem integralmente o disco solar.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 47  Leia o texto 'ECLIPSES SOLARES DE MARTE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Uma  das  ideias  presentes  no  texto  é  a  de  que  Marte
apresenta eclipses solares,  pois  esses fenômenos apenas
podem ocorrer em planetas que possuem, no mínimo, duas
luas em sua órbita.

II. O texto procura destacar que o rover Curiosity (um tipo de
veículo  usado  em  missões  espaciais)  percorre  o  terreno
marciano  desde  2012  e  já  testemunhou  diversos  eclipses
solares por lá.

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.

 48  Leia o texto 'ECLIPSES SOLARES DE MARTE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  sugere  que  os  "cones"  de  sombra  são  curtos
demais  para  atingirem  a  superfície  de  Marte,  então  os
eclipses solares marcianos não geram uma região no planeta
onde o eclipse seria visto de maneira total.

II. O texto leva o leitor a entender que um eclipse solar nada
mais é do que o resultado da passagem de um corpo celeste
à frente do Sol, seja de maneira parcial, anular ou total.

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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 49  Leia o texto 'ECLIPSES SOLARES DE MARTE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto procura deixar claro para o leitor que os eclipses
solares  observados  a  partir  da  superfície  de  Marte  são
absolutamente iguais aos que vemos aqui na Terra.

II.  O  texto  leva  o  leitor  a  inferir  que  o  rover  Curiosity  (e
qualquer pessoa que estiver na superfície marciana em um
futuro  não  muito  distante)  somente  testemunha  eclipses
parciais e anulares.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 50  Leia o texto 'ECLIPSES SOLARES DE MARTE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a concluir que a passagem das luas
Fobos e Deimos à frente do Sol projeta sombras em Marte,
tal qual acontece com a passagem da nossa Lua à frente do
Sol.

II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que a NASA já mirou a
câmera MastCam do Curiosity para o céu em várias ocasiões,
flagrando eclipses na superfície de vários planetas do sistema
solar, ao longo dos quase oito anos de operação.

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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