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SANTA MARIA DA BOA VISTA (SÁBADO - TARDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

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

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

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

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

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

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em respeito aos princípios da ética e da legalidade, não
deve o servidor público municipal  desviar  outro servidor
público para atendimento a interesse particular.

II.  O  servidor  deve  prezar  pela  autonomia  do  cidadão,
oferecendo instrumentos para que seu problema possa ser
rapidamente resolvido ou encaminhado para resolução.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem
parte da atenção básica e se constituem como serviços com
unidades  físicas  independentes  e  especiais.  Para  exercer
suas atividades, as equipes NASF devem ocupar o espaço
físico de unidades independentes e próprias.

II. O número de pessoas por equipe de Saúde da Família deve
considerar  o  grau  de  vulnerabilidade  das  famílias  daquele
território.  Assim,  quanto  maior  o  grau  de  vulnerabilidade,
maior deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.

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. Os profissionais de saúde bucal que compõem as equipes
de Saúde da Família e de Atenção Básica podem ter vínculo
com várias Unidades Básicas de Saúde para suprir a carência
da população.

II.  A Política Nacional  da Atenção Básica de 2017 adota a
obrigatoriedade  de  carga  horária  de  40  (quarenta)  horas
semanais para todos os profissionais de saúde membros da
Equipe de Saúde da Família.

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 funcionamento das Unidades de Saúde da Família se dá
pela atuação de uma ou mais equipes de profissionais que
devem  se  responsabilizar  pela  atenção  à  saúde  da
população, vinculada a um determinado território.

II. Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), de
21  de  setembro  de  2017,  os  parâmetros  de  densidade
demográfica  e  área  de  atuação  da  equipe  não  possuem
interferência  na  infraestrutura  de  uma  Unidade  Básica  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.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I .  De  acordo  com  a  Portar ia  Nº  2 .436 ,  todos  os
estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de
Atenção Básica no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS)
serão denominados Unidade Básica de Saúde (UBS).

II.  O  Sistema  de  Informação  da  Atenção  Básica  tem  por
objetivo  centra-se  em  agregar,  armazenar  e  processar  as
informações  relacionadas  à  Atenção  Básica  (AB),  usando
como estratégia  central  a  Estratégia  de  Saúde da  Família
(ESF).

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  NASF  é  uma  equipe  composta  por  profissionais  de
diferentes  áreas  de  conhecimento,  que  devem  atuar  de
maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes
de Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para
populações  específicas,  compartilhando  as  práticas  e
saberes  em  saúde  nos  territórios  sob  responsabilidade
dessas equipes.

II.  As informações do cadastro realizado pelas equipes das
Unidades Saúde da Família, juntamente com outras fontes de
informação,  levam  ao  conhecimento  da  realidade  da
população da área de abrangência, seus principais problemas
de saúde e seu modo de vida.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I. É dever do servidor público abster-se, de forma absoluta, de
exercer  sua  função  com  finalidade  estranha  ao  interesse
público ou de modo que cause, intencionalmente, danos ao
cidadão, mesmo que observando as formalidades legais.

II.  O trabalho desenvolvido pelo servidor  público perante a
comunidade  deve  ser  entendido  como  acréscimo  ao  seu
próprio  bem-estar,  já  que,  como  cidadão,  integrante  da
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como
seu maior patrimônio.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público transmitir aos usuários dos
serviços  públicos  informações  incorretas,  incoerentes  ou
imprecisas, de modo intencional, com o objetivo de prejudicar
o cidadão ou a imagem da organização pública onde atua.

II.  A  publicidade  de  qualquer  ato  administrativo  constitui
requisito de eficácia e moralidade,  ensejando sua omissão
comprometimento ético contra o bem comum, imputável a
quem a negar, salvo os casos em que o sigilo é permitido por
lei.

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  servidor  público  que  fizer  uso  de  informações
privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em
benefício próprio,  de parentes,  de amigos ou de terceiros,
estará adotando uma atitude ilegal  e  contrária  à  ética do
serviço público.

II.  O  servidor  público  municipal  deve  zelar,  ser  assíduo  e
frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca
danos  ao  trabalho  ordenado,  refletindo  negativamente  em
todo o sistema e nos serviços prestados aos cidadãos.

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.  Motivar  a  participação  de  adolescentes  em  ações  de
educação em saúde na sua área geográfica de atuação é
uma atividade do Agente Comunitário de Saúde.

II. A Educação em Saúde é uma prática social, cujo processo
contribui para a formação da consciência crítica das pessoas
a respeito de seus problemas 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.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A prática de saúde, enquanto prática educativa, tem por
base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para
atuarem sobre a realidade e transformá-la.

II. A educação popular em saúde não possui relação com a
promoção da participação social no processo de formulação
e gestão da política 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.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  Educação  Popular  em  Saúde  inclui  as
práticas  político-pedagógicas  que  decorrem  das  ações
voltadas para estorvar e amainar a promoção da saúde.

II. A dimensão educativa é inerente aos processos de trabalho
em saúde,  seja  ao nível  da sua formalização nas práticas
pedagógicas reconhecidas por sua delimitação ao espaço da
escola ou dos serviços de assistência à saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. Promover o atendimento cordial do usuário dos serviços e
a  defesa  da  imagem  do  serviço  público  são  resultados
esperados  da  atuação  ética  por  parte  dos  servidores
públicos.

II.  É  dever  do  servidor  público  utilizar  uma  linguagem
grosseira e rica em gírias durante o atendimento aos usuários
dos serviços.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Para  realizar  um  atendimento  de  qualidade,  o  servidor
público pode indicar um local para o usuário dos serviços
sentar-se  enquanto  aguarda  o  atendimento,  quando for  o
caso.

II. Diante de um usuário dos serviços imperiosos, o servidor
público deve buscar ajudar com habilidade e sem demonstrar
ao usuário dos serviços insegurança ou pouco conhecimento
do assunto.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. O desenvolvimento de uma estratégia de atendimento total
ao usuário dos serviços é fator determinante para promover
a percepção de qualidade na perspectiva do cidadão.

II. É vedado ao servidor público municipal deixar de utilizar os
avanços  técnicos  e  científicos  ao  seu  alcance  ou  do  seu
conhecimento para atendimento das suas demandas.

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  UNACON  é  um  Serviço  de  Alta  Complexidade  em
Oncologia, no qual são atendidos pacientes com câncer. Para
ser  atendido  na  UNACON,  é  necessário  o  diagnóstico  de
câncer  ou  um  exame  que  mostre  alta  suspeita,  com
encaminhamento  médico.  Para  ser  habilitado  como
UNACON,  o  estabelecimento  de  saúde  deverá  possuir  no
mínimo 21 (vinte e um) cirurgiões de cabeça e pescoço.

II. Uma grande parcela de todas as mortes por câncer pode
ser evitada pela alimentação inadequada e pela obesidade. A
alimentação  influencia  o  risco  de  câncer  em  várias
localidades, embora não possua relação com os cânceres de
cólon, estômago, boca, esôfago e mama.

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 fatores de risco extrínsecos que podem contribuir
para o desenvolvimento de um câncer, incluem-se o uso de
tabaco e álcool, hábitos alimentares inadequados, inatividade
física, agentes infecciosos, radiação ultravioleta, exposições
ocupacionais,  poluição  ambiental,  radiação  ionizante  e
alimentos contaminados.

II.  O  crescimento  das  células  cancerosas  é  diferente  do
crescimento das células normais. As células cancerosas, ao
invés de morrerem, continuam crescendo incontrolavelmente,
formando outras novas células anormais.

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 laboratórios de Citopatologia e anatomia patológica não
necessitam implantar o Sistema de Informação do Câncer
(SISCAN), pois o SISCAN é integrado ao Cadastro Nacional
de Usuários do SUS (CADWEB),  permitindo a identificação
dos usuários pelo número do cartão SUS e a atualização
automática de seu histórico de seguimento.

II. As neoplasias malignas ou tumores malignos manifestam
maior autonomia e são capazes de invadir tecidos vizinhos e
provocar metástases, podendo ser resistentes ao tratamento
e causar a morte do hospedeiro.

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. A célula é a unidade estrutural, morfológica e funcional dos
seres vivos. Todos os mamíferos possuem células.

II.  A  membrana  plasmática  participa  ativamente  do
metabolismo celular,  selecionando substâncias que podem
entrar e sair da célula.

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.  A célula animal é procariótica,  ou seja,  não apresenta o
núcleo individualizado por membrana (carioteca).

II.  A  membrana  plasmática  não  participa  do  metabolismo
celular, pois sua função é impedir que substâncias entrem na
célula.

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. É dever do servidor público exercer com estrita moderação
as  prerrogativas  funcionais  que  lhe  sejam  atribuídas,
abstendo-se  de  fazê-lo  contrariamente  aos  legítimos
interesses  dos  usuários  do  serviço  público  e  dos
jurisdicionados  administrativos.

II.  Um comportamento que não deve ser  adotado por  um
servidor  público  municipal  é  usar  de  artifícios  para
procrastinar  ou  dificultar  o  exercício  regular  de  direito  por
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 22 a 26

Hanseníase no Brasil

Por ARAUJO, 2003 (trecho de artigo adaptado).

Embora a hanseníase hoje se mantenha nos países mais
pobres e nos estratos de população menos favorecidos, não
se sabe ao certo o peso de variáveis como moradia, estado
nutricional,  infecções  concomitantes  (HIV  e  malária),  e
infecções  prévias  por  outras  micobactérias  na  incidência
dessa doença na população. O papel de fatores genéticos na
infecção da hanseníase tem sido avaliado há muito tempo. A
distribuição  da  doença  em  conglomerados,  famílias  ou
comunidades com antecedentes genéticos comuns sugere
esta possibilidade (10-11). A destruição ou a multiplicação
do bacilo da hanseníase no interior dos macrófagos podem
ser  determinadas  por  mecanismos  imunológicos  que
envolvem a apresentação do antígeno (complexo MHC) e
pelo  antígeno  de  histocompatibilidade  HLA,  ambos
geneticamente  determinados.  A  hanseníase,  na  forma
tuberculóide,  predomina no fenótipo HLA-DR2 e HLA-DR3,
padrão  de  não  suscetibilidade  à  doença;  na  hanseníase
virchowiana  e  dimorfo-virchowiana,  predomina  o  fenótipo
HLA-DQ1, relacionado à suscetibilidade (2).

A  prevalência  da  hanseníase  (casos  em  registro)  tem
declinado no mundo e a  meta de eliminação vem sendo
alcançada  em  vários  países.  O  número  de  casos  novos
registrados no ano tem se mantido estável, mostrando que
muitos novos casos irão surgir nos próximos anos. Outro
aspecto que preocupa é a prevalência oculta, definida como
os  casos  novos  esperados  que  não  estão  sendo
diagnosticados ou o são tardiamente. Enquanto a doença se
torna mais rara em alguns países ou regiões, quinze países
com mais de 1 milhão de habitantes foram considerados
endêmicos pela Organização Mundial da Saúde, ao final de
2000.  No  mundo,  existiam  597.232  casos  registrados,  e
foram diagnosticados 719.330 casos novos. O Brasil detém
o segundo lugar no mundo, em número absoluto de casos
(77.676  casos  -  4,6/10.000)  e  índice  de  detecção
considerado muito alto (2,41/10.000 – 41.070 casos novos).
Contudo, acredita-se que a eliminação possa ser alcançada
até o ano 2005, pois os estados que têm possibilidade de
alcançar  a  meta  em  curto  e  médio  prazos  têm  no  seu
registro 48% dos doentes, detectam 46% dos casos novos e
concentram 80% da população brasileira (5,12).

(ARAUJO, Marcelo Grossi. Hanseníase no Brasil.  Rev. Soc.
Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 36, n. 3, p. 373-382, June 2003.)

 22  Leia o texto 'Hanseníase no Brasil' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A prevalência oculta é definida como os casos novos de
hanseníase  que  estão  sendo  diagnosticados  rapidamente,
antes que os primeiros sintomas se manifestem, conforme
pode  ser  percebido  a  partir  da  leitura  cuidadosa  das
informações do texto.

II.  Na  hanseníase  virchowiana  e  dimorfo-virchowiana,
predomina  o  fenótipo  CFC-NG1,  relacionado  à  não
suscetibilidade de infecções por RNA, como se pode concluir
a partir da análise das informações do texto.
III.  Dentre  as  ideias  presentes no texto,  está  a  de  que os
fatores  econômicos  e  sociais,  como  o  acesso  à  moradia
digna  e  aos  serviços  de  saneamento  básicos,  são
determinantes para o aumento da infecção pelo patógeno da
hanseníase.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 23  Leia o texto 'Hanseníase no Brasil' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  O  tratamento  da  hanseníase,  de  acordo  com  as
informações  do  texto,  depende  de  medicamentos  que
apenas estão disponíveis nos Estados Unidos ou na Europa.

II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que o tratamento da
hanseníase inclui  a administração de doses moderadas de
radioterápicos a fim de combater os sintomas dessa doença.
III.  De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que a destruição ou a multiplicação do bacilo da hanseníase
no  interior  dos  macrófagos  podem  ser  determinadas  por
mecanismos imunológicos que envolvem a apresentação do
a n t í g e n o  ( c o m p l e x o  M H C )  e  p e l o  a n t í g e n o  d e
histocompatibil idade  HLA,  ambos  geneticamente
determinados.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Leia o texto 'Hanseníase no Brasil' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  O texto menciona que,  enquanto a hanseníase se torna
mais rara em alguns países ou regiões, todos os países com
mais de 1 milhão de habitantes foram considerados livres
dessa doença pela Organização Mundial da Saúde, ao final
de 2000.

II. As informações presentes no texto permitem concluir que a
distribuição da hanseníase em conglomerados, em famílias
ou em comunidades com antecedentes genéticos comuns
sugere a possibilidade de que os fatores genéticos possam
ter alguma influência na infecção da hanseníase.
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III. Não se sabe ao certo o peso de variáveis como a moradia,
o  estado  nutricional,  as  infecções  concomitantes  (HIV  e
malária), e as infecções prévias por outras micobactérias na
incidência da hanseníase na população,  conforme se pode
inferir a partir dos dados 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.

 25  Leia o texto 'Hanseníase no Brasil' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que  a  hanseníase,  na  forma  tuberculóide,  predomina  no
fenótipo HLA-DR2 e HLA-DR3, padrão de não suscetibilidade
à doença.

I I .  A  prevalência  da  hanseníase  tem  aumentado
progressivamente em todo o mundo e a meta de eliminação
não vem sendo alcançada na maioria dos países, como se
pode perceber a partir da análise dos dados e informações do
texto.
III. O texto defende a ideia de que o tratamento da hanseníase
apenas é eficaz quando realizado por antivirais a base de RNA
restrito inverso.

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  Leia o texto 'Hanseníase no Brasil' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. As informações presentes no texto permitem inferir que a
hanseníase hoje se mantém nos países mais pobres e nos
estratos de população menos favorecidos.

II. O número de casos novos de hanseníase registrados no
ano tem sido crescente, comprovando a existência de uma
correção direta entre a genética e a infecção por hanseníase,
como  se  pode  concluir  a  partir  da  leitura  cuidadosa  das
informações do texto.
III. Uma ideia que fica clara para o leitor do texto é a de que o
doente de hanseníase deve buscar os serviços públicos de
saúde seis meses após identificar os primeiros sintomas.

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

Informações sobre o novo coronavírus (COVID-19)

Por LIMA, 2020 (trecho de artigo adaptado).

O diagnóstico definitivo do novo coronavírus é feito com a
coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas
ou  indução  de  escarro).  O  diagnóstico  laboratorial  para
identificação do vírus é realizado por meio das técnicas de
proteína C reativa em tempo real e sequenciamento parcial
ou total do genoma viral. Orienta-se a coleta de aspirado de
nasofaringe ou swabs combinado (nasal/oral)  ou também
amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado
traqueal ou lavado broncoalveolar). Para confirmar a doença,
é  necessário  realizar  exames  de  biologia  molecular  que
detecte  o  RNA  viral .  Os  casos  graves  devem  ser
encaminhados a um hospital de referência para isolamento e
tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela
atenção  primária  em  saúde  e  instituídas  medidas  de
precaução domiciliar (1).

O  espectro  clínico  da  infecção  por  coronavírus  é  muito
amplo,  podendo variar  de  um simples  resfriado  até  uma
pneumonia  grave.  O  quadro  clínico  inicial  da  doença  é
caracterizado como uma síndrome gripal. As pessoas com
COVID-19  geralmente  desenvolvem  sinais  e  sintomas,
incluindo problemas respiratórios leves e febre persistente,
em média de 5 a 6 dias após a infecção (período médio de
incubação de 5 a 6 dias, intervalo de 1 a 14 dias). A febre é
persistente, ao contrário do descenso observado nos casos
de influenza (1,3). A febre pode não estar presente em alguns
casos,  como,  por  exemplo,  em  pacientes  jovens,  idosos,
imunossuprimidos ou em algumas situações que possam
ter  utilizado  medicamento  antitérmico  (1).  A  doença  em
crianças  parece  ser  relativamente  rara  e  leve,  com
aproximadamente 2,4% do total de casos notificados entre
indivíduos com menos de 19 anos. Uma proporção muito
pequena de menores de 19 anos desenvolveu doença grave
(2,5%) ou crítica (0,2%) (1,3).

De acordo com o Protocolo de Manejo Clínico para o Novo
Coronavírus,  publicado  pelo  Ministério  da  Saúde  (1)  em
fevereiro deste ano, na avaliação dos primeiros 99 pacientes
internados  com  pneumonia  e  diagnóstico  laboratorial  de
COVID-19 no hospital de Wuhan observou-se uma maior taxa
de  hospitalização  em  maiores  de  50  anos  e  do  sexo
masculino. Os principais sintomas foram febre (83%), tosse
(82%), dispneia (31%), mialgia (11%), confusão mental (9%),
cefaleia  (8%),  dor  de  garganta  (5%),  rinorreia  (4%),  dor
torácica  (2%),  diarreia  (2%)  e  náuseas  e  vômitos  (1%).
Também  houve  registros  de  linfopenia  em  outro  estudo
realizado com 41 pacientes diagnosticados com COVID-19.

(LIMA, Claudio Márcio Amaral de Oliveira. Informações sobre
o novo coronavírus (COVID-19). Radiol. Bras., São Paulo, v.
53, n. 2, p. V-VI, Apr. 2020.)

 27  Leia o texto 'Informações sobre o novo coronavírus
(COVID-19)' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  diagnóstico  laboratorial  para  a  identificação  do  novo
coronavírus é realizado por meio das técnicas de proteína C
reativa em tempo real e sequenciamento parcial ou total do
genoma viral, conforme sugere o texto.

II.  Após  a  análise  do  texto,  é  possível  inferir  que  a  febre
causada pelo novo coronavírus é persistente, podendo durar
vários dias de forma ininterrupta, assim como observado nos
casos de influenza.
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III. O texto leva o leitor a entender que os casos graves de
infecção pelo novo coronavírus devem ser encaminhados a
um hospital de referência para isolamento e tratamento.

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 'Informações sobre o novo coronavírus
(COVID-19)' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  leva  o  leitor  a  concluir  que  os  casos  leves  de
infecção pelo novo coronavírus devem ser acompanhados
pela  atenção primária  em saúde,  assim como devem ser
instituídas medidas de precaução domiciliar.

II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que o espectro clínico
da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de
um simples resfriado até uma pneumonia grave.
III. As informações presentes no texto permitem inferir que a
doença causada pelo novo coronavírus em crianças parece
ser bastante frequente e grave, com aproximadamente 24%
do total de casos notificados entre indivíduos com menos de
19 anos.

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 'Informações sobre o novo coronavírus
(COVID-19)' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  sugere  que  o  diagnóstico  definitivo  do  novo
coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios,
por meio da aspiração de vias aéreas ou indução de escarro.

II.  Após a análise do texto,  é possível concluir que a febre
causada pelo novo coronavírus pode não estar presente em
alguns  casos,  sendo  mais  frequente  em pacientes  jovens,
idosos,  imunossuprimidos  ou  em  algumas  situações  que
possam ter utilizado medicamento antitérmico.
III. O texto leva o leitor a inferir que, para confirmar a doença
causada pelo novo coronavírus, é necessário realizar exames
de biologia molecular que detecte o RNA viral.

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 'Informações sobre o novo coronavírus
(COVID-19)' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto procura destacar que, na coleta de material para a
detecção  do  novo  coronavírus,  orienta-se  a  coleta  de
aspirado de nasofaringe ou swabs combinado (nasal/oral) ou
também amostra de secreção respiratória inferior (escarro
ou lavado traqueal ou lavado broncoalveolar).

II. Uma das ideias presentes no texto é a de que o quadro
clínico  inicial  da  doença causada pelo  novo coronavírus  é
caracterizado  como  uma  síndrome  gripal  aguda,  de  início
insidioso e frequentemente acompanhada de lacrimejamento,
dor nos olhos, visão borrada, inchaço nos olhos, vermelhidão
dos olhos, dor de cabeça e coceira nos olhos.
III. O texto procura deixar claro para o leitor que as pessoas
com  COVID-19  geralmente  apresentam  sinais  e  sintomas,
incluindo problemas respiratórios leves e febre persistente,
que  se  desenvolvem  em  média  de  25  a  31  dias  após  a
infecção.

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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  círculo,  com  raio  igual  a  296  metros,  terá  um
perímetro maior que 1.911,54 metros.

II.  Sabe-se que os profissionais que ocupam o cargo de
Motorista representam 20% do total de trabalhadores de
uma empresa. Se 35% desses motoristas são mulheres e
52%  são  homens,  então  o  total  de  profissionais  dessa
empresa é superior a 417.

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.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Manuela e Fabrício desejam comprar uma pizza que custa
R$ 60. O dinheiro que possuem juntos equivale a 60% do
valor  necessário  para  adquirir  essa  pizza.  Sabe-se  que
Manuela  possui  R$  6  a  menos  do  que  Fabrício.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  pode-se
concluir  que  o  valor  que  Fabrício  possui  é  superior  a  R$
24,80.

II. Em uma planilha foram registradas as seguintes despesas
de uma residência,  em um mês:  R$ 123,40 com água;  R$
567,20 com energia; R$ 89,00 com telefone; R$ 910,00 com
educação;  R$  1.205,40  com  alimentos;  R$  900,00  com
aluguel;  R$  652,10  com  combustível;  R$  213,00  com
vestuário;  e  R$  98,30  com  reparos  e  consertos.  Assim,
considerando  exclusivamente  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que,  nesse mês,  foram gostos mais de R$
4.771,30.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um produto passou a custar R$ 414,00 após sofrer um
aumento  equivalente  a  3,5%  do  seu  preço  inicial.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que o preço inicial desse produto, sem considerar o
reajuste de preço, era inferior a R$ 381,00.

II.  Em  um  auditório  há  252  lugares  dispostos  em  fileiras
numeradas. Sabe-se que o número de cadeiras por fileira é
75% maior  do  que  o  número  de  fileiras.  Assim,  é  correto
afirmar que, se o número de cadeiras de uma fileira for igual a
21, então o número de fileiras será menor do que 17.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. O tamanho inicial das arestas de um quadrado era de 34
metros, cada. Após passar por uma ampliação, cada aresta
passou  a  medir  64  metros.  Assim,  considerando
exclusivamente  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar
que a área desse quadrado, após a ampliação, é 3,71 vezes
maior do que a área inicial.

II.  Ao comprar um imóvel cujo valor é de R$ 189.400,00, o
cliente optou por  pagar  3/5 do preço à vista e  parcelar  o
restante  em  12  parcelas  iguais  e  sem  juros.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar  que o  valor  de  cada parcela  a  ser  paga por  esse
cliente deverá ter um valor superior a R$ 6.491,30.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Há 2 semanas, o peso de Carol era de 64 quilos.  Há 1
semana, seu peso era de 60 quilos. Atualmente, seu peso é
68 quilos.  Assim,  considerando os dados apresentados,  é
correto afirmar que seu peso médio, no período considerado,
está compreendido no intervalo entre 65 quilos e 67 quilos.

II. Considere um círculo cujo raio é igual a 45 metros. Assim,
supondo que o valor de Pi (π) é igual a 3,14, então, a área
dessa figura será maior que 6.390 m².

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  5  caixas  que  pesam,  respectivamente:  123
quilos, 165 quilos, 96 quilos, 103 quilos e 153 quilos. Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentadas,  é  correto
afirmar que o peso médio dessas caixas é maior que 132
quilos.

II. Considere uma propriedade em formato de um quadrado
com área igual a 169 m². Ao redor dessa propriedade, deve-se
colocar uma cerca ao custo de R$ 35,00 por metro linear de
cerca instalada. Essa cerca deve ter a extensão do perímetro
total da propriedade. Assim, considerando apenas os dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que  o  custo  total  desse
projeto será inferior a R$ 1.782,60.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. O verbo PÔR, assim como seus derivados (compor, repor,
depor etc.), pertence à 2ª conjugação, pois sua forma arcaica
era  POER.  A  vogal  “e”,  apesar  de  haver  desaparecido  do
infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo: põe, pões,
põem etc.

II. O adjetivo acompanha o número do substantivo a que se
refere,  pois  conhece  os  dois  números  no  substantivo:  o
singular  e  o  plural.  Assim,  a  fim de  evitar  ambiguidade  e
duplicidade de expressões morfológicas, os adjetivos adotam
regras  próprias  de  plural,  distintas  daquelas  usadas  pelos
substantivos.

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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I. Substantivo comum é o que se aplica a um ou mais objetos
particulares  que  reúnem  características  inerentes  a  dada
classe: homem, mesa, livro, cachorro e celular, por exemplo.

II.  Unipessoais  são  aqueles  verbos  que,  tendo  sujeito,
conjugam-se apenas nas terceiras pessoas do singular e do
plural. Entre os unipessoais estão os verbos que significam
vozes de animais,  como:  bramar (tigre),  bramir  (crocodilo),
cacarejar (galinha), coaxar (sapo), cricrilar (grilo).
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I. Algumas palavras na Língua Portuguesa possuem a escrita
ou pronúncia idênticas, mas carregam significados distintos.
Esse é o caso de “censo” e “senso”.

II. Chama-se artigo definido ou simplesmente artigo (o, a, os,
as) o termo que se antepõe a um substantivo, com reduzido
valor  semântico  demonstrativo  e  com função precípua  de
adjunto desse substantivo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 40  Analise as afirmativas a seguir:
I. A grafia dos vocábulos seguintes está correta: aquezitivo e
aquizessão,  uma  vez  que  derivam  de  palavras  que
apresentam 'z' no radical.

II. Há significantes terminados por -s em sílaba átona (como
lápis,  pires,  ou  monossílabos  como  cais,  xis)  que  não
possuem marca de número, quer no singular quer no plural,
pois se mostram alheias à classe gramatical de número.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 41  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considera-se um adjetivo toda palavra que se refere a um
substantivo,  indicando-lhe  um  atributo.  Os  adjetivos
flexionam-se  em  gênero,  em  número  e/ou  em  grau.  Sua
função gramatical pode ser comparada com a do advérbio
em relação aos verbos, aos adjetivos e a outros advérbios.
Há  três  tipos  de  gradação  na  qualidade  expressa  pelo
adjetivo: restritivo, opositivo e superlativo, quando se procede
a estabelecer relações entre o que são ou se mostram duas
ou mais pessoas.

II. Não recebem acento as palavras oxítonas terminadas em
A, E,  O (seguidas ou não de S),  EM e ENS. São exemplos
dessa regra ortográfica os seguintes vocábulos: caja, chale,
cipo, tambem e parabens.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 42  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um número é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando
seu algarismo das unidades é divisível por 2. Para identificar
um  número  par,  basta  observar  o  algarismo  da  unidade
desse  número,  pois  números  pares  têm  algarismo  da
unidade igual a 0, 2, 4, 6 ou 8.

II.  Em uma sala há 5 caixas que pesam, respectivamente:
67,00 quilos, 74,00 quilos, 94,00 quilos, 136,00 quilos e 124,00
quilos.  Assim,  diante  dos  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que o peso médio dessas caixas é maior que 95,345
quilos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 43  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 5 figuras geométricas que possuem as seguintes
dimensões: 10,2m², 11,5m², 14,1m², 16,7m², 17,4m². Assim,
diante  dos  dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  o
tamanho  médio  dessas  figuras  geométricas  é  maior  que
13,666...m².

II. Considere 3 números inteiros, consecutivos, maiores que
79 e menores que 94, aqui identificados, respectivamente, por:
X, Y e Z. Sabe-se que X + Y = 163. O resultado da soma Y + Z =
165. O somatório X + Z resulta em 164. Sabe-se que X = 9².
Sabe-se que Y > X e que Z > Y. Assim, considerando apenas
os dados apresentados, é correto afirmar que um, e apenas
um, dos 3 números a que se refere esta assertiva (X, Y ou Z) é
primo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 44  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um círculo com raio igual a 268 metros terá um perímetro
maior que 1.633,33 metros.

II.  O  preço inicial  de um produto foi  aumentado em 6,5%,
resultando  em  um  preço  final  de  R$  809,40.  Assim,
considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o
preço inicial desse produto, antes do aumento, era superior a
R$ 792,75.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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 45  Analise as afirmativas a seguir:
I. No mês 1, uma empresa faturou R$ 45.600,00. No mês 2,
essa  mesma  empresa  faturou  R$  36.100,00.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que a redução no faturamento do 1º para o 2º mês
foi de 19,51% entre os meses considerados.

II. Sobre um produto cujo preço inicial era R$ 157 foi aplicado
um  desconto  no  valor  de  R$  26.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar  que,  para  voltar  ao  seu  preço  inicial,  sobre  esse
produto deverá ser aplicado um aumento de preço maior que
17,08%.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 46 a 50

Covid-A?

Tempos de crise, pandemia,

O que fazer?

Para onde correr?

Balbúrdia, parcimônia,

Equilíbrio, frenesi,

Provocam insônia.

Tudo vem à tona

Não se isolar ou morrer?

Viver sem comer?

Insolucionável!

(Autoria exclusiva)

OBSERVAÇÃO: no ano de 2020, diversos países adotaram
medidas  sanitárias  em  decorrência  da  epidemia  de
COVID-19. Entre as medidas, destacam-se o isolamento e o
distanciamento social,  o uso de máscaras e a adoção de
medidas de higiene e limpeza.

 46  Leia o texto 'Covid-A?'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. O poema é permeado por questionamentos que sugerem o
clima de descontração do eu-lírico e seu ceticismo diante da
vida.

II.  No  texto,  é  possível  identificar  um  extenso  uso  da
linguagem conotativa para apresentar argumentos em favor
da manutenção da política econômica brasileira.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 47  Leia o texto 'Covid-A?'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. O último verso do texto revela uma quebra de expectativa
(mudança  de  atitude),  pois  o  eu-lírico  demonstra  um
sentimento pessimista em quase todos os demais versos.

II.  O  poema  adota  uma  perspectiva  exclusivamente
pessimista sobre um tema relacionado à saúde pública e, ao
final, defende que o Brasil será o país mais afetado pela crise
sanitária.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 48  Leia o texto 'Covid-A?'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. O antagonismo, presente em alguns versos, transmite ao
leitor a serenidade vivida pelo eu-lírico que, diante dos fatos
aos quais é possível remeter, não encontra solução.

II.  Pode-se inferir  que os versos “Não se isolar ou morrer?
/Viver sem comer?” revelam um dilema surgido em meio à
pandemia no Brasil: não se isolar e morrer de fome, por não
trabalhar; ou como sobreviver sem ter o que comer.

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.

 49  Leia o texto 'Covid-A?'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. Pode-se deduzir, a partir do texto, que o conflito gerado pela
sensação de perda é o que provoca a insônia no eu-lírico.

II. O último verso do texto traz um vocábulo que sintetiza a
visão do eu-lírico em relação às inquietações apresentadas
nos versos anteriores, isto é, não há solução para os entraves
propostos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 50  Leia o texto 'Covid-A?'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. Alguns recursos utilizados pelo eu-lírico, inclusive o título,
permitem  associar  a  escrita  do  poema  ao  período  de
isolamento social provocado pela pandemia relacionada ao
coronavírus.

II.  Os  versos  “Balbúrdia,  parcimônia  /  Equilíbrio,  frenesi”
mostram uma clara oposição, que se relaciona à temática e
tem  um  efeito  pragmático.  O  leitor  consegue  recuperar  o
significado relacionando-os a um contexto histórico.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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RASCUNHO


