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DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR 1)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

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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4 Analise as afirmativas a seguir:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. A antracnose é uma das doenças genéticas mais
destrutivas ao feijoeiro, podendo ocasionar perda total da
lavoura quando infecta as plantas nos primeiros estágios
do seu desenvolvimento.
II. As principais doenças que causam problemas na cultura
da soja são a ferrugem-asiática e as podridões de raiz. Em
ambos os casos, essas doenças podem ser impedidas
através do aumento do uso de pesticidas ou da redução da
taxa de irrigação por hectare.

I. Ter o agente cometido a infração ambiental mediante
abuso do direito de licença, permissão ou autorização
ambiental é uma circunstância que agrava a pena contra
crime ambiental, quando não constitui ou qualifica o crime,
de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998.
II. A Política Nacional do Meio Ambiente veda a aplicação de
penalidades disciplinares ou compensatórias ao não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
correção da degradação ambiental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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. Cometer a infração ambiental afetando ou expondo a
perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio
ambiente é uma circunstância que agrava a pena contra
crime ambiental, quando não constitui ou qualifica o crime,
de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998.
II. O zoneamento ambiental não é um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Licença de Instalação determina que a execução do
projeto deve ser feita conforme o modelo apresentado. Com
essa licença em mãos, a organização executora fica
dispensada de enviar formalmente ao órgão licenciador para
avaliação as alterações posteriores na planta ou nos
sistemas instalados.
II. Ter o agente cometido a infração ambiental para obter
vantagem pecuniária é uma circunstância que agrava a pena
contra crime ambiental, quando não constitui ou qualifica o
crime, de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 Analise as afirmativas a seguir:
3 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Licença de Operação autoriza o funcionamento do
empreendimento. Essa licença deve ser requerida quando a
empresa estiver edificada e após a verificação da eficácia
das medidas de controle ambiental estabelecidas nas
condicionantes das licenças anteriores. Nas restrições da
Licença de Operação, estão determinados os métodos de
controle e as condições de operação.
II. A avaliação de impactos ambientais é um dos instrumentos
da Política Nacional do Meio Ambiente que determina qual a
extensão ou a gravidade do aumento da taxa de infecção de
um agente pandêmico na população de uma cidade. Essa
avaliação é, portanto, fundamental para o planejamento dos
serviços públicos de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

I. Ter o agente cometido a infração ambiental com o
emprego de métodos cruéis para abate ou captura de
animais é uma circunstância que agrava a pena contra crime
ambiental, quando não constitui ou qualifica o crime, de
acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998.
II. Cometer a infração ambiental concorrendo para danos à
propriedade alheia é uma circunstância que agrava a pena
contra crime ambiental, quando não constitui ou qualifica o
crime, de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998.
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.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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7 Analise as afirmativas a seguir:

10 Analise as afirmativas a seguir:

I. Os incentivos à produção, à instalação de equipamentos e à
criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria
da qualidade ambiental, são vedados pela Política Nacional
do Meio Ambiente, devendo ser determinadas mediante
decisão judicial.

I. Cometer a infração ambiental atingindo áreas urbanas ou
quaisquer assentamentos humanos é uma circunstância que
agrava a pena contra crime ambiental, quando não constitui
ou qualifica o crime, de acordo com as disposições do artigo
15 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

II. A Licença Prévia funciona como um alicerce para a
edificação de todo o empreendimento. Nesta etapa, são
definidos todos os aspectos referentes ao controle ambiental
da empresa. De início, o órgão licenciador determina se a área
sugerida para a instalação da empresa é tecnicamente
adequada. Esse estudo de viabilidade é baseado no
Zoneamento Municipal.

II. A licença ambiental é o documento, com prazo de validade
indefinido, em que o órgão ambiental estabelece regras,
condições, restrições e medidas de controle ambiental a
serem seguidas por uma empresa.

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. Ter o agente cometido a infração ambiental em épocas de
seca ou inundações, no interior do espaço territorial
especialmente protegido, é uma circunstância que agrava a
pena contra crime ambiental, quando não constitui ou
qualifica o crime, de acordo com o artigo 15 da Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998.
II. Ter o agente cometido a infração ambiental coagindo
outrem para a execução material da infração é uma
circunstância que agrava a pena contra crime ambiental,
quando não constitui ou qualifica o crime, de acordo com o
artigo 15 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
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. Entre as principais características avaliadas no processo de
licenciamento ambiental, pode-se ressaltar o potencial de
geração de líquidos poluentes (despejos e efluentes), de
resíduos sólidos, de emissões atmosféricas, de ruídos e o
potencial de riscos de explosões e de incêndios.
II. Cometer a infração ambiental em período de defeso à
fauna, em domingos ou feriados ou à noite são circunstâncias
que agravam a pena contra crime ambiental, quando não
constituem ou qualificam o crime, de acordo com o artigo 15
da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
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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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 Licença Prévia é a primeira etapa do licenciamento, em
que o órgão licenciador avalia a localização e a concepção do
empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases.
II. O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental é um dos instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente criado pela Lei Federal nº 6.938,
de 1981. De acordo com esse referencial legal, esse cadastro
possui vigência de dois anos e seu objetivo é listar as
empresas e empreendedores que realizaram, no período de
validade do cadastro, alguma atividade potencialmente
poluidora no Brasil.
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 processo de licenciamento ambiental é constituído de
três tipos de licenças. Cada uma é exigida em uma etapa
específica do licenciamento. Assim, temos: Licença Prévia;
Licença de Instalação; e Licença de Operação.
II. Ao receber a Licença Ambiental, o empreendedor assume
os compromissos para a manutenção da qualidade ambiental
do local em que se instala por um período de trinta e seis
meses, sendo dispensando de tal responsabilidade após esse
período.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

13 Analise as afirmativas a seguir:
I. A reincidência nos crimes de natureza ambiental é uma
circunstância que atenua a pena contra o crime ambiental,
inclusive quando constitui ou qualifica o crime, de acordo
com o artigo 15 da lei nº 9.605, de 1998.
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II. O licenciamento ambiental é a base estrutural do
tratamento das questões ambientais pela empresa. É através
da Licença Ambiental que o empreendedor inicia seu contato
com o órgão ambiental e passa a conhecer suas obrigações
quanto ao adequado controle ambiental de sua atividade. A
Licença Ambiental possui uma lista de restrições ambientais
que devem ser seguidas pela empresa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

14 Analise as afirmativas a seguir:
I. A não utilização de critérios técnicos, ou seja, a não adoção
dos conceitos básicos do manejo integrado de pragas pode
ocasionar consequências adversas, como o aumento dos
custos de produção e até a contaminação de alimentos.
II. O primeiro passo para realizar um adequado programa de
controle de pragas e doenças nas lavouras de verão é a
aplicação de solventes e produtos que aumentem a
alcalinidade do solo. Em seguida, deve-se proceder a um
diagnóstico para identificar os possíveis tipos de pragas que
afetam a lavoura em questão.
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II. A não utilização de critérios técnicos, ou seja, a não adoção
dos conceitos básicos do manejo integrado de pragas pode
ocasionar consequências adversas, como a pressão de
seleção sobre elas (o que pode originar populações de insetos
resistentes aos princípios ativos dos inseticidas usados).
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. Os principais problemas genéticos na fase de florescimento
da lavoura do milho são a antracnose, a helmintosporiose, a
diplodia e, mais recente nas últimas safras na Região Sul, a
mancha branca.
II. Um dos objetivos do manejo integrado de pragas é
aumentar o uso de agrotóxicos, o que significa uma economia
ao produtor no uso de adubos químicos e um menor impacto
ambiental na propriedade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

18 Analise as afirmativas a seguir:

d) As duas afirmativas são falsas.

I. Para minimizar os problemas com podridões de raízes de
soja, deve-se aumentar a compactação e reduzir a drenagem
dos solos.

15 Analise as afirmativas a seguir:
I. As doenças de espiga de milho mais comuns são as
podridões e a fusarium. Em geral, essas doenças podem ser
combatidas a partir do aumento da taxa de nitrogênio e
redução da drenagem do solo. Evitar a rotação de culturas
também é uma prática recomendável.
II. Uma das recomendações para promover a saúde da
lavoura de milho inclui realizar o plantio em época adequada,
de modo a evitar que os períodos críticos para a cultura
coincidam com condições ambientais mais favoráveis ao
desenvolvimento de doenças.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

16 Analise as afirmativas a seguir:
I. O manejo integrado de pragas associa o seu ambiente e a
sua dinâmica populacional e utiliza todas as técnicas
apropriadas, de forma tão compatível quanto possível para
mantê-las em níveis abaixo daqueles capazes de causar
danos econômicos.
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II. A ferrugem-asiática é uma das mais destrutivas doenças da
cultura da soja. Por se tratar de uma doença genética, ela
pode ser evitada a partir da seleção de cultivares e de
sementes, além do uso de abelhas para elevar a taxa de
fecundação na lavoura.
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. Algumas das recomendações para a saúde da lavoura de
milho incluem utilizar cultivares resistentes, sementes de boa
qualidade e não tratadas com fungicidas e rotação com
culturas suscetíveis a pragas.
II. Para a adoção do manejo integrado de pragas são
dispensáveis os monitoramentos com amostragens
periódicas da lavoura, pois esses parâmetros possuem pouca
relevância na determinação da necessidade ou não de
controle.
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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.

20 Analise as afirmativas a seguir:
I. Na cultura do milho, as doenças podem ocorrer em todas
as fases do desenvolvimento da planta, apresentando maior
intensidade antes do florescimento e sendo praticamente
inexistentes após. O amadurecimento do milho faz a planta
produzir uma série de hormônios que impedem a
propagação de doenças de qualquer tipo.
II. As recomendações para a saúde da lavoura de milho
incluem a rotação de cultivares; o manejo adequado da
lavoura, a adubação equilibrada (N e K), a população
adequada de plantas, o controle de pragas e de invasoras e a
colheita na época correta.
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. A não utilização de critérios técnicos, ou seja, a não adoção
dos conceitos básicos do manejo integrado de pragas pode
ocasionar consequências adversas, como a eliminação de
insetos benéficos (inimigos naturais das pragas e dos
polinizadores).
II. A não utilização de critérios técnicos, ou seja, a não adoção
dos conceitos básicos do manejo integrado de pragas pode
ocasionar consequências adversas, como a contaminação do
ambiente (pelo uso inadequado e excessivo de inseticidas).
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 instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a
ser divulgado semanalmente pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, é um
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente,
conforme dispõe a lei nº 6.938, de 1981.
II. A garantia da prestação de informações relativas ao meio
ambiente, dispensando o Poder Público a produzi-las, quando
inexistentes, é um dos instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente.
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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23 Analise as afirmativas a seguir:
I. Desde 1981, com a Lei Federal nº 6.938, o licenciamento
ambiental tornou-se obrigatório em todo o território nacional
e as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras não
podem funcionar sem o devido licenciamento. Desde então,
empresas que funcionam sem a Licença Ambiental estão
sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo as punições
relacionadas na Lei de Crimes Ambientais, instituída em
1998: advertências, multas, embargos, paralisação
temporária ou definitiva das atividades.
II. O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente
é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente que tem por objetivo definir, priorizar, executar e
controlar os recursos financeiros das entidades
governamentais relacionadas à proteção ambiental.
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 Analise as afirmativas a seguir:
I. Ter o agente cometido a infração ambiental mediante
fraude ou abuso de confiança é uma circunstância que
agrava a pena contra crime ambiental, quando não constitui
ou qualifica o crime, de acordo com o artigo 15 da Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
II. O Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais é um
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que
tem por objetivo reunir informações sobre as espécies da
fauna e da flora que estão em risco de extinção.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

25 Analise as afirmativas a seguir:
I. O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou
potencialmente poluidoras são instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente que devem ser realizados por
organizações estrangeiras e possuem poder de lei no
território brasileiros, de acordo com as disposições da lei nº
6.938, de 1981.
II. São instrumentos econômicos da Política Nacional do Meio
Ambiente, entre outros, a concessão florestal, a servidão
ambiental, o seguro ambiental, o censo industrial, as
estimativas paramétricas de cronograma e o cadastro único
de pessoas de baixa renda, conforme previsto na lei nº 6.938,
de 1981.
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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26 Analise as afirmativas a seguir:

29 Analise as afirmativas a seguir:

I. Ter o cidadão cometido a infração ambiental atingindo
áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato
do Poder Público, a regime especial de uso, é uma
circunstância que agrava a pena contra crime ambiental,
quando não constitui ou qualifica o crime, de acordo com o
artigo 15 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

I. A função MÉDIASE, no Microsoft Excel, realiza uma
operação estatística e retorna a média (aritmética) de todas
as células em um intervalo que satisfazem um determinado
critério.

II. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é um
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que
permitem aos gestores públicos determinar quais grupos
populacionais serão beneficiados com a concessão de
auxílios financeiros ou serão atendidos por programas
assistenciais diversos.

II. No Microsoft Excel, a função TETO realiza uma operação
de matemática e trigonometria e permite ao usuário
arredondar um número até o inteiro mais próximo ou o
múltiplo de significância mais próximo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. O processo de infecção da Soja pela ferrugem-asiática
depende da disponibilidade de água livre na superfície da
planta. O controle químico é uma das ferramentas mais
viáveis para combater esse problema, mas deve ser efetuado
em conjunto com outros cuidados, como o escape, o vazio
sanitário e a calendarização de semeadura, além do uso de
cultivares resistentes.
II. Na cultura do feijão, a antracnose ocorre, principalmente,
em regiões de clima frio no sul do Brasil. O fungo sobrevive
em restos de cultura, porém, são as sementes contaminadas
que se constituem em importante meio de disseminação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

28 Analise as afirmativas a seguir:
I. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos
pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como
as áreas de proteção ambiental, de relevante interesse
ecológico e reservas extrativistas, é um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente.

30 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) No plano epistemológico, a ética é apenas o estudo dos
juízos de apreciação referentes à conduta humana
susceptível de qualificação do ponto de vista do mal, seja
relativamente à determinada sociedade, em função dos seus
objetivos e metas, seja de modo obsoleto, quando se busca
distorcer o princípio da legalidade.
b) A ética profissional caracteriza-se como um conjunto de
normas e princípios que tem por fim orientar a relação dos
profissionais com sua equipe de trabalho, apenas. Em outras
palavras, os princípios éticos que devem ser seguidos por um
profissional não abordam o relacionamento com usuários
dos serviços, por exemplo.
c) A ética profissional abriga-se na ideia do conjunto de
regras de comportamento e formas de vida através das quais
tende o indivíduo a realizar o valor do bem. Em outras
palavras, a ética é o conjunto de procedimentos de caráter
técnico que determinam como os processos cotidianos de
trabalho devem ser realizados, em detalhes.
d) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu
próprio bem-estar, visto que, como cidadão, integrante da
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como
seu maior patrimônio.

II. Uma vez detalhado o projeto inicial e definidas as medidas
de proteção ambiental, deve ser requerida a Licença de
Instalação, cuja concessão autoriza o início da construção do
empreendimento e a instalação dos equipamentos.
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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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. A remuneração de um vendedor em uma loja é composta
de uma parte fixa, no valor de R$ 1.000,00, mais uma parte
variável, correspondente a 10% do valor de suas vendas no
mês. Sabe-se que, no último mês, esse vendedor realizou
vendas da ordem de R$ 250.000,00. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar
que, no período informado, a remuneração desse vendedor
foi maior que R$ 27.200,00 e menor que R$ 29,350,00.
II. Uma jovem destinou 1/5 de sua mesada que é de R$
125,00 para comprar um caderno escolar. Logo após a
compra, ela gastou 1/2 do que tinha sobrado com a
compra de outros itens diversos. Assim, com base nos
dados apresentados, é correto afirmar que, após realizar as
compras, o valor total que lhe restou é superior a R$ 44 e
inferior a R$ 62.
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:
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II. Uma enfermeira recebeu um lote de 2,5 litros de um
medicamento que deve ser administrado nos pacientes em
doses únicas de 0,005 litro. Assim, considerando apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que o número máximo
de pacientes que poderão ser contemplados com a
medicação superior a 488 e inferior a 517.
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. Um corpo percorre 2.600 metros em 39 segundos. Em
seguida, esse corpo percorre 1.660 metros em 20 segundos.
Assim, é correto afirmar que ele manteve uma velocidade
média inferior a 69 metros por segundo.
II. Uma mulher, ao comprar um carro, pagou R$ 10.000,00 de
entrada e parcelou o saldo restante em 12 prestações no
valor de R$ 855,00, cada. Assim, é correto afirmar que o valor
cobrado pelo carro é uma quantia superior a R$ 19.600,00 e
inferior a R$ 20.875,00.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

I. Os preços do produto X nos últimos 5 meses foram os
seguintes: R$ 3,89 (1º mês), R$ 3,76 (2º mês), R$ 4,05 (3º
mês), R$ 3,88 (4º mês) e R$ 3,96 (5º mês). Assim,
considerando exclusivamente os dados apresentados, é
correto afirmar que o preço desse produto no 5º mês
apresentou um aumento de mais de 1,88% sobre a média
dos preços nos quatro meses anteriores.

I. O valor inicial de um imóvel era de R$ 388.925. Sobre esse
preço foi aplicado um desconto de 11%. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que o valor final desse imóvel, após o desconto, é superior a
R$ 345.935 e inferior a R$ 346.415.

II. Eliana viajou para São Paulo e gastou R$ 1.200,00 no
primeiro dia de viagem. No segundo dia, ela gastou o
equivalente à metade do primeiro dia. Já no terceiro dia,
Eliana despendeu o equivalente à soma dos gastos nos dois
primeiros dias. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que, no total, as
despesas de Eliana foram superiores a R$ 3.688,00 e
inferiores a R$ 3.921,00.

II. Um terreno em formato de triângulo possui as seguintes
dimensões: 100m de base e 98m de altura. Esse terreno foi
vendido a um preço equivalente a R$ 237 por metro quadrado.
No entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu
obter um desconto de 12% sobre o preço total do terreno.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor final pago pelo
comprador foi superior a R$ 915 mil e inferior a R$ 989 mil.

Marque a alternativa CORRETA:

III. Um salão retangular, de lados iguais a X e 2X, foi
totalmente recoberto por 1.250 placas quadradas iguais de
cerâmica, medindo, cada uma, 0,4 metro de lado. Sabe-se que
todas as placas foram colocadas inteiras, sem espaço entre
elas. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o perímetro desse salão é
superior a 49 metros e inferior a 56 metros.

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 processo é formado por 4 atividades sequenciais que
duram, respectivamente: 128 minutos, 60 minutos, 108
minutos, 25. Assim, o tempo total desse processo é superior
a 5,81 horas.
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36 Analise as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 57% por 62% é maior que
42%.
II. Na eleição para presidente de um clube, votaram 943
associados. O candidato 1 obteve 7 votos a mais que o
candidato 2. O candidato 3 teve 5 votos a mais que o
candidato 1. Não houve voto nulo ou em branco. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que o número de votos do candidato vencedor foi
superior a 305 e inferior a 330.
III. Uma parede com 8 metros de comprimento e 4 metros de
largura será revestida com azulejos em formato de quadrado
cujo lado mede 0,2 metro. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que o total de
azulejos necessários para esse projeto é maior que 790 e
menor que 815.
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.

37 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um veículo percorreu 49 km em 21 horas e, em seguida,
percorreu mais 105 km em 39 hora. Assim, é correto afirmar
que a velocidade média em todo o percurso foi inferior a 2,01
km/h.
II. Um vendedor vendeu três motocicletas do mesmo modelo
por R$ 18.000,00. Sabendo que em cada motocicleta ele deu
um desconto de R$ 300,00, é correto afirmar que o preço de
cada motocicleta, sem desconto, seria um valor superior a R$
6.100,00 e inferior a R$ 6.450,00.
III. Ao comprar uma geladeira nova, a cliente pagou uma
entrada R$ 250,00 e parcelou o saldo restante em 10
prestações de R$ 150,00. Assim, considerando apenas os
dados apresentados, é correto afirmar que o valor total pago
pela geladeira é superior a R$ 1.685,00 e inferior a R$ 1.905.
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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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. Em uma casa moram 5 crianças, duas das quais são
irmãos gêmeos. Sabe-se que a média das idades dessas
crianças é igual a 8,6 anos. Porém, se não forem contadas as
idades dos gêmeos, a média dos demais passa a ser de 9
anos. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a idade dos gêmeos é
igual a 10 anos.
II. Atualmente, as idades de um homem e a de uma mulher, se
somadas, correspondem ao total de 45 anos. Há 6 anos, a
idade do homem era o dobro da idade da mulher. Com isso,
podemos afirmar que, atualmente, a idade da mulher é maior
que 18 anos e menor que 26 anos.
III. Em um hospital, a razão entre o número de médicos e o
número de enfermeiros é de 5 para 4. Sabe-se que nessa
instituição trabalham 20 enfermeiros. Assim, considerando os
dados apresentados, é correto afirmar que a soma entre o
total de médicos e enfermeiros é um número maior que 41 e
menor que 57.
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. Uma chefe de cozinha dispunha de um pacote com 2 quilos
de farinha de trigo, dos quais 4/10 foram utilizados para fazer
uma torta. Assim, considerando os dados apresentados, é
correto afirmar que a quantidade de farinha de trigo que
sobrou, após a elaboração da torta, foi superior a 1,1 quilo e
inferior a 1,35 quilo.
II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 13 kg, 22
kg, 26 kg e 41 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 27,1 kg e menor que 28,8 kg.
III. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 90X + 116 = 2.006, o valor da incógnita “X” deve ser
maior que 13 e menor que 19.

38 Analise as afirmativas a seguir:

Marque a alternativa CORRETA:

I. Uma corrida de rua teve início às 6 horas da manhã. O
primeiro atleta cruzou a linha de chegada às 10 horas e 15
minutos. Sabe-se que ele perdeu 37 segundos para ajustar
seu tênis durante o percurso. Se esse atleta não tivesse
perdido tempo, podemos afirmar que ele teria cruzado a linha
de chegada em 4 horas 14 minutos e 23 segundos.

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

II. Um terreno possui o formato de um triângulo com 58m de
base e 120m de altura. Outro terreno possui o formato de um
retângulo com 139m de largura e 216m de comprimento.
Ambos os terrenos possuem 43% da sua área ocupada por
florestas e o restante da área é ocupado por gramado. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a soma da área do gramado de ambos
os terrenos é superior a 18.291 m² e inferior a 18.712 m².
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Texto para as questões de 41 a 45
O Eu Ideal

Os cuidados exagerados com o corpo e os distúrbios
alimentares têm tomado cada vez mais espaço no nosso
cotidiano. Como mostra o estudo realizado pela Casa do
Adolescente em São Paulo, 77% dos jovens entre 10 e 24
anos têm tendência a ter algum tipo de compulsão
alimentar. Dos jovens que foram entrevistados, 39% estavam
acima do peso. Desses 39%, 85% acreditavam que existe um
padrão de beleza ditado pela mídia, 46% acreditavam que
mulheres magras são mais felizes e 55% queriam
simplesmente acordar magros. Nos homens, a taxa de
distúrbios alimentares é menor, sendo uma equivalência de
um homem para cada 10 mulheres.
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42 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A realização de cirurgias e o uso de cosméticos são
procedimentos usados exclusivamente por mulheres para
alcançarem certos padrões de beleza, nunca por homens, de
acordo com o texto.
II. Dos indivíduos que estavam acima do peso no estudo
realizado pela Casa do Adolescente em São Paulo, 85%
acreditavam que existe um padrão de beleza ditado pela
mídia, de acordo com as informações apresentadas no texto.
III. O texto afirma que, hoje em dia, sabe-se que a prática de
regimes e exercícios pode ser benéfica ou maléfica, a
depender da forma que é realizada.
Marque a alternativa CORRETA:

As mulheres tentam de diversas formas alcançar um padrão
de beleza, por vezes considerado inalcançável, e para isso
acabam submetendo-se a regimes, práticas exageradas de
exercício, uso de medicamentos, diversas cirurgias e outras
práticas. Mesmo que em homens haja menor incidência, a
insatisfação é recorrente, o que os leva ao uso de hormônios,
à prática de exercícios em excesso, regimes e eventualmente
cirurgias, dentre outras práticas utilizadas. Todos esses
meios de alcançar a satisfação do corpo body perfect (corpo
perfeito, em tradução livre do inglês), causam sérios
problemas à estrutura física e psíquica dessas pessoas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Hoje em dia, sabe-se que a prática de regimes e exercícios
pode ser benéfica ou maléfica, isso dependendo da forma de
sua realização. Qualquer atividade deve ser realizada com

II. Todos os meios citados no texto de alcançar a satisfação
do corpo body perfect (corpo perfeito, em tradução livre do
inglês) causam sérios problemas à estrutura física e psíquica
das pessoas.

acompanhamento especializado de nutricionistas,
fisioterapeutas, educadores físicos e médico clínico, pois
sem o acompanhamento desses profissionais a prática
esportiva ou a execução de dietas podem vir a causar uma
série de problemas.
Por Aline da Silva de Lara, Leonardo Vilela e Thainá Moraes
dos Santos, em 2020 (disponível em: https://bit.ly/2B1Wjqd).
Com adaptações.

41 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, dos indivíduos que estavam acima
do peso no estudo realizado pela Casa do Adolescente em
São Paulo, 46% acreditam que mulheres magras são mais
felizes.
II. Qualquer uma das práticas que visam a alcançar um
padrão de beleza deve ser realizada com acompanhamento
especializado de nutricionistas, fisioterapeutas, educadores
físicos e médico clínico, de acordo com o texto.
III. O uso de medicamentos e de cosméticos são técnicas
pouco conhecidas entre as mulheres que tentam de diversas
formas alcançar um padrão de beleza, de acordo com as
informações apresentadas no 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.

43 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Nos homens, a taxa de distúrbios alimentares é maior do
que nas mulheres, sendo uma equivalência de uma mulher
para cada 10 homens, de acordo com o texto.

III. Dos indivíduos que estavam acima do peso no estudo
realizado pela Casa do Adolescente em São Paulo, 46%
acredita que mulheres magras são mais felizes, 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.

44 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, o estudo realizado pela Casa do
Adolescente em São Paulo mostra que 77% dos jovens entre
10 e 24 anos têm tendência a ter algum tipo de compulsão
alimentar.
II. Após a análise minuciosa do texto, o leitor pode inferir que
a ideia central dos dois primeiros parágrafos é a de que as
mulheres tentam de diversas formas alcançar um padrão de
beleza imposto pela mídia, nunca obtendo qualquer êxito ou
progresso nessa busca, pois trata-se de uma busca platônica.
III. Também é dito que o uso de hormônios, associado a
amplos procedimentos cirúrgicos, é a forma mais comum dos
homens buscarem alcançar padrões de beleza socialmente
impostos.

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

45 Leia o texto 'O Eu Ideal' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Sem os acompanhamentos de profissionais, as práticas
que visam a alcançar um padrão de beleza podem vir a
causar uma série de problemas, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
II. É comum, entre as mulheres, utilizar-se de cirurgias como
um meio para tentar negar um padrão de beleza, de acordo
com as informações apresentadas no texto.
III. Segundo o texto, nos homens, há maior incidência de
insatisfação com a própria imagem, especialmente em
relação aos cabelos grisalhos ou à forma de se vestir.
Marque a alternativa CORRETA:
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John provavelmente começou com os sinais e sintomas
após a grande carga de stress ocasionada pela mudança
para a universidade e a sua cobrança para descobrir uma
teoria original. O indivíduo que desenvolve a esquizofrenia
apresenta alucinações e delírios, como no caso de John
Nash. Seu melhor amigo, e depois uma sobrinha dele, e o
espião americano William, eram alucinações. Sobre os
delírios, John criou uma realidade para seu psíquico em que
ele era a chave para salvar os EUA de uma grande guerra e
de um ataque com bomba russa.
Como John era introspectivo, levou-se muito tempo para
descobrir a doença, e ele já estava em estado crepuscular
quando sua esposa suspeitou que havia algo estranho em
seu comportamento. Neste caso, o tratamento com
psicotrópicos e acompanhamento do psiquiatra é
fundamental. Infelizmente, como o caso ocorreu na década
de sessenta, ele recebeu choques como parte do tratamento
e ficou em hospital psiquiátrico por várias semanas.
Por Flávia Cristina Martins de Oliveira, em fevereiro de 2020
(disponível em: https://bit.ly/3eAYH4S). Com adaptações.

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 46 a 50
Uma Mente Brilhante

O filme “Uma Mente Brilhante” retrata a vida de John Nash,
desde sua juventude até sua idade avançada, quando recebe
o prêmio Nobel. John, uma mente brilhante na matemática,
inicia seus estudos na universidade de Princeton. Tímido,
introspectivo e solitário, quer descobrir uma teoria original, o
que o torna arrogante aos olhos dos colegas de faculdade.
Logo no início de seus estudos, ele divide o quarto com um
amigo, Charles Herman, com quem vai manter amizade até
depois de casar-se. Durante a faculdade, realiza uma
descoberta que o destaca no universo acadêmico,
posteriormente batizado de o teorema de Equilíbrio de Nash.
Após a faculdade, trabalha como professor e conhece sua
futura esposa, Alicia Nash. Ele acredita ter sido convidado a
participar de uma missão secreta, pela inteligência dos
Estados Unidos, para desvendar códigos secretos enviados
pelos russos a espiões nos EUA. Assim, conhece William
Parcher, um espião que o acoberta e o socorre quando John
corre perigo. Sua esposa começa a desconfiar de suas
atitudes e pede ajuda médica. John é então internado,
diagnosticado como esquizofrênico e tratado por um
psiquiatra. Após vários anos de altos e baixos no tratamento,
ele consegue retornar à universidade e lecionar. É
mundialmente reconhecido pelas suas descobertas na
matemática com o prêmio Nobel.

46 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. John criou uma realidade para seu psíquico em que ele era
a chave para salvar os EUA de uma grande guerra e de um
ataque com bomba russa, de acordo com o texto.
II. John Nash é mundialmente reconhecido pelas suas
descobertas com o prêmio Nobel de biologia e química, de
acordo com o texto.
III. Por ser uma mente brilhante na matemática, John Nash
realizou seus estudos na universidade de Harvard, em uma
idade bastante inferior à dos demais alunos, de acordo com
as informações apresentadas no 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.

47 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Após a faculdade, John Nash trabalhou como bibliotecário
e professor de educação física, o que lhe permitiu conhecer
sua futura esposa, Alicia Nash, de acordo com o texto.
II. Logo no início de seus estudos, John Nash dividiu o quarto
com um amigo, Charles Herman, com quem manteve
amizade até depois de casar-se, de acordo com as
informações apresentadas no texto.
III. John Nash era extrovertido e, por isso, levou-se muito
tempo para descobrir a esquizofrenia nele, de acordo com as
informações apresentadas no 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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48 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Durante a faculdade, John Nash realizou uma descoberta
que o destacou no universo acadêmico, posteriormente
batizado de o teorema de Equilíbrio de Nash, de acordo com
as informações apresentadas no texto.
II. Ao final do filme, descobre-se que a esposa de John Nash e
vários outros personagens são, na verdade, alucinações, fruto
da sua mente, de acordo com as informações apresentadas
no texto.
III. De acordo com o texto, no filme, John Nash é internado
devido a um câncer e, nesse momento, é também
diagnosticado como esquizofrênico e tratado por um
psiquiatra.
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.

49 Leia o texto 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No psicótico que desenvolve a esquizofrenia, não há
alucinações ou delírios, exceto no caso de John Nash, de
acordo com o texto.
II. John Nash, ao conhecer William Parcher, passa a descobrir
sobre o significado da esquizofrenia e decide consultar-se
com um médico especializado, de acordo com o texto.
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III. Em casos como o de John Nash, o tratamento com
psicotrópicos e o acompanhamento do psiquiatra devem ser
evitados, pois agravam as alucinações, de acordo com as
informações apresentadas no 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 'Uma Mente Brilhante' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. John Nash era tímido, introspectivo e solitário, afirma o
texto. Ele queria descobrir uma teoria original, o que o tornou
arrogante aos olhos dos colegas de faculdade.
II. Como o caso de John Nash ocorreu na década de
sessenta, ele recebeu choques como parte do tratamento
para esquizofrenia e ficou em um hospital psiquiátrico por
várias semanas, de acordo com as informações apresentadas
no texto.
III. Segundo o texto, John Nash provavelmente começou com
os sinais e sintomas de esquizofrenia após a grande carga de
estresse ocasionada pela mudança para a universidade e a
sua cobrança para descobrir uma teoria original.
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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