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INSCRIÇÃO:

CPF:

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

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considerando que a dengue clássica tem um reduzido
espectro  clínico,  as  principais  doenças  a  serem
consideradas no diagnóstico diferencial são: gripe, rubéola,
sarampo, candidíase e outras infecções virais, bacterianas
e exantemáticas.

II. A mamografia é uma radiografia das mamas, realizada
por  um  equipamento  chamado  mamógrafo.  Nessa
radiografia,  é  feita  uma  compressão  das  mamas  para
visualizar  grandes  alterações,  não  sendo  útil  para  a
visualização de pequenas alterações.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica do
sistema  digestivo  caracterizada  por  hiperresponsividade  e
limitação ao fluxo intestinal reversível espontaneamente ou
com  tratamento,  que  se  manifesta  mais  comumente  por
dispneia, tosse e sibilância.

II. Independentemente da etiologia da hipertensão arterial na
gestação, é fundamental que a equipe de saúde esteja atenta
ao  controle  pressórico  e  avalie  a  possibil idade  de
encaminhamento  ao  serviço  de  pré-natal  de  alto  risco.

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. Clinicamente, as lesões pelo HPV costumam ser múltiplas,
localizadas numa mesma região e de tamanho uniforme. Em
geral, não aparecem como lesão única devido ao quadro de
febre nos seis  primeiros meses da infecção pela  bactéria
patogênica.

II. A AIDS não pode ser transmitida pelo sangue de portadores
da doença, pela saliva ou por outros fluidos corporais. Quando
um indivíduo é contaminado, em geral, costuma apresentar
sintomas como febre alta e manchas na pele.

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.  O ser humano, os mosquitos e os peixes são os únicos
reservatórios  naturais  da  coqueluche.  Ainda  não  foi
demonstrada a existência de portadores crônicos; entretanto,
podem  ocorrer  casos  oligossintomáticos,  com  pouca
importância  na  disseminação  da  doença.

II. A fase precoce da leptospirose humana tende a ser crônica
e durar de 3 a 7 anos, deixando muitas sequelas. Essa doença
é frequentemente diagnosticada como uma “síndrome gripal”,
uma  “virose”  ou  outras  doenças  que  ocorrem  na  mesma
época, como dengue ou influenza.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  tuberculose  é  transmitida  de  pessoa  a  pessoa,
principalmente  através  de  fluidos  genitais.  Ao  manter
relações sexuais com um doente de tuberculose pulmonar
bacilífera, o parceiro ou parceira terá contato com fluidos que
contêm no seu interior o bacilo.

II. A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada
por  hiperresponsividade  das  vias  aéreas  superiores  e  por
limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente
ou com tratamento. A asma é uma condição determinada,
exclusivamente, por fatores genéticos.

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 .  O  diabetes  mell i tus  é  um  distúrbio  metaból ico
caracterizado  por  hiperglicemia  crônica  e  alterações  do
metabolismo  de  carboidratos,  proteínas  e  gorduras,
decorrentes de defeitos da secreção e/ou ação da insulina.

II. A AIDS é uma doença curável através de técnicas como a
radioterapia,  a  colonoscopia  e  a  bibliografia.  Esses
tratamentos,  em  conjunto,  permitem  ao  doente  de  AIDS
apresentar uma sobrevida de pelo menos 6 anos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  principais  sintomas  da  infecção  pelo  vírus  da
ascaridíase  são  vermelhidão  em  todo  o  corpo,  coceira
persistente depois de alguns dias, febre baixa, muitas vezes
não  sentida,  conjuntivite  (olho  vermelho)  com  secreção,
mialgia e dor de cabeça e dor nas articulações.



 INSTITUTO ADM&TEC | FLORES (PE) :: NÍVEL SUPERIOR v.Audit.: 3E2AB6415

GERENTE EM EPIDEMIOLOGIA - Página 3 de 8 v.1603/2021

II.  O  período  de  remissão  do  sarampo caracteriza-se  pela
diminuição dos sintomas e  declínio  da  febre.  O  exantema
apresenta cicatrização rápida e, em alguns casos, surge um
crescimento anormal de cabelos na epiderme, denominado
alopecia.

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 dengue clássica tem um quadro clínico muito variável. A
primeira  manifestação  são  as  manchas  vermelhas  nos
genitais,  de  início  abrupto,  seguida  de  cefaleia,  mialgia,
prostração,  artralgia,  anorexia,  astenia,  dor  retroorbital,
náuseas, vômitos, exantema e prurido cutâneo.

II.  As  notificações  compulsórias  são  prejudiciais  à
investigação  epidemiológica,  pois  obstrui  as  evidências
encontradas no local da investigação e tolhe as medidas de
controle implementadas pelas autoridades de 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.  O  herpes  simples  caracteriza-se  pelo  aparecimento  de
lesões vesiculosas que, em poucos dias, transformam-se em
pequenas  úlceras,  precedidas  de  sintomas  de  ardência,
prurido e dor.

II. A fototerapia é o tratamento mais utilizado para baixar os
níveis de bilirrubina. O recém-nascido é colocado sob uma luz
azul fluorescente que age quebrando a molécula de bilirrubina
depositada na pele em pedaços, facilitando a sua excreção na
urina e nas fezes.

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.  O  diagnóstico  precoce  da  artrite  reumatoide  e  o  início
imediato do tratamento são fundamentais para o controle da
atividade da doença, prevenção da incapacidade funcional e
lesão articular e o retorno ao estilo de vida normal o mais
rapidamente possível.

II. A primeira manifestação da dengue clássica é a febre alta
(22° a 31°C), de início gradativo, seguida de prurido cutâneo,
dores abdominais, queda de cabelo e convulsões graves.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. A prevenção primária do câncer engloba ações realizadas
para evitar a ocorrência da doença, e suas estratégias são
voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco.

II.  Os  objetivos  da  vigilância  epidemiológica  do  tétano
acidental  não  incluem  monitorar  o  comportamento
epidemiológico da doença, avaliar a efetividade das medidas
de prevenção e controle nem investigar, com qualidade, 100%
dos casos suspeitos.

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.  Pacientes com câncer de próstata podem queixar-se de
presença  de  sangue  na  urina  (hematúria);  necessidade
frequente  de  urinar  (poliúria),  principalmente  à  noite;  jato
urinário fraco; e dor ou queimação ao urinar (disúria).

II.  Na infecção pelo HIV,  durante a doença sintomática,  as
infecções  oportunistas  passam  a  surgir  ou  recidivar,  tais
como  tuberculose,  pneumonia  por  Pneumocistis  carinii,
toxoplasmose  cerebral,  candidíase  oroesofágica,  meningite
por criptococos e retinite por citomegalovírus, dentre outras.

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. O vírus do herpes simples é comumente associado a lesões
de membranas mucosas e pele, ao redor da cavidade oral
(herpes orolabial) e da genitália (herpes anogenital).

II. A tuberculose primária ocorre durante uma primo-infecção.
Ela pode evoluir tanto a partir do foco pulmonar quanto do
foco ganglionar ou, então, em consequência do excesso de
Ácido Ascórbico no organismo.

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.



 INSTITUTO ADM&TEC | FLORES (PE) :: NÍVEL SUPERIOR v.Audit.: 3E2AB6415

GERENTE EM EPIDEMIOLOGIA - Página 4 de 8 v.1603/2021

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. A primeira manifestação da dengue clássica é a febre alta
(entre 44ºC e 56ºC), de início abrupto, seguida de cefaleia,
mialgia,  prostração,  artralgia,  anorexia,  astenia,  dor  retro
orbital, náuseas, vômitos, exantema e prurido cutâneo.

II.  É  permitido  às  mulheres  com 40 anos,  ainda que sem
sintomas de câncer de mama, fazer o exame mamográfico.
Mulheres entre 40 e 49 anos podem fazer uma mamografia a
cada dois anos,  se desejarem; e aquelas com 50 anos ou
mais podem fazer uma mamografia a cada ano.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e
análise  permanentes da situação de saúde da população,
articulando-se  em  um  conjunto  de  ações  destinadas  a
controlar  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  de
populações  que  vivem  em  determinados  territórios,
garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a
abordagem  individual  como  a  coletiva  dos  problemas  de
saúde.

II. Nas crianças, a tuberculose pós-primária costuma causar o
comprometimento ganglionar mediastínico e cervical (forma
primária),  que  se  caracteriza  por  lesões  bipolares,
denominadas  lúpus  eritematoso  sistêmico  ou  artrite
reumatoide.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A ocorrência de suspeita de esquistossomose, ou a sua
confirmação,  não  deve  ser  notificada  sem  a  prévia
investigação por parte do Agente de Combate às Endemias e
sem a adoção do período de quarentena mínimo de 28 dias.

II. O sarampo é uma doença que compromete a resistência do
hospedeiro, facilitando a ocorrência de superinfecção viral ou
bacteriana.  Por  isso,  são  raras  as  complicações,
principalmente  nas  crianças  até  os  2  anos  de  idade,  em
especial as desnutridas, e adultos jovens.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Entre  os principais  sintomas da tuberculose incluem-se:
tosse por mais de duas semanas; produção de catarro; febre;
sudorese;  cansaço;  dor  no  peito;  falta  de  apetite;
emagrecimento;  e  escarro  com  sangue  em  casos  mais
graves.

II. O gradiente socioeconômico não está relacionado à chance
de  desenvolver  doença  reumática  e  também  não  está
relacionado à qualidade do cuidado cardiovascular oferecido
à população.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  preservativos  masculinos  e  femininos  previnem  a
transmissão do herpes simples em todas as áreas de pele,
protegendo, inclusive, as lesões na base do pênis, na bolsa
escrotal ou em áreas expostas da vulva.

II. A dengue é uma doença febril aguda, que pode ser de curso
benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente:
infecção inaparente, dengue clássica (DC), febre hemorrágica
da dengue (FHD) ou síndrome de imunodeficiência adquirida
(SIDA).

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O diagnóstico diferencial do sarampo deve ser realizado
para as doenças exantemáticas febris agudas. Dentre essas,
destacam-se  a  rubéola,  o  exantema  súbito  (roséola
infantum),  a  dengue,  a  cardiomiopatia  hipertrófica,  as
enteroviroses,  o  eritema  infeccioso  (parvo  vírus  B19)  e
riquetsiose.

II. O sinal mais comum do câncer de mama é o aparecimento
de um nódulo ou o seu endurecimento, sobretudo um nódulo
que não desaparece e  que não muda de aspecto quando
apalpado.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. O poder imunogênico do bacilo de Hansen é responsável
pelo  baixo  potencial  incapacitante  da  hanseníase.  Assim,
clinicamente, essa doença apresenta sintomas semelhantes
aos das demais infecções viróticas do gênero.
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II. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos,
outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços
públicos e  privados de saúde,  que prestam assistência ao
paciente, e será realizada diante da suspeita ou confirmação
de doença ou agravo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  Diabetes  Mellitus  é  uma infecção  aguda  do  sistema
linfático causada pelo consumo excessivo de sal e gorduras
saturadas ao longo da vida e que, na idade adulta, afeta a
capacidade do pâncreas de produzir insulina e hemoglobinas.

II.  Os  objetivos  do tratamento da asma são,  entre  outros,
controlar os sintomas, causar limitação crônica ao fluxo aéreo
e impedir o paciente de realizar atividades normais (trabalho,
escola e lazer).

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. A caxumba ou papeira é uma doença infecciosa viral aguda
e contagiosa que pode acometer qualquer tecido glandular e
nervoso  do  organismo,  porém  afeta  especialmente  as
glândulas  parótidas  (produtoras  de  bile)  ou  as  glândulas
submandibulares e sublinguais, próximas ao ouvido.

II.  Embora a transmissão da dengue ocorra principalmente
através da picada do mosquito Aedes aegypti,  ela também
pode ser transmitida da mãe para o filho, em gestantes ou
lactantes  infectadas,  e  também através  das  secreções  do
paciente doente.

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 23 a 30

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 2 figuras, um triângulo com 30 metros de base
e 60 metros de altura; e um retângulo com 55 metros de
largura e 88 metros de comprimento. Ambas as figuras
possuem 37% das suas áreas pintadas de cinza. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que a soma da
área cinza de ambas as figuras é superior a 2.178 m².

II. Considere três triângulos que medem, respectivamente:
3 cm de base e 9 cm de altura; 4 cm de base e 12 cm de
altura; e 5 cm de base e 16 cm de altura. Cada triângulo é
feito de um material que custa R$ 97,35 por cm². Assim,
dadas essas informações, pode-se considerar que, juntos,
os três triângulos custam mais de R$ 7.487 e menos de R$
7.627.
III. Considere um triângulo com 35 cm de base e 48 cm de
altura; um quadrado com 77 cm de aresta; e um retângulo
com 93 cm de largura e 113 cm de comprimento. Se 35%
da área dessas figuras foi  pintada de vermelho, então a
área total pintada de vermelho é superior a 6.288,5 cm².

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. Três amigas decidiram dividir o custo de uma viagem de
táxi. A 1ª pagou 20% do valor total da viagem. A 2ª pagou
40% do valor total da viagem. A 3ª pagou R$ 69,60. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o valor total
da viagem foi superior a R$ 179.

II. Uma loja vendeu 47 computadores a R$ 1.317, cada; e 29
celulares a R$ 979, cada. Sobre o valor total dessas vendas,
os  vendedores  receberam 7% de  comissão.  Assim,  dadas
essas informações, é correto afirmar que nessa loja foram
distribuídos mais de R$ 6.297 em comissões pelas vendas
descritas.
III. O produto “G”, cujo preço inicial era de R$ 505, foi vendido
com um desconto de 9%. O produto “K”, cujo preço inicial era
de R$ 2.779, foi vendido com um desconto de 13%. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o valor total
arrecadado  com  a  venda  desses  dois  produtos,  já
considerando  os  respectivos  descontos,  foi  inferior  a  R$
2.941.

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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 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços da bebida “F” em 3 diferentes estabelecimentos
comerciais são, respectivamente: R$ 2,50, R$ 3,15 e R$ 3,35.
Assim,  dadas essas informações,  é  correto afirmar que o
preço  médio  dessa  bebida,  nos  estabelecimentos
considerados,  é  igual  a  R$  3,05.

II. Uma loja vendeu 187,5 kg de feijão, no mês 1; 191,4 kg, no
mês 2; e 204,7 kg, no mês 3. Assim, dados esses valores, é
correto  afirmar  que a  quantidade média  de  feijão  vendido
nessa loja no período é inferior a 197,88 kg.
III. Um motorista está viajando de carro da cidade M para a
cidade N. No primeiro dia de viagem, ele percorreu 123,7 km.
No  segundo,  percorreu  334,8  km.  No  terceiro  dia,  ele
percorreu 45,7 km. A partir das informações apresentadas, é
correto  afirmar  que  esse  motorista  percorreu,  em  média,
149,33 km por dia de viagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 400 aplicado ao longo de 3 meses, a uma
taxa  de  1% ao mês,  a  juros  compostos,  representará,  ao
término do 3º mês, um montante superior a R$ 408,95.

II. Um capital R$ 5.768, investido a juros compostos de 6% ao
mês, durante 7 meses, resultará em um montante superior a
R$ 8.694 e inferior a R$ 8.798.
III. Um capital de R$ 4.790, investido durante 9 meses, a uma
taxa  de  1,70%  ao  mês,  em  regime  de  juros  compostos,
resultará em um montante de valor superior a R$ 5.581 e
inferior a R$ 5.729.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 27 a 30

SERVIDORES PÚBLICOS

Condsef/Fenadsef.  Públicado em 23/06/2020 (trecho com
adaptações).

A  existência  de  menos  servidores  significa  menos
atendimento,  menos  assistência  e,  consequentemente,
abandono  social  e  miséria.  O  discurso  que  afirma  que
servidores são onerosos para a nação é oportunista para
retirar direitos da população e destinar recursos a empresas
privadas, que não têm compromisso social e visam o lucro.

No passado, antes da instituição dos concursos públicos, os
cargos eram ocupados por indicações, mas a Constituição
Federal de 1988 instituiu a seleção ampla e universal como
forma de ingresso na Administração Pública. Dessa forma,
todos podem concorrer a vagas em cargos púbicos, através
da  participação  em  concursos  públicos,  que  selecionam,
através de provas, os profissionais mais capacitados.

Atualmente, servidores contribuem com a Previdência, não
têm direito a FGTS e podem ter aposentadoria suspensa a
qualquer momento. A realidade prova que a categoria está
distante do perfil pintado pelos governantes neoliberais.

“O  descaso  com  os  serviços  públicos,  com  as  políticas
públicas e o preconceito com o funcionalismo são brigas
que  enfrentamos  diariamente.  Pregam  o  Estado  Zero
quando  o  Estado  tem  que  ser  máximo.  Hoje  é  um  dia
importante para que a população se envolva na nossa luta e
defenda o patrimônio público”, finaliza Sérgio Ronaldo.

 27  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A Constituição Federal instituiu a seleção ampla e universal
como  forma  de  ingresso  na  Administração  Pública,  de
acordo com o texto.

II.  À  luz  da  Constituição  Federal,  conforme o  texto,  todos
podem concorrer a um cargo público e as provas selecionam
os profissionais mais capacitados, que devem ser valorizados
por isso.
III. O texto traz ao leitor a ideia de que, para Sérgio Ronaldo, as
pessoas pregam o Estado Zero quando o Estado tem que ser
máximo, e que a população deve se envolver na luta e defesa
do patrimônio público.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 28  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. À luz do texto, o descaso com os serviços públicos, com as
políticas públicas e o preconceito com o funcionalismo são
brigas cotidianas.

II. O discurso que afirma que servidores são onerosos para a
nação é realista pois preserva direitos da população e destina
recursos  a  empresas  privadas,  como  pode  ser  percebido
através da leitura do texto.
III. Atualmente, de acordo com as informações do texto, os
servidores contribuem com a Previdência, não têm direito ao
FGTS  e  podem  ter  aposentadoria  suspensa  a  qualquer
momento.

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 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  Uma  das  ideias  defendidas  no  texto  é  a  de  que  a
quantidade de servidores públicos no Brasil tem aumentado
a uma taxa superior à inflação anual.

II. De acordo com o texto, a realidade prova que os servidores
públicos estão distantes do perfil pintado pelos governantes
neoliberais.
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III. A ideia principal do texto é a de que o Governo deve rever o
teto de gastos a fim de ampliar o reajuste dos salários dos
servidores públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 30  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No passado, antes da instituição dos concursos públicos,
os cargos eram ocupados por indicações, como fica claro
após a leitura do texto.

II. O texto defende a ideia de que os servidores públicos são
aliados  da  população  brasileira  e,  por  isso,  devem  ser
relutantes em elevar os próprios salários, de acordo com o
texto.
III.  A  redução  na  quantidade  de  servidores  causa  menos
atendimento ao público,  menos assistência  à  população e
menos abandono social, conforme 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.
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