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ARAÇOIABA (MÉDIO 4)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

GUARDA MUNICIPAL

NOME:
INSCRIÇÃO:

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

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

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em relação ao furto de coisa comum, o Código Penal
determina que é punível a subtração de coisa comum
fungível, cujo valor não excede a quota a que tem direito o
agente, conforme disposto no artigo 156, § 2º, do referido
diploma legal.
II. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
devem ser públicos e todas as decisões devem ser
fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais
a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação,
conforme determina o artigo 93, da Constituição Federal de
1988.
III. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 98, prevê
que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os
estados podem criar a justiça de paz, remunerada,
composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e
secreto, com mandato de quatro anos e competência para,
na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou
em face de impugnação apresentada, o processo de
habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter
jurisdicional, além de outras atribuições previstas na
legislação.
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.

2 Analise as afirmativas a seguir:
I. O crime de lesão corporal de natureza grave, se resulta em
incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade
incurável; perda ou inutilização do membro, sentido ou
função; deformidade permanente; ou aborto, prevê pena de
detenção, de cinco a doze anos, e multa, de acordo com os
termos do artigo 129 do Código Penal.
II. De acordo com o disposto no artigo 155 do Código Penal,
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel é um
crime com pena e de reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Ainda de acordo com o referido texto legal, se o criminoso é
primário, sendo de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de
um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
III. O artigo 2º, VII, da Lei nº 12.318, de 2010, prevê que mudar
o domicílio da criança para local próximo ao outro genitor ou
a seus familiares, como os avós, com a devida justificativa, é
uma forma exemplificativa de alienação parental.

3 Analise as afirmativas a seguir:
I. Se um crime de lesão corporal de natureza grave resulta
em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de
trinta dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro,
sentido ou função; aceleração de parto, então a pena
aplicável ao agente será de reclusão, de um a cinco anos,
conforme o artigo 129, § 1º, do Código Penal.
II. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a
guarda em razão do cargo, assim como sonegá-lo ou inutilizálo, total ou parcialmente, é um crime com pena de reclusão,
de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave,
de acordo com as disposições do artigo 314 do Código Penal.
III. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias
que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes
aos explosivos; ou mesmo com substâncias tóxicas, ou outro
meio proibido pela autoridade competente, é um crime cuja
pena compreende a reclusão de cinco a quinze anos,
conforme o artigo 35 da Lei Federal nº 9.605, de 1998.
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.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus
integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos
direitos fundamentais das pessoas, é uma das competências
específicas das guardas municipais, respeitadas as
competências dos órgãos federais e estaduais, de acordo
com o artigo 5º da Lei nº 13.022, de 2014.
II. Defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas, e expedir notificações nos
procedimentos administrativos de sua competência,
requisitando informações e documentos para instruí-los, na
forma da lei complementar respectiva, são funções
institucionais do Ministério Público previstas no artigo 129 da
Constituição Federal de 1988.
III. Abandonar um cargo público, fora dos casos permitidos
em lei, é um crime penalizado com detenção, de seis a doze
meses, e multa, conforme o artigo 323 do Código Penal. De
acordo com o § 1º desse artigo, se do fato resulta em prejuízo
público, a pena é de detenção, de três a seis anos, ou multa.
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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5 Analise as afirmativas a seguir:

7 Analise as afirmativas a seguir:

I. Dificultar o exercício da autoridade parental, o contato de
criança ou do adolescente com genitor, ou o exercício do
direito regulamentado de convivência familiar, são formas
exemplificativas de alienação parental previstas no artigo 2º
da Lei nº 12.318, de 2010.

I. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
município e colaborar, de forma integrada com os órgãos de
segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com
a paz social, são competências específicas das guardas
municipais, respeitadas as competências dos órgãos
federais e estaduais, conforme determina o artigo 5º da Lei
Federal nº 13.022, de 2014.

II. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou
investigado manifestamente descabida ou sem prévia
intimação de comparecimento ao juízo é um crime com pena
prevista de reclusão de um a quatro meses ou multa,
conforme previsto no artigo 10 da Lei Federal nº 13.869, de
2019.
III. Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como
coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais
que atentem contra os bens, os serviços e as instalações
municipais são competências específicas das guardas
municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais
e estaduais, de acordo com as disposições do artigo 5º da lei
federal nº 13.022, de 2014.

II. Desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro
rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua
finalidade, é um crime ao qual aplica-se a pena de reclusão de
seis a doze anos ou multa, conforme previsto no artigo 102 da
Lei nº 10.741, de 2003.
III. Discriminar uma pessoa idosa, impedindo ou dificultando
seu acesso às operações bancárias ou aos meios de
transporte por qualquer meio ou instrumento necessário ao
exercício da cidadania, por motivo de idade, é um crime
previsto no artigo 96 da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que
prevê pena de reclusão de seis meses a um ano e multa.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 Analise as afirmativas a seguir:

8 Analise as afirmativas a seguir:

I. Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei, e zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia, são exemplos de funções
institucionais do Ministério Público previstas no artigo 129 do
texto constitucional.

I. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra
crianças ou adolescentes devem ser obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade,
sem prejuízo de outras providências legais, conforme prevê o
artigo 13 da Lei nº 8.069, de 1990.

II. O crime de prevaricação constitui uma ação de retardar,
deixar de praticar, acelerar ou tornar mais eficiente um ato de
ofício para satisfazer a um interesse ou a um objetivo da
instituição. Essa prática incorre em pena de detenção, de três
meses a um ano, e multa, conforme disposto no artigo 319 do
Código Penal.

II. O artigo 20 da Lei nº 8.069, de 1990, determina que os
filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, sendo
permitidas as designações discriminatórias relativas à filiação
que os pais ou responsáveis julgarem adequadas para a
identificação dos filhos com idade inferior a doze anos
completos.

III. O crime de furto qualificado prevê pena de reclusão de dois
a oito anos, e multa, se o crime é cometido com destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa; com abuso
de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; com
emprego de chave falsa; ou mediante concurso de duas ou
mais pessoas, conforme determina o artigo 155, § 4º, do
Código Penal.

III. Uma determinação expressa e vigente do artigo 22 da Lei
nº 8.069, de 1990, é a de que incumbe aos pais o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores, devendo,
quando julgarem necessário, constranger a criança ou
adolescente a submeter-se, com risco de vida, a tratamento
médico ou a intervenção cirúrgica.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

9 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) Uma carreata é um veículo de propulsão humana, dotado
de duas rodas, não sendo, para efeito do Código de Trânsito
Brasileiro, similar à motocicleta, à motoneta ou ao
ciclomotor. Assim, numa via pública, um indivíduo em uma
carreata equipara-se a um pedestre.

GUARDA MUNICIPAL - Página 3 de 16

v.1332/2020

INSTITUTO ADM&TEC | ARAÇOIABA (MÉDIO 4)

v.Audit.: 68E68B756

b) Uma bicicleta é o termo que designa um deslocamento em
fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de
reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe por um
período mínimo de 20 minutos e compreendendo, no mínimo,
cinco veículos.

Marque a alternativa CORRETA:

c) O bordo da pista é a área central de uma pista de
rolamento, geralmente demarcada por linhas longitudinais
brancas e largas que delimitam a parte da via destinada à
passagem de pedestres, à descarga de materiais ou à
realização de uma obra pública.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) A capacidade máxima de tração é o termo que designa o
máximo peso indicado pelo fabricante que a unidade de
tração é capaz de tracionar, baseado em condições sobre
suas limitações de geração e multiplicação de momento de
força e resistência dos elementos que compõem a
transmissão.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência
deles com a criança ou com o adolescente não constitui uma
forma de alienação parental, de acordo com as disposições
da Lei nº 12.318, de 2010.
II. Apresentar adequadamente ao genitor as informações
pessoais relevantes sobre a criança ou o adolescente,
inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, é uma
forma exemplificativa de alienação parental prevista no artigo
2º da Lei nº 12.318, de 2010.
III. Se a lesão corporal resulta em morte e as circunstâncias
evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o
risco de produzi-lo, aplica-se a pena de detenção, de quatro a
doze meses, conforme previsto no artigo 129, § 3º, do Código
Penal.
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.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. Alojar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de
longa permanência, ou congêneres, provendo suas
necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado,
é um crime com pena de detenção de seis meses a três anos
ou multa, conforme determina o artigo 98 da Lei nº 10.741,
de 2003.
II. O peculato é o ato cometido por um funcionário público que
se apropria de dinheiro, de valor ou de qualquer outro bem
móvel público de que tem a posse em razão do cargo em
proveito próprio. Esse crime é punível com pena de multa e
reparação do dano causado (ou restituição do bem ou valor),
conforme determina o artigo 312 do Código Penal.
III. A condescendência criminosa, à luz do artigo 320 do
Código Penal, é caracterizada por deixar o funcionário, por
indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente. De acordo com o referido texto legal, esse crime
prevê pena de detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. O furto de coisa comum compreende subtrair o condômino,
coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem
legitimamente a detém, a coisa comum. Esse crime tem
pena de reclusão, de seis a doze anos, e multa, conforme
determina o artigo 156 do Código Penal.
II. O conceito de acessibilidade, à luz do artigo 3º da Lei
Federal nº 13.146, de 2015, representa a possibilidade e a
condição de alcance para a utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida.
III. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma
de lei complementar, requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos
jurídicos de suas manifestações processuais, são algumas
das funções institucionais do Ministério Público, conforme
previsto no artigo 129 da Constituição Federal de 1988.
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.

13 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Plano Nacional de Políticas sobre Drogas busca, entre
outros objetivos, viabilizar a ampla participação social na
formulação, na implementação e na avaliação das políticas
sobre drogas; assim como priorizar os programas, as ações,
as atividades e os projetos articulados com os
estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com as
famílias para a prevenção do uso de drogas, conforme
previsto no artigo 8º-D, II e III, da Lei Federal nº 11.343, de
2006.
II. Consideram-se barreiras, à luz da Lei Federal nº 13.146, de
2015, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento
que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem
como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à
acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão ou à
circulação com segurança.
III. Realizar campanha de qualificação e valorização da
conduta do genitor no exercício da paternidade ou
maternidade é uma forma exemplificativa de alienação
parental, conforme dispõe o artigo 2º, I, da Lei Federal nº
12.318, de 2010.
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Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

14 Analise as afirmativas a seguir:

16 Analise as afirmativas a seguir:

I. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e de
répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental
competente, é um crime com pena de detenção, de três a
seis anos, ou multa, conforme determina a Lei Federal nº
9.605, de 1998, em seu artigo 30.

I. Na mesma pena aplicada ao crime de discriminar pessoa
idosa, incorre quem desdenhar, reverenciar, apadrinhar ou
discriminar o idoso, por qualquer motivo, conforme dispõe o
artigo 96, § 1º, da Lei nº 10.741, de 2003.

II. À luz do artigo 312 do Código Penal, ao funcionário público
que cometeu o crime de peculato, embora não tendo a posse
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário,
aplica-se a pena de reclusão, de dois a doze anos, e multa.
III. Ampliar as alternativas de inserção social e econômica do
usuário ou dependente de drogas, promovendo programas
que priorizem a melhoria de sua escolarização e a sua
qualificação profissional, assim como promover o acesso do
usuário ou dependente de drogas a todos os serviços
públicos, são objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre
Drogas previstos no artigo 8º-D, IV e V, da Lei nº 11.343, de
2006.
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.

15 Analise as afirmativas a seguir:

II. Um dos objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre
Drogas é promover a interdisciplinaridade e a integração dos
programas, das ações, das atividades e dos projetos dos
órgãos e entidades públicos e privados nas áreas de saúde,
educação, trabalho, assistência social, previdência social,
habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção do
uso de drogas, a atenção e a reinserção social dos usuários
ou dependentes de drogas, conforme previsto no artigo 8º-D,
da Lei Federal nº 11.343, de 2006.
III. Entre outras funções, o Ministério Público deve promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos; assim como promover a ação
de inconstitucionalidade ou representação para fins de
intervenção da União e dos estados, nos casos previstos na
Constituição Federal de 1988.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 Analise as afirmativas a seguir:

I. A violência psicológica contra a mulher compreende
qualquer conduta que cause danos emocionais e diminuição
da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, violação de sua intimidade,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação, conforme prevê o artigo 7º
da Lei Maria da Penha.

II. Dirigir veículo sem possuir a Carteira Nacional de
Habilitação, uma Permissão para Dirigir ou a Autorização para
Conduzir Ciclomotor é uma infração média, sujeita a multa e
dois pontos na carteira, conforme determina o artigo 162 da
Lei Federal nº 9.503, de 1997.

II. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é um
crime com pena de detenção, de três a seis meses, ou multa,
conforme disposto no artigo 155, § 1º, do Código Penal. A
pena aumenta em um terço, se o crime é praticado durante o
repouso noturno, afirma o referido diploma legal.

III. São circunstâncias que agravam a pena em crimes
ambientais o baixo grau de instrução ou escolaridade do
agente e a comunicação prévia pelo agente do perigo
iminente de degradação ambiental, conforme determina o
artigo 14 da Lei Federal nº 9.605, de 1998.

III. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de
resistência é um crime previsto no Código Penal com pena de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa. A pena aumenta-se
de um terço até metade se a violência ou grave ameaça é
exercida com emprego de arma branca, conforme o § 2º, VII,
do artigo 157 do referido código.

Marque a alternativa CORRETA:
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I. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo
de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais garantidos na Constituição Federal de
1988 e nas leis brasileiras, de acordo com o disposto no
artigo 15 da Lei Federal nº 8.069, de 1990.

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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18 Analise as afirmativas a seguir:
I. São circunstâncias que aumentam e agravam a pena em
crimes ambientais, entre outras, o arrependimento do
infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou
a limitação significativa da degradação ambiental causada,
conforme previsto no texto do artigo 14 da Lei Federal nº
9.605, de 1998.
II. Confiar ou entregar a direção de um veículo a uma pessoa
que, mesmo habilitada, não estiver em condições de dirigi-lo
com segurança por seu estado físico ou psíquico, é uma
infração gravíssima com penalidade de multa, de acordo com
o artigo 166 da Lei Federal nº 9.503, de 1997.
III. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado
no seio de sua família e, excepcionalmente, em família
substituta, sendo-lhe assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento
integral, conforme determinado pelo artigo 19 da Lei Federal
nº 8.069, de 1990.
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b) Para garantir um bom relacionamento com os usuários
dos serviços, o servidor deve ter noções de atendimento ao
público, conhecendo alguns princípios que estruturam um
atendimento de qualidade, tais como: entender a demanda,
ter ciência dos benefícios dos serviços prestados e praticar a
personalização no atendimento.
c) No exercício das suas atividades cotidianas, o servidor
público deve evitar ser probo, reto, leal ou mesmo justo
durante o atendimento às necessidades de um cidadão.
Assim, é recomendável que todos os servidores demonstrem
pouca integridade de caráter ao lidar com os usuários dos
serviços.
d) O servidor público deve sempre atender a todos os pedidos
e desejos de superiores hierárquicos, de contratantes, de
interessados e de outros que visem obter quaisquer favores,
benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações
imorais, ilegais ou aéticas na entidade.

Marque a alternativa CORRETA:

21 Analise as afirmativas a seguir:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

I. A violência sexual contra a mulher inclui qualquer conduta
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de
uma relação sexual não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade; que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao
aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem,
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício
de seus direitos sexuais e reprodutivos; conforme previsto no
artigo 7º, III, da Lei Maria da Penha.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

19 Analise as afirmativas a seguir:
I. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, uma pessoa
que, em razão de função, do ofício ou da profissão, deva
guardar segredo ou resguardar sigilo, é crime com pena de
reclusão, de dois a nove anos, ou multa, conforme determina
o artigo 15 da Lei Federal nº 13.869, de 2019.
II. Atuar, preventiva e permanentemente, no território do
município, para a proteção sistêmica da população que utiliza
os bens, os serviços e as instalações municipais são uma das
competências específicas das guardas municipais,
respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais,
de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.022, de 2014.
III. Induzir uma pessoa idosa sem discernimento de seus atos
a outorgar procuração para fins de administração de bens ou
deles dispor livremente é um crime com pena de reclusão de
dois a quatro meses, multa e reparação do dano causado,
conforme disposto no artigo 106 da Lei nº 10.741, de 2003.

II. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados
podem criar juizados especiais, providos por juízes togados,
ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos,
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de
recursos por turmas de juízes de primeiro grau, conforme
previsto no artigo 98 da Constituição Federal de 1988.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

III. Discriminar uma pessoa idosa, impedindo ou dificultando
seu acesso às operações bancárias ou aos meios de
transporte por qualquer meio ou instrumento necessário ao
exercício da cidadania, por motivo de idade, é um crime
previsto na Lei Federal nº 10.741, de 2003, cuja pena é
aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os
cuidados ou a responsabilidade do agente, conforme dispõe o
§ 2º do artigo 96 dessa lei.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

20 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:

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

a) Para praticar a personalização no atendimento aos
usuários dos serviços, o servidor público deve evitar tentar
prever o comportamento do usuário, pois o atendimento
personalizado fundamenta-se na apresentação de respostas
padronizadas para as dúvidas dos cidadãos.
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Texto para as questões de 22 a 25
Políticas locais de segurança

As políticas de segurança pública são parte integrante dos
contextos político, social, econômico e cultural em que são
formuladas, apresentadas e implantadas por meio da
elaboração de planos nacionais, estaduais e municipais. Na
implementação de políticas públicas são realizados projetos
e ações através da articulação entre a sociedade civil, os
agentes políticos, as instituições públicas e privadas na
esfera da segurança pública.
De acordo com o aumento da proporção da visibilidade do
papel dos municípios e da dimensão local na segurança
pública, observam-se especificidades da atuação do crime e
suas políticas em cidades de diversos estados brasileiros,
nas quais é possível identificar dinâmicas próprias que
envolvem a segurança pública.
No Brasil, diversos municípios podem aparentar um
ambiente agradável, com boa qualidade de vida e boas
referências em saúde e educação, ao mesmo tempo que
apresentam dificuldades quando o assunto é o crime, a
criminalidade e a prestação de serviços de segurança. Essas
cidades, ademais, estão se tornando áreas de interesse para
a disseminação da segurança privada e de condomínios
fechados, mostrando, assim, que a segurança é um dos
problemas crucias que afligem as comunidades locais.
Atualmente, no Brasil, a divisão de responsabilidades
administrativas entre os entes da federação atribui aos
estados a responsabilidade pela provisão de segurança
pública. Entretanto, em meio ao cenário de insegurança em
praticamente todos os estados, nota-se um envolvimento
cada vez maior dos municípios em questões relacionadas à
segurança pública.
A criminalidade está estreitamente relacionada com as
condições socioeconômicas da localidade. Obviamente, se
todos vivessem de renda e pudessem adquirir o que
desejassem, crimes motivados por ganhos econômicos não
existiriam. Na realidade, no entanto, os desejos superam os
recursos. E sempre que a atividade criminosa constituir um
caminho mais fácil para alcançar tais desejos haverá
incentivos para o engajamento nessa atividade. Nesse
sentido, a renda, o emprego e o crescimento econômico têm
sido apontados como potenciais fatores que reduzem os
incentivos à criminalidade (aumentando o custo de
oportunidade do crime).
Adaptado. Disponível em https://bit.ly/3jRNBvN, com
informações adicionais de https://bit.ly/2GL2UYT. Acesso
em agosto de 2020.
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II. Após a análise do texto, é possível inferir que o aumento do
papel dos municípios na gestão dos serviços aos cidadãos e
da dimensão local na segurança pública tem ocasionado um
aumento na atuação do crime em cidades de diversos
estados brasileiros, nas quais é possível identificar
organizações criminosas que desafiam a segurança pública.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

23 Leia o texto 'Políticas locais de segurança' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. As informações presentes no texto permitem inferir que
sempre que a atividade criminosa constituir um caminho
mais fácil para alcançar certos desejos haverá incentivos
para o engajamento nessa atividade. Nesse sentido, o texto
afirma que o crescimento econômico, a renda, e o emprego
têm sido apontados como potenciais fatores que reduzem os
incentivos à criminalidade (aumentando o custo de
oportunidade do crime).
II. As informações presentes no texto permitem concluir que,
atualmente, no Brasil, a divisão de responsabilidades
administrativas entre os entes da federação atribui aos
estados a responsabilidade pela provisão de segurança
pública. O texto procura, ainda, transmitir a ideia de que, em
meio ao cenário de insegurança em praticamente todos os
estados, nota-se um envolvimento cada vez maior dos
municípios em questões relacionadas à segurança pública.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

24 Leia o texto 'Políticas locais de segurança' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:
I. O texto leva o leitor a entender que a criminalidade está
estreitamente relacionada com as condições
socioeconômicas da localidade. Assim, opina o texto, se
todos vivessem de renda e pudessem adquirir o que
desejassem, crimes motivados por ganhos econômicos não
existiriam.
II. O texto leva o leitor a concluir que as políticas de segurança
pública são construídas por agentes públicos com ampla
formação técnica e que não consideram as particularidades
de cada município, estado ou das organizações criminosas
que ali atuam.

22 Leia o texto 'Políticas locais de segurança' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:

Marque a alternativa CORRETA:

I. Após a análise do texto, é possível concluir que a maioria
dos municípios brasileiros possuem um ambiente agradável,
com boa qualidade de vida e boas referências em saúde e
educação, ao mesmo tempo que apresentam dificuldades
quando o assunto é a prestação de serviços de segurança.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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25 Leia o texto 'Políticas locais de segurança' e, em
seguida, analise as afirmativas a seguir:

26 Leia o texto 'Proteção ao patrimônio' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:

I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que, no Brasil, diversos municípios estão se tornando áreas
de interesse para a disseminação de condomínios fechados
e da segurança privada. Esse fenômeno mostra, na
perspectiva do texto, que a segurança é um dos problemas
crucias que afligem as comunidades locais.

I. As informações presentes no texto permitem concluir que,
antes da mudança promovida pela Lei Federal nº 13.531, de
2017, aquele que praticasse um dano contra o patrimônio de
uma autarquia, de uma fundação pública ou de uma entidade
pública seria enquadrado no crime de dano qualificado,
conforme previsto no inciso III, parágrafo único, do artigo
163, do Código Penal.

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que a
implementação de políticas públicas dispensa a realização de
ações através da articulação entre a sociedade civil e os
agentes políticos, cabendo às instituições públicas de caráter
técnico determinar as prioridades nos investimentos
governamentais.
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 27

II. O texto leva o leitor a entender que o crime de dano é
previsto do artigo 136 do Código Penal e consiste em destruir,
revitalizar ou deteriorar coisa alheia, com pena de detenção,
de um a seis meses, ou multa (o chamado dano simples).
Entretanto, anuncia o texto, que a pena é atenuada se
presentes as circunstâncias do denominado dano qualificado.
III. Uma das ideias presentes no texto é a de que a Lei Federal
nº 13.531, que está em vigor desde o dia 08 de dezembro de
2017, insere novos entes estatais no dano qualificado a partir
da alteração do parágrafo único, inciso III, do artigo 163 do
Código Penal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Proteção ao patrimônio

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Em vigor desde o dia 08 de dezembro de 2017, a Lei Federal
nº 13.531, de 2017, insere novos entes estatais no dano
qualificado a partir da alteração do parágrafo único, inciso III,
do artigo 163 do Código Penal.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

O crime de dano é previsto do artigo 163 do Código Penal e
consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, com
pena de detenção, de um a seis meses, ou multa (o chamado
dano simples). Entretanto, a pena é aumentada se presentes
as circunstâncias previstas no parágrafo único, o
denominado dano qualificado. Dentre as circunstâncias está
o fato de o dano ter sido praticado contra o patrimônio da
União, do estado, do município, de entidade concessionária
de serviços públicos ou de sociedade de economia mista.

I. O texto leva o leitor a inferir que, dentre as circunstâncias
que aumentam a pena no denominado dano qualificado, está
o fato de o dano ter sido praticado contra o patrimônio da
União, do estado, do município, de entidade concessionária
de serviços públicos ou de sociedade de economia mista.

Antes da mudança promovida pela Lei Federal nº 13.531, de
2017, aquele que praticasse um dano contra o patrimônio do
Distrito Federal, de uma autarquia, de uma fundação pública
ou de uma entidade pública não poderia ser enquadrado no
dano qualificado diante da ausência desses entes no rol do
inciso III, parágrafo único, do artigo 163, do Código Penal.
Por exemplo, um autor que praticava um crime de dano
contra bens e instalações do município respondia e ainda
responde por crime de dano qualificado, mas, se viesse a
praticar o mesmo crime contra, por exemplo, uma autarquia
de serviço de água e esgoto desse mesmo município, não
incidiria a qualificadora, em razão da não previsão e da
impossibilidade de aplicação da analogia no direito penal.
Outra questão importante era sobre a ação penal cabível. Se
o crime era cometido contra uma autarquia, uma fundação
pública ou uma entidade pública, a ação era de iniciativa
privada e logo a peça exordial consistia numa queixa-crime
do querelante.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

27 Leia o texto 'Proteção ao patrimônio' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:

II. Para ilustrar o benefício proporcionado pela mudança
promovida pela Lei Federal nº 13.531, de 2017, o texto utiliza
o exemplo de um autor que praticava um crime de dano
contra bens e instalações de uma autarquia de serviço de
água e esgoto de um município, sobre quem não incidiria a
qualificadora prevista no Código Penal, em razão da não
previsão e da impossibilidade de aplicação da analogia no
direito penal.
III. O texto leva o leitor a concluir que a questão mais
importante está relacionada à ação penal cabível. Assim,
antes da mudança na legislação descrita no texto, se o crime
era cometido contra uma autarquia, uma fundação pública ou
uma entidade pública, a ação era de iniciativa pública e
deveria ser investigada pelo Ministério Público em até trinta
dias, afirma 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.

Jeferson Botelho Pereira (adaptado). Disponível em:
https://bit.ly/3nCF16u (acesso em março de 2020).
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Texto para as questões de 28 a 30
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PRIMEIROS SOCORROS

28 Leia o texto 'PRIMEIROS SOCORROS' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:

A avaliação do local do acidente deve ser a primeira medida
para prestar os primeiros socorros. Assim, ao chegar no
local de um acidente, ou onde se encontra um acidentado,
deve-se assumir o controle da situação e proceder a uma
rápida e segura avaliação da ocorrência. Deve-se tentar obter
o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido.

I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que, diante de um acidente, é importante observar
rapidamente se existem perigos para o acidentado e para
quem estiver prestando o socorro nas proximidades da
ocorrência, tais como tráfego de veículos; andaimes;
vazamento de gás; máquinas funcionando; fios elétricos
soltos e desencapados.

Dependendo das circunstâncias de cada acidente, é
importante também:

II. O texto leva o leitor a entender que, diante de um acidente,
devem-se manter afastados os curiosos, distanciando
aqueles que possam contribuir com o socorro e impedindo
que acionem os serviços de emergência, pois essa é a melhor
forma de evitar confusão e ter espaço em que se possa
prestar os primeiros socorros da melhor maneira possível.

a) evitar o pânico e procurar a colaboração de outras
pessoas, dando ordens breves, claras, objetivas e concisas;
b) manter afastados os curiosos, para evitar confusão e para
ter espaço em que se possa trabalhar da melhor maneira
possível;
c) ser ágil e decidido observando rapidamente se existem
perigos para o acidentado e para quem estiver prestando o
socorro.
A proteção do acidentado deve ser feita com o mesmo rigor
da avaliação da ocorrência e do afastamento de pessoas
curiosas ou que visivelmente tenham perdido o autocontrole
e possam prejudicar a prestação dos primeiros socorros.
É importante observar rapidamente se existem perigos para
o acidentado e para quem estiver prestando o socorro nas
proximidades da ocorrência. Por exemplo: fios elétricos
soltos e desencapados; tráfego de veículos; andaimes;
vazamento de gás; máquinas funcionando.
Devem-se identificar pessoas que possam ajudar a prestar o
socorro. Deve-se desligar a corrente elétrica; evitar chamas,
faíscas e fagulhas; afastar pessoas desprotegidas da
presença de gás; retirar vítima de afogamento da água,
desde que o faça com segurança para quem está
socorrendo; evacuar área em risco iminente de explosão ou
desmoronamento.

III. O texto procura recomendar claramente que não se deve
alterar a posição em que se acha o acidentado, sem antes
refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu e qual a
conduta mais adequada a ser tomada. Se o acidentado
estiver inconsciente, o texto recomenda que se deve pôr sua
cabeça em posição lateral antes de proceder à avaliação do
seu estado geral.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

29 Leia o texto 'PRIMEIROS SOCORROS' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. Após a análise do texto, é possível concluir que é
importante avaliar o acidentado na posição em que ele se
encontra e só mobilizá-lo com segurança (sem aumentar o
trauma e os riscos). O texto sugere, ainda, que sempre que
possível, deve-se manter o acidentado deitado de costas até
que ele seja examinado e até que se saiba quais os danos
sofridos.

É importante avaliar o acidentado na posição em que ele se
encontra e só mobilizá-lo com segurança (sem aumentar o
trauma e os riscos). Sempre que possível, deve-se manter o
acidentado deitado de costas até que seja examinado e até
que se saiba quais os danos sofridos.

II. O texto leva o leitor a concluir que, dependendo das
circunstâncias de cada acidente, é importante ser ágil,
metódico, vagaroso e decidido observando rapidamente se
existem perigos para o acidentado, independentemente de
quaisquer riscos contra quem estiver prestando o socorro.

Não se deve alterar a posição em que se acha o acidentado,
sem antes refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu e
qual a conduta mais adequada a ser tomada. Se o
acidentado estiver inconsciente, deve-se pôr sua cabeça em
posição lateral antes de proceder à avaliação do seu estado
geral.

III. As informações presentes no texto permitem inferir que,
em uma situação de acidente, devem-se identificar as
pessoas que possam ajudar a prestar o socorro. Outras
medidas sugeridas pelo texto incluem evitar chamas, faíscas
e fagulhas; desligar a corrente elétrica; evacuar a área em
risco iminente de explosão ou desmoronamento; e afastar as
pessoas desprotegidas da presença de gás.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2UNmnhC (acesso em
outubro de 2020).

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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30 Leia o texto 'PRIMEIROS SOCORROS' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. As informações presentes no texto permitem concluir que a
primeira medida para prestar os primeiros socorros é realizar
a avaliação do local do acidente. Assim, recomenda o texto,
ao chegar no local de um acidente, ou onde se encontra um
acidentado, deve-se assumir o controle da situação e
proceder a uma rápida e segura avaliação da ocorrência,
buscando obter o máximo de informações possíveis sobre o
ocorrido.
II. O texto leva o leitor a inferir que, dependendo das
circunstâncias de cada acidente, é importante também evitar
o pânico e procurar a colaboração de outras pessoas, dando
ordens extensas, contraditórias, objetivas e concisas para que
os demais indivíduos presentes possam organizar-se e
conduzir um conjunto de ações favorável ao socorro das
vítimas.
III. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que a proteção do acidentado deve ser feita com um rigor
inferior ao da avaliação da ocorrência e do afastamento de
pessoas curiosas ou que visivelmente tenham perdido o
autocontrole e possam prejudicar a prestação dos primeiros
socorros.
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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32 Analise as afirmativas a seguir:
I. As dimensões de um paralelepípedo equivalem a 3
números naturais, distintos e não nulos representados aqui
por X, Y e Z. Sabemos que o resultado da soma de X + Y é
igual a 127. O resultado da soma de Y + Z é dado por 56. O
resultado da subtração de X – Z é igual a 71. O valor de Y é
igual a um número par, múltiplo de 8, maior que 31 e menor
que 49. Assim, é correto afirmar que a soma X + Y + Z
representa um valor igual a 143.
II. Um imóvel cujo preço inicial era de R$ 455.120 teve um
desconto de 21% sobre o seu preço. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor final desse imóvel, após o desconto, é
superior a R$ 359.760 e inferior a R$ 361.305.
III. O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 29X - 13 = 161, é um número
maior que 5 e menor que 11. Nesse caso, o valor de “X”
equivale a um número que pode ser obtido a partir da
multiplicação de dois números primos, sendo um deles um
número primo e par.
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. Os números 367 e 577 podem ser classificados como
primos e ímpares. Também é possível afirmar que esses
números são maiores que 288 e menores que 589.

31 Analise as afirmativas a seguir:

II. Sobre as vendas de 447 unidades de um produto cujo preço
unitário é R$ 31,25, incide um imposto de 4,2%. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor total do imposto a ser pago será
superior a R$ 517 e inferior a R$ 542.

I. Em uma caixa foram colocados 110 garfos e 24 colheres.
Assim, é correto afirmar que é necessário que mais de 41
garfos sejam retirados da caixa para que o total de
colheres restante represente 25% do total de talheres da
caixa.

III. O veículo “A” percorre 815 km com 72 litros de
combustível. O veículo “B” percorre uma distância 7,4% maior
do que o veículo “A” com a mesma quantidade de
combustível. Assim, é correto afirmar que o carro “B" percorre
uma distância por litro superior a 13,2 km e inferior a 14,7 km.

II. Em uma escola, há 132 estudantes matriculados no
turno da manhã e outros 222 matriculados no turno da
tarde. Se esses estudantes forem igualmente distribuídos
entre 6 salas ao mesmo tempo, então cada sala teria mais
de 33 e menos de 42 alunos.

Marque a alternativa CORRETA:

III. Um barco percorreu 21 km em 7 horas e, em seguida,
percorreu mais 35 km em 11 horas. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que a sua velocidade média em todo o percurso foi superior
a 2,9 km/h.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

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

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os tempos necessários para limpar 4 cômodos de uma
casa são, respectivamente: 22 minutos, 30 minutos, 35
minutos e 46 minutos. Considerando exclusivamente os
dados apresentados, é correto afirmar que o tempo médio
para realizar tais atividades é superior a 0,67 hora.
II. Uma pedra foi arremessada e percorreu 1.400 metros em
15 segundos. Em seguida, ela foi novamente arremessada e
percorreu 700 metros em 8 segundos. Assim, considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que ela
manteve uma velocidade média inferior a 113 metros por
segundo.
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III. Um helicóptero percorreu 2.300 metros em 33 segundos.
Em seguida, ele percorreu 1.420 metros em 17 segundos.
Assim, considerando apenas os dados apresentados, é
correto afirmar que esse helicóptero manteve uma velocidade
média superior a 79,4 metros por segundo.
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. O conserto de um carro foi realizado em 4 etapas
sequenciais que duraram, respectivamente: 58 minutos, 30
minutos, 58 minutos e 15 minutos. Assim, considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o
tempo total desse conserto foi superior a 2,3 horas.
II. Para uma festa, foram comprados 16 refrigerantes e 84
cervejas. Com base nesses dados, é correto afirmar que é
necessário que mais de 32 cervejas sejam consumidas para
que o total de refrigerantes represente 25% do total de
bebidas na festa.
III. A instalação de um gerador de energia exige a montagem
de quatro componentes. O tempo de instalação do primeiro
componente é de 121 minutos; o segundo, exige 57 minutos
de trabalho; o terceiro pode ser montado em 103 minutos; e o
quarto, precisa de 24 minutos para ser montado. Assim,
considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o
tempo total desse processo é superior a 5,77 horas e inferior
a 6,11 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.

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os números decimais podem ser utilizados em diversas
operações matemáticas. Por exemplo, é possível multiplicar
0,3 por 0,6, o que resulta em um número decimal maior que
0,11 e menor que 0,27.
II. João possui 24 brinquedos. Pedro possui o dobro do
número de brinquedos de João. Carlos possui o quádruplo da
quantidade de brinquedos de João. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o número total de brinquedos de João, Pedro e
Carlos é superior a 171 e inferior a 198.
III. Em uma sala, há 4 garotas e 5 rapazes, todos com idades
entre 15 e 17 anos. Diante desses dados, é correto afirmar
que a proporção de garotas em relação ao total de
adolescentes presentes na sala é dada por 4/9, fração essa
que corresponde, em números decimais, a 0,467.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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37 Analise as afirmativas a seguir:
I. Fernanda elaborou 4 relatórios em 18 minutos, cada; e mais
7 pareceres em 20 minutos, cada. Todas essas atividades
foram realizadas em sequência. Assim, considerando os
dados apresentados, é correto afirmar que o tempo gasto por
ela para realizar essas atividades foi maior que 2,93 horas.
II. Uma empresa comprou 432 unidades do item 1 ao preço
de R$ 41 por item; 264 unidades do item 2 ao preço de R$
33,9 por item; e 256 unidades do item 3 ao preço de R$ 29,7
por item. Sobre o valor total dessa compra, foi aplicado um
desconto de 17%. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor final
das compras, após o desconto, foi superior a R$ 27.110 e
inferior a R$ 27.865.
III. Um terreno possui o formato de um triângulo com 44m de
base e 90m de altura. Outro terreno possui o formato de um
retângulo com 97m de largura e 152m de comprimento.
Ambos os terrenos possuem 47% da sua área ocupada por
um gramado. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a soma da
área do gramado de ambos os terrenos é superior a 8.017 m²
e inferior a 8.109 m².
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

38 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre uma mesa foram colocadas quatro peças de
madeira que pesam, respectivamente: 14 quilos, 24 quilos, 29
quilos e 45 quilos. Assim, é correto afirmar que o peso médio
dessas peças é igual a 28 quilos.
II. Sobre uma folha de papel foram escritos 3 números
naturais, distintos e não nulos representados aqui por X, Y e Z.
Sabemos que o resultado da soma de X + Y é igual a 67. O
valor de Y é equivalente a um número par, maior que 18 e
menor que 26. O resultado da soma de Y + Z é dado por 32. O
resultado da subtração de X – Z é igual a 35. O valor de Z é
igual a um número par, maior que 9 e menor que 17. Assim, é
correto afirmar que a soma X + Y + Z representa um valor
igual a 77.
III. São números primos menores de 245 e maiores que 5,
entre outros, os seguintes: 191, 19 e 37.
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.

39 Analise as afirmativas a seguir:
I. São exemplos de números primos, entre outros, os
seguintes: 431 e 508.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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II. O valor gasto semanalmente com combustível para um
trator é dado pela seguinte equação de 1º grau: 47X – R$ 22 =
R$ 683. Assim, considerando os dados apresentados, é
correto afirmar que o valor da incógnita “X” que satisfaz
adequadamente a referida equação é um número ímpar,
maior que 20 e menor que 26. Nesse caso, o valor de “X”
representa um número que pode ser obtido pela multiplicação
de dois números primos e ímpares.
III. Os gastos com energia elétrica de uma empresa nos cinco
últimos meses são os seguintes, respectivamente: R$ 89.742;
R$ 92.344; R$ 81.277; R$ 97.112; e R$ 95.030. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o gasto médio com energia elétrica
dessa empresa, no período, é superior a R$ 91.182 e inferior a
R$ 91.340.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um caminhão percorreu 39 km em 16 horas e, em seguida,
percorreu mais 80 km em 29 horas. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que a sua velocidade média em todo o percurso foi superior a
2,81 km/h.
II. Um restaurante vendeu 887 litros de suco a R$ 5,35 por
litro, e de 2.421 litros de refrigerante a R$ 3,45 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o faturamento com as vendas de suco
representa mais de 31% e menos de 34% do total arrecadado.
III. Nos três últimos dias, os preços de uma moeda
estrangeira foram os seguintes: R$ 3,42, R$ 3,89 e R$ 3,13.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o preço médio dessa
moeda, no período considerado, foi superior a R$ 3,27 e
inferior a R$ 3,51.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 41 a 43
O mal invisível que vem de longe

No início, o perigo vinha do céu. Tempo da segunda guerra. À
noite, escuridão total nas cidades, para se precaver de
bombardeios dos alemães. Nenhum sinal de luz poderia
aparecer. A vigilância policial atenta. A escuridão, geral. Para
se acender uma lâmpada, necessário que ocorresse em local
fechado, para não deixar a cauda de fora. Muito ouvi essa
ladainha. Mas sou do tempo em que o perigo saía da sujeira
dos galinheiros, o mosquito danado provocando um enjoo
miserável, batizado pela alcunha de dengue, que tive, os
olhos virando, a parte do branco desaparecendo [...].
Sobrevivi.
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Agora vem da boca, do contato, da secreção, passageiro de
avião, a pegar em um e contaminar centenas, e, assim,
sucessivamente, invadindo países e continentes, sem
precisar de passaporte, nem comprar passagem, nem de
reserva de hotel, escondido no passageiro, que se torna o
elemento a difundi-lo; as estatísticas diuturnamente a exibir
novos números, entre os afetados e os suspeitos, as
medidas sendo tomadas, o homem, finalmente, descobrindo
que o lugar mais seguro é a sua casa. Não é a bomba alemã
que faz medo, não é o galinheiro que exibe sujeira. O mal
evoluiu. Ficou invisível. [...]
Estamos, suspeitos, confirmados e assustados, no mesmo
barco, torcendo e rezando, para que o mal fique bem longe,
não dê as caras, vá embora usufruir de boas e eternas férias
em desertos de muito calor; e, se possível, em outros
planetas, já indo tarde, não precisando nem apagar a luz do
aeroporto, muito menos de abraços de despedidas. Por ora,
ouvido no rádio, olho nas mensagens que nos chegam,
conselhos de solidão que devem ser acatados, higiene total,
a começar pelas mãos, nada de reunião, de aglomerados, de
ambiente apertado. Ufa! Mais cedo ou mais tarde, passa. Aí
tudo volta a ser alegre, vestindo azul para a sorte mudar.
Enquanto isso, um amigo, que sempre viveu afundado no
pessimismo, concorda comigo. Então, num riso largo,
sentencia: quem sobreviver, conta a história. Cruz credo! Dei
o diálogo por encerrado.
(Adaptado. Revisão linguística. CARVALHO, V. S. O mal
invisível que vem de longe. Disponível em:
https://bit.ly/3dTCNuy. Acesso em: mar 2020)

41 Leia o texto 'O mal invisível que vem de longe' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A expressão “Ficou invisível” faz referência ao mal
responsável pela contaminação. Como os vírus são seres
microscópicos, a contaminação não é vista a “olho nu”, o que
torna o “mal”, citado no texto, invisível.
II. O texto se configura numa narrativa construída em torno da
pandemia causada pelo COVID-19. Elementos que justificam
essa tese são apresentados em trechos como “Agora vem da
boca, do contato, da secreção, passageiro de avião, a pegar
em um e contaminar centenas, e, assim, sucessivamente,
invadindo países e continentes...”.
III. O texto elabora uma crítica à individualidade e ao
isolamento ocasionados pela pandemia relacionada ao
COVID-19. Isso fica explicitado em excertos como “Estamos,
suspeitos, confirmados e assustados, no mesmo barco,
torcendo e rezando, para que o mal fique bem longe...”.
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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42 Leia o texto 'O mal invisível que vem de longe' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Tanto o perigo oriundo da “sujeira dos galinheiros”, como o
“mosquito danado provocando um enjoo miserável, batizado
pela alcunha de dengue”, foram recursos usados para fazer
alusão a outras pandemias. Essa recuperação de
informações é crucial para o entendimento da ideia central
do texto.
II. O pessimismo do amigo, referenciado num dos últimos
períodos do texto, está explicitado no fragmento “quem
sobreviver, conta a história”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

43 Leia o texto 'O mal invisível que vem de longe' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A referência a elementos como “segunda guerra”, “bomba
alemã”, entre outros, sugere uma tensão entre os cenários
elucidados e o que se vivia no momento da escrita do texto.
Isto é, são guerras travadas, porém com agentes distintos.
II. A condição para garantir uma compreensão global do texto
é entender o percurso histórico traçado pelo autor, assim
como as referências ao vírus causador da pandemia
(COVID-19), por meio de vocábulos como “secreção”,
“passageiro”, “mal” etc.
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 44 a 47
COVID-19 NOS EUA

Isadora Williams é uma patinadora brasileira que vive em
Montclair, no estado de Nova Jersey (Estados Unidos). Sua
residência localiza-se a cerca de 20 quilômetros de Nova
York (NY), epicentro dos casos do novo coronavírus
(covid-19) no país, onde foram registradas, até ontem
(01/04/2020), mais de mil mortes, de acordo com estudo da
Universidade Johns Hopkins. O rápido avanço da pandemia
na metrópole preocupou a brasileira. “É assustador, pois
moro perto. Todas as pessoas estavam dentro de casa, em
quarentena. Muitos mercados e lojas fechando, não tinha as
coisas necessárias. Dirigi até a casa dos meus pais (em
Washington, capital do país) porque está mais tranquilo que
Nova York. É muito triste”, relatou à Agência Brasil.
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A disseminação da covid-19 pelo mundo impactou a
temporada de preparação esportiva de Isadora. No dia
16/03/2020, ela disputaria o Mundial de Patinação no Gelo,
em Montreal (Canadá), mas o evento foi cancelado cinco
dias antes da abertura por conta da pandemia. Seria a quinta
participação dela na competição, a quarta vez consecutiva
no Mundial. “Foi muito triste (o cancelamento) porque treinei
muito forte, de maneira muito intensa. Mas, acho que foi
saudável para todos e o mais importante para atletas e
público, pois é um vírus muito sério”, conta a patinadora de
24 anos.
Quando ela destaca a intensidade dos treinos, não é exagero.
Antes do novo coronavírus, eram três horas diárias no rinque
de patinação, além de atividades na academia duas vezes
por semana. E nessa rotina de atleta profissional, inclua o
expediente como professora da modalidade e dedicação à
faculdade de Economia que cursa em Montclair. Agora, o
jeito tem sido improvisar para manter a forma, pensando na
próxima temporada de gelo. “Por causa do coronavírus, a
academia e a pista onde treino estão fechadas, então tenho
feito tudo em casa, como ioga e pilates. No máximo,
caminhar ou correr aqui perto”, descreve.
Em condições normais, o dia a dia de Isadora já é atribulado.
Mas, sempre há espaço para uma nova tarefa. “Quero
praticar mais o idioma português. Eu moro sozinha, então
não falo muito. Converso com minha mãe, escuto muita
música brasileira, tenho uma amiga com quem falo em
português. É fácil entender as perguntas, mas um pouco
difícil de responder ainda”, conta. “Fico um pouco nervosa
também (risos)”, brinca.
Ela não diz isso da boca para fora. Isadora tem o sangue e o
coração verde e amarelos. Apesar de nascida nos Estados
Unidos, tem mãe brasileira. E escolheu, aos nove anos,
defender a bandeira da terra natal da progenitora. “A cultura
brasileira sempre me encantou. Como a comida, amo a
moda e a música. Adoro Marisa Monte, Tom Jobim e amo
Anitta! É muito importante competir pelo Brasil”, destaca.
Adaptado. Publicado em 02/04/2020, por Lincoln Chaves,
repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional, São Paulo.
Disponível em: https://bit.ly/3c3jayC.

44 Leia o texto 'COVID-19 NOS EUA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, em condições normais, o dia a dia
de Isadora é bastante tranquilo, embora não haja espaço
para qualquer nova tarefa.
II. Para Isadora Williams, é bem fácil entender quaisquer
perguntas em Português, assim como respondê-las, conta,
afirma o texto.
III. No texto, Isadora Williams relatou que, nos Estados Unidos,
apesar da quarentena, muitos mercados estavam abertos, o
abastecimento ocorria normalmente e a frequência de
pessoas nas ruas não diminuiu.
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Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

45 Leia o texto 'COVID-19 NOS EUA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Não fosse o adiamento da competição, Isadora Williams
estaria participando pela oitava vez no Mundial de Patinação
no Gelo, de acordo com as informações do texto.
II. A residência de Isadora Williams localiza-se a cerca de 20
quilômetros de Nova York (NY), epicentro dos casos do novo
coronavírus (covid-19) nos Estados Unidos, afirma o texto.
III. No dia 16/03/2020, Isadora Williams disputaria a
Olímpiada de Patinação no Gelo, em Tóquio (Japão), de
acordo com as 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.

46 Leia o texto 'COVID-19 NOS EUA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O rápido avanço da pandemia do novo coronavírus não
preocupa a brasileira Isadora Williams, pois ela relata estar
confiante de que tudo será resolvido em poucos dias, de
acordo com o texto.
II. Isadora Williams declarou que deseja praticar mais a língua
portuguesa, pois ela mora sozinha, então tem a necessidade
de falar essa língua diariamente, afirma o texto.
III. O texto afirma que Isadora Williams avaliou como muito
triste o cancelamento do Mundial de Patinação no Gelo, pois a
atleta havia treinado muito forte, de maneira muito intensa,
para a competição.
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.

47 Leia o texto 'COVID-19 NOS EUA' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Apesar de nascida nos Estados Unidos, Isadora Williams
tem mãe brasileira e escolheu, aos nove anos, defender a
bandeira da terra natal da progenitora, de acordo com o
texto.
II. De acordo com o texto, a disseminação da covid-19 pelo
mundo não impactou a temporada de preparação esportiva
de Isadora Williams e as datas dos torneios permaneceram
inalteradas.
III. No texto, Isadora Williams relatou que, antes do novo
coronavírus, dedicava três horas diárias ao rinque de
patinação, além de atividades na academia duas vezes por
semana.
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Texto para as questões de 48 a 50
PASSAPORTE DA IMUNIDADE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou neste
sábado (04/04/2020) que negocia com um parceiro da
Inglaterra a implementação do que chamou de “passaporte
da imunidade”. Sem detalhar a medida, Guedes disse que
está em discussão pelo governo a disponibilização para o
Brasil de 40 milhões de testes para o coronavírus.
A declaração foi dada em uma videoconferência com
empresários do setor varejista, organizada pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
Guedes disse aos empresários que conversou com um
amigo na Inglaterra que criou o passaporte de imunidade, e
que seria possível colocar disponíveis para os brasileiros 40
milhões de testes para o coronavírus por mês.
Segundo o ministro, a proposta já foi encaminhada ao
Presidente da República e aos ministros Walter Souza Braga
Netto (Casa Civil) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde).
Com a testagem em massa, segundo o ministro da
Economia, quem comprovadamente estiver imune ao
coronavírus poderá deixar o isolamento. Essa testagem,
segundo Guedes, seria aplicada aos “jovens”, pois os idosos
seguiriam em casa.
O ministro afirmou que o país enfrentará duas “ondas”: a
primeira seria a da saúde e a segunda, econômica. E o
responsável por coordenar este primeiro momento de crise,
de isolamento social, disse Guedes, é o ministro da Saúde,
Mandetta. Guedes afirmou que, em seguida, haverá uma
segunda onda, que é econômica, e o Brasil terá que superá-la
também.
A proposta do ministro é de que as pessoas sejam testadas,
por exemplo, semanalmente. Assim, os mais jovens que
estiverem livres da doença continuarão trabalhando,
enquanto os idosos ficam em casa. Dessa forma é possível
ir girando a economia, afirmou Guedes.
Ao longo da videoconferência, Guedes ouviu diversas
cobranças dos empresários, a maior parte deles voltada à
liberação de crédito. O setor empresarial pressiona o
governo a acelerar e a aumentar essa liberação de recursos
às empresas.
Entre as sugestões feitas a Guedes estão o uso de cadastros
das associações comerciais municipais e estaduais para que
o dinheiro chegue, de fato, a quem precisa; a criação de
aplicativos para acelerar a liberação de crédito; e ainda o uso
das “maquininhas” de cartão de crédito para o repasse do
recurso.
Adaptado. Por Ana Krüger e Filipe Matoso, G1, Brasília, em
04/04/2020. Disponível em: https://glo.bo/3c0GZae.
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48 Leia o texto 'PASSAPORTE DA IMUNIDADE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A declaração sobre o “passaporte da imunidade” foi dada
em uma videoconferência com empresários do setor
varejista, organizada pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL), de acordo com o texto.
II. Entre as sugestões feitas ao ministro da Economia, está a
criação de aplicativos para tolher a liberação de crédito às
empresas, de acordo com as informações do texto.
III. A testagem em massa de coronavírus, segundo o ministro
da Economia, seria aplicada aos idosos, apenas, pois os
jovens devem retornar ao trabalho imediatamente, afirma o
texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
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III. Com a testagem em massa de pessoas infectadas por
qualquer doença respiratória, nos termos apresentados, é
possível ir girando a economia, afirmou o ministro da
Economia, 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.

50 Leia o texto 'PASSAPORTE DA IMUNIDADE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto afirma que o setor empresarial pressiona o governo
a reter e a diminuir a liberação de recursos às empresas que
apresentaram redução nas vendas em função da pandemia
de coronavírus.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. De acordo com o texto, a determinação do ministro da
Economia é de que as pessoas sejam testadas contra o
coronavírus diariamente.

49 Leia o texto 'PASSAPORTE DA IMUNIDADE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:

III. O ministro da Economia disse que está em discussão pelo
governo a disponibilização para o Brasil de 40 milhões de
testes para o coronavírus, afirma o texto.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou no sábado,
dia 04/04/2020, que negocia com um parceiro da Inglaterra a
implementação do que chamou de “passaporte da
imunidade”, de acordo com as informações do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

II. O texto afirma que o ministro da Economia disse aos
empresários que seria possível colocar disponíveis para os
brasileiros 40 milhões de testes para o coronavírus por mês.

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