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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 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

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

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

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

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

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Gonorreia é uma doença infecciosa do trato digestivo,
de transmissão por via aérea, que pode determinar desde
infecção assintomática até doença manifesta, com baixa
morbidade.

II. A elevação crítica da pressão arterial, em geral pressão
arterial  diastólica  ≥  120mmHg,  porém  com  estabilidade
clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo, caracteriza
o que se convencionou definir como urgência hipertensiva
(UH).
III. A perda de apetite é um sintoma da catapora (varicela).

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  paciente  com varicela  (catapora)  costuma apresentar
lesões  cutâneas  em diversas  formas evolutivas  (máculas,
pápulas etc.).

II. Após a alta hospitalar e a consequente saída do paciente,
há a  necessidade de se realizar  a  limpeza da cama e  do
mobiliário; se o paciente se encontrava em isolamento, deve-
se  também fazer  a  limpeza  de  todo  o  ambiente  (limpeza
terminal): teto, paredes, piso e banheiro.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  varicela  (catapora)  apresenta lesões cutâneas que se
apresentam  nas  diversas  formas  evolutivas  (máculas,
pápulas  etc.).

II.  Os  efeitos  da  insulina  consistem  em  elevar  os  níveis
sanguíneos de glicose, ácidos graxos e aminoácidos.

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.  No atendimento de primeiros socorros a uma vítima de
queimaduras,  o  resfriamento  da  área  queimada  deve  ser
realizado por meio do uso de compressas embebidas em
soro fisiológico a 0.9% ou água em temperatura ambiente,
com duração de alguns minutos.

II.  As  consequências  do  diabetes  mellitus,  a  longo  prazo,
incluem a disfunção e a falência de vários órgãos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. A candidíase é uma virose que atinge a superfície cutânea
ou  membranas  mucosas,  resultando  em  candidíase  oral,
candidíase vaginal, intertrigo e osteoartrose.

II. As atividades de Educação em Saúde, no contexto do SUS,
buscam  desestimular  o  contato  da  população  com  os
profissionais e os gestores do sistema a fim de agravar as
condições que causam riscos para a saúde dos 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.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  equipe  da Estratégia  Saúde da Família  é  proibida  de
realizar o encaminhamento das urgências identificadas aos
profissionais e serviços especializados.

I I .  A  fo rma  mais  comum  de  cand id íase  ora l  é  a
pseudomembranosa,  caracterizada  por  placas  brancas
removíveis  na  mucosa  oral.

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. O leite materno é um alimento completo para o lactente e
deve ser a fonte nutricional exclusiva, até os oitenta meses.

II. A candidíase oral é uma virose que, em gestantes, costuma
provocar  paralisia  (síndrome  de  Guillain-Barré)  e  defeitos
congênitos  subsequentes,  além  de  sintomas  como  febre,
irritação na pele, dor nas articulações e olhos vermelhos.

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. O paciente com dengue em estágio avançado da infecção
costuma  apresentar  feridas  na  pele,  queda  de  cabelo,
manchas amareladas nas mãos e dificuldade de mastigar.
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II. Nos casos em que se conhece tardiamente a necessidade
do uso do soro antirrábico, ou quando não há soro disponível
no momento, deve-se aplicar a dose recomendada de soro no
máximo em até 7 dias após a aplicação da 1ª dose de vacina
de cultivo celular, ou seja, antes da aplicação da 3ª dose da
vacina. Após esse prazo, o soro não é mais necessário.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  Educação  em  Saúde  busca  reduzir  o  interesse  da
população  por  buscar  formas  mais  eficientes  de  evitar
doenças e agravos à saúde.

II.  A varicela (catapora)  é  uma doença infecciosa aguda e
crônica,  causada  por  uma bactéria  transmitida  através  da
urina de mamíferos pequenos (como roedores, morcegos e,
em alguns casos, cães e gatos).

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. O único sintoma da ascaridíase é a anorexia interna, que
pode  ser  ident i f icada  pela  vermelhidão  na  pele ,
especialmente  próximo  aos  olhos.

II. A febre alta noturna é o mais grave sintoma da catapora
(varicela), e costuma ser agravada pelo consumo excessivo
de líquidos que os  indivíduos portadores  dessa verminose
costumam apresentar.

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.  Em  caso  de  acidente  com  escorpiões,  o  protocolo  de
atendimento imediato determina a administração na vítima
de  uma  solução  de  soro  fisiológico  com  iodo  a  6%,  em
intervalos de duas horas;  e nortriptilina 2mg, transcorridas
seis horas do acidente.

II. As consultas de pré-natal podem ser realizadas na unidade
de  saúde  ou  durante  visitas  domiciliares.  O  calendário  de
atendimento durante  o  pré-natal  deve  ser  programado em
função  dos  períodos  gestacionais  que  determinam  maior
risco materno e perinatal.

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.  Na  enfermagem,  a  função  administrativa  compreende,
entre  outros aspectos,  o  planejamento da assistência e  o
provimento  de  recursos  físicos,  humanos,  materiais  e
financeiros.

II. O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses
reduz os riscos da criança de adoecer e morrer.
III. O diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla,
decorrente da falta  de insulina e/ou da incapacidade de a
insulina exercer adequadamente seus efeitos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. O único sintoma da tuberculose é a tosse na forma seca,
recorrente e que costuma ser agravada após o consumo de
líquidos em baixa temperatura.

II. A literatura médica e científica vigente não traz qualquer
indicação  contrária  em  relação  ao  consumo  cotidiano  de
bebida  alcoólica  ou  ao  tabagismo  por  pacientes  que
apresentam hipertensão arterial ou diabetes mellitus.
III.  A  Educação  em  Saúde  busca,  entre  outros  objetivos,
estimular  as  pessoas  a  cultivarem  comportamentos
favoráveis  a  boas  condições  de  saúde.

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.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A Educação em Saúde busca reduzir  a  capacidade das
pessoas  de  refletir  sobre  fatores  de  risco  que  causam
doenças e que afetam a saúde de uma população.

II.  Na  enfermagem,  a  função  administrativa  compreende,
entre outros aspectos, a provisão de recursos necessários à
implantação do plano terapêutico de enfermagem.
III. A ectima é uma infecção bacteriana mais profunda que o
impetigo. Ocorre preferencialmente nos membros inferiores,
havendo uma ou mais lesões.

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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 15  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  paciente  com catapora (varicela)  costuma apresentar
episódios  de  irritabilidade alternados com uma depressão
profunda  e,  eventualmente,  alucinações  seguidas  de
convulsões.

II. As ações de Educação em Saúde, no contexto dos serviços
públicos  municipais,  visam  a  diminuir  a  autonomia  das
pessoas no seu cuidado diário com os fatores que impedem a
ocorrência de doenças e agravos, assim como promover a
falta de compromisso da população com relação à adoção de
práticas saudáveis de alimentação.

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 .  Na  reanimação  cardiopulmonar  em  pediatria,  a
profundidade de compressão do tórax de lactentes deve ser
no  mínimo  de  um  terço  do  diâmetro  anteroposterior  ou
aproximadamente 4 cm. Em crianças,  a compressão deve
ser, no mínimo, de um terço do diâmetro anteroposterior ou
aproximadamente 5 cm.

II. A febre baixa é um sintoma da catapora (varicela).

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. A varicela (catapora) é uma doença infecciosa, altamente
contagiosa, causada pelo vírus Varicela-Zoster.

II.  Os  três  principais  pilares  da  Educação  em  Saúde  são:
desestimular  a  participação  da  população  em  assuntos
relacionados à saúde e à qualidade de vida; reduzir o interesse
dos  indivíduos  por  conhecer  métodos  de  prevenção  de
doenças; e inibir  o autocuidado e a prevenção de doenças
contagiosas e autoimunes na população.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As  crianças  com  desidratação  devem  permanecer  no
serviço de saúde até a reidratação completa.  Durante um
período de quatro horas, deverá ser administrada, no serviço
de saúde, a quantidade recomendada de solução de Soro de
Reidratação Oral, em pequenos goles de líquidos, usando-se
copo  ou  colher.  Se  a  criança  vomitar,  é  recomendado
aguardar  dez  minutos  e  depois  continuar,  porém  mais
lentamente.

II. O trabalho em saúde inclui trabalhadores que dominam os
conhecimentos e técnicas especiais para assistir o indivíduo
ou grupo com problemas de saúde ou com risco de adoecer,
em atividades de cunho investigativo, preventivo, curativo ou
com o objetivo de reabilitação.

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.  Na  enfermagem,  a  função  administrativa  compreende,
entre outros aspectos,  a utilização de ações de comando,
coordenação e controle da equipe de trabalho.

II. A candidíase vulvovaginal caracteriza-se pela presença de
leucorreia e placas cremosas esbranquiçadas,  na vulva,  na
mucosa vaginal e no periodonto inferior,  especialmente em
pacientes idosos.

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  ascaridíase  manifesta-se  apenas  por  dor  abdominal
intensa, especialmente à noite ou após as refeições.

II. A função administrativa na enfermagem não compreende a
tomada de decisão na supervisão ou na liderança da equipe
de enfermeiros e técnicos em enfermagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 21 a 22

CÂNCER GINECOLÓGICO

(Por  femama.org.br,  em  03.11.2020.  Disponível  em:
https://bit.ly/3EYG4Gh).

O  principal  exame  para  confirmação  do  diagnóstico  do
câncer ginecológico é a biópsia, mas outros exames clínicos
e de imagem podem ser realizados,  dependendo de cada
caso,  para  determinar  a  extensão  do  tumor.  Tais
procedimentos são:  exame clínico reto-vaginal;  tomografia
computadorizada;  ressonância  nuclear  magnética;
ultrassonografia; radiografia; exame de sangue; cistoscopia;
proctoscopia.

O tratamento adequado do câncer ginecológico depende do
estadiamento da doença, que é o processo para determinar
a localização e a extensão do câncer presente no corpo de
uma  pessoa.  As  modalidades  disponíveis  são:  cirurgia,
radioterapia  externa,  braquiterapia,  quimioterapia  ou  a
combinação de duas ou mais modalidades.
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Já  em  relação  aos  métodos  de  prevenção  do  câncer
ginecológico, a consulta periódica com o ginecologista e a
realização  anual  do  exame  Papanicolau  são  as  mais
indicadas,  já  que  essas  ações  mantêm  o  rastreamento
regular de possíveis alterações.

Além disso,  como em grande parte dos casos de câncer
ginecológico, o desenvolvimento desse tipo de tumor está
relacionado com o HPV, por isso recomenda-se a vacinação
preventiva – preferencialmente realizada antes do início das
atividades sexuais.

 21   Leia  o  texto  'CÂNCER  GINECOLÓGICO'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, o tratamento do
câncer  ginecológico  pode  compreender  métodos  como  a
cirurgia,  a  radioterapia  externa,  a  braquiterapia,  a
quimioterapia  ou  a  combinação  de  duas  ou  mais
modalidades.

II.  De acordo com o texto,  o  exame clínico reto-vaginal,  a
tomografia  computadorizada  e  a  ressonância  nuclear
magnética são métodos pouco eficientes para a detecção do
câncer  ginecológico  e,  por  isso,  foram  abolidos  pela
Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva.
III. Uma ideia que está clara no texto é a de que grande parte
dos casos de câncer ginecológico está relacionado com o
HPV e, por isso, recomenda-se a vacinação preventiva.

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.

 22   Leia  o  texto  'CÂNCER  GINECOLÓGICO'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto procura deixar claro para o leitor que os métodos de
prevenção do câncer ginecológico compreendem a consulta
periódica com o ginecologista e a realização anual do exame
Papanicolau.

II. O texto afirma que o principal exame para confirmação do
diagnóstico  do  câncer  ginecológico  é  o  eletrocardiograma
facial, seguido de exames de sangue.
III. Uma informação presente no texto é a de que o tratamento
adequado do câncer ginecológico depende do processo para
determinar a localização e a extensão do câncer presente no
corpo de uma pessoa.

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 23 a 30

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 27 a 30

SERVIDORES PÚBLICOS

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

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

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

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

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

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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