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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE PARICONHA (AL) - SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

MÉDICO (A) ORTOPEDISTA

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, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve: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 seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

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 marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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 nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A coluna vertebral é dividida em quatro regiões: cervical, torácica,
lombar e sacrococcígea.
II.  A  coluna  vertebral  protege  a  medula  espinhal  e  os  nervos
espinhais.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O SUS deve obedecer a uma série de princípios, dentre os quais é
possível  citar  o  da  preservação da  autonomia  das  pessoas  na
defesa de sua integridade física e moral.
II. À direção municipal do SUS compete dar execução, no âmbito
municipal, à política de insumos e equipamentos para a 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.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O financiamento do SUS se dá através de recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios, além de outras fontes.
II.  O  dever  do  Estado  de  garantir  a  saúde  exclui  o  dever  das
pessoas e da família com a garantia da manutenção da 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.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde  no  município  são  ações  de  competência  da  direção
municipal do SUS.
II. À luz da lei nº 8.080/90, a saúde é um direito que assiste apenas
ao cidadão com renda superior a 3 salários mínimos.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A educação em saúde desestimula o engajamento da população
em assuntos relacionados à própria saúde.
II. A coluna vertebral é composta por tecido conjuntivo e por uma
série de ossos, chamados vértebras.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A coluna vertebral constitui, junto com a cabeça, o esterno e as
costelas, o esqueleto axial.
II. A coluna vertebral suporta o peso do corpo.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A coluna vertebral fornece um eixo parcialmente rígido e flexível
para o corpo e um pivô para a cabeça.
II. Cadastrar as famílias em sua área de abrangência não é dever
da equipe da Unidade 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.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A coluna vertebral é constituída por 24 vértebras, pelo sacro e o
cóccix.
II.  A  coluna  vertebral  proporciona  flexibilidade  para  o  corpo,
podendo fletir-se para frente, para trás e para os lados e ainda girar
sobre seu eixo maior.
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.

ÉTICA, VALORES E REGRAS

A qualidade no serviço público está diretamente relacionada ao
comportamento dos agentes públicos. Esse comportamento, por
sua  vez,  pode  ser  moldado  através  de  ações  regulares  e
institucionais  de  divulgação  dos  princípios  éticos,  valores  e
regras que se deseja seguir na instituição.

Os  valores  e  regras  devem  ser  internalizados  no  âmbito  da
organização  pública.  Para  tanto,  devem  ser  divulgados  e
devidamente compreendidos por todos.  O código de ética ou
conduta, por exemplo, deve ser veiculado em canais internos e
externos e seu conteúdo deve ser repassado aos servidores e
prestadores de serviço terceirizado periodicamente.

Além disso, canais de orientação e apoio são fundamentais para
que  as  regras  e  valores  sejam  assimilados,  com  vistas  à
promoção de um ambiente de trabalho em que os dilemas sejam
enfrentados e resolvidos com naturalidade.

Além da divulgação interna, é importante que o compromisso da
organização com os valores éticos seja comunicado aos seus
conveniados  e  contratados  –  fornecedores,  prestadores  de
serviço e consultores – considerando que eles fazem parte do
dia  a  dia  da  administração  pública  e  participam,  direta  ou
indiretamente, da execução das políticas públicas.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2SrNzzQ.
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9  •  Com  base  no  texto  'ÉTICA,  VALORES  E  REGRAS',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto defende que, além da divulgação interna, é importante
que o compromisso da organização pública com os valores éticos
seja  comunicado  aos  seus  conveniados  e  contratados  –
fornecedores, prestadores de serviço e consultores – considerando
que eles fazem parte do dia a dia da administração pública embora
não participem da execução das políticas públicas.
II.  De acordo com o texto,  a  qualidade no serviço público está
diretamente relacionada ao comportamento dos agentes públicos.
Esse comportamento, por sua vez, pode ser moldado através de
ações regulares e institucionais de divulgação dos princípios éticos,
valores e regras que se deseja seguir na instituição.
III.  De  acordo  com o  texto,  os  valores  e  as  regras  devem ser
internalizados  no  âmbito  da  organização  pública.  Para  tanto,
defende  o  texto,  devem  ser  divulgados  e  devidamente
compreendidos  por  todos.
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.

10  •  Com  base  no  texto  'ÉTICA,  VALORES  E  REGRAS',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com  o  texto,  a  adoção  de  princípios  éticos  nas
organizações públicas constitui um desafio constante que pode ser
contornado  através  de  medidas  educativas  voltadas  para  a
sociedade  e  para  os  famil iares  dos  agentes  públicos,
principalmente.
II.  De acordo com o texto, os canais de orientação e apoio são
fundamentais para que as regras e valores sejam assimilados na
organização pública, com vistas à promoção de um ambiente de
trabalho  em  que  os  dilemas  são  ignorados  e  agravados
regularmente.
III.  O texto defende que o código de ética ou conduta deve ser
veiculado em canais internos e externos e seu conteúdo deve ser
repassado aos servidores  e  prestadores  de  serviço  terceirizado
periodicamente na organização.
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.

Boas práticas de atendimento

O atendimento ao usuário dos serviços públicos é um importante
esforço em prol da qualidade na organização. Para prestar um
bom atendimento ao cidadão, é recomendável seguir algumas
etapas:
• O servidor deve procurar saudar o cliente (dando bom dia, boa
tarde ou boa noite, por exemplo) e apresentar-se;
• É importante usar de boa dicção e um tom de voz agradável
(com um sorriso no rosto) ao lidar com o usuário dos serviços;
•  Atendimento  personalizado  (chamar  sempre  o  cliente  pelo
nome);
• Buscar o entendimento da demanda do cidadão é necessário
para prestar um bom atendimento. Assim, é importante fazer
perguntas relacionadas ao problema do usuário;
•  A  linguagem do servidor,  ao  atender  um cidadão,  deve ser
apropriada e respeitosa;
• Demostrar interesse e dar sinais de que está atento ao que o
cidadão diz também são práticas recomendáveis;
• O servidor deve demonstrar entusiasmo e energia em ajudar o
cidadão;
• A empatia (a capacidade psicológica para sentir o que sentiria
uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada
por ela) é uma característica importante para os profissionais
que mantém contato direto com os usuários dos serviços;

Algumas práticas devem ser evitadas em um atendimento, tais
como interromper o usuário; discutir, mesmo não concordando
com o cidadão; fazer julgamentos precipitados sobre o problema

do usuário; tentar adivinhar o que a outra pessoa quer dizer; usar
de brincadeiras, piadas ou intimidades inadequadas; usar gírias e
deixar o usuário aguardando pela solução do problema por um
tempo excessivo, por exemplo.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2Q9RnnV.

11 • Com base no texto 'Boas práticas de atendimento',  leia as
afirmativas a seguir:
I.  Ao realizar  o atendimento,  o servidor deve procurar saudar o
cliente (dando bom dia, boa tarde ou boa noite,  por exemplo) e
apresentar-se, de acordo com o texto.
II. Algumas práticas devem ser evitadas em um atendimento, tais
como usar de brincadeiras,  piadas ou intimidades inadequadas;
usar gírias e informar ao usuário qual o prazo estimado para a
resolução do seu problema, por exemplo, de acordo com o texto.
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 • Com base no texto 'Boas práticas de atendimento',  leia as
afirmativas a seguir:
I.  Buscar o entendimento da demanda do cidadão é necessário
para  prestar  um  bom  atendimento.  Assim,  é  importante  fazer
perguntas relacionadas ao problema do usuário, de acordo com o
texto.
II. Algumas práticas devem ser evitadas em um atendimento, tais
como interromper o usuário; tratar o usuário pelo primeiro nome;
fazer julgamentos precipitados sobre o problema do usuário; tentar
adivinhar o que a outra pessoa quer dizer, de acordo com o texto.
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 • Com base no texto 'Boas práticas de atendimento',  leia as
afirmativas a seguir:
I. O servidor deve demonstrar entusiasmo e energia em ajudar o
cidadão,  procurando  realizar  um  atendimento  personalizado
(chamar sempre o cliente pelo nome), de acordo com o texto.
II. A empatia, ou seja, a capacidade psicológica para sentir o que
sentiria  uma  outra  pessoa  caso  estivesse  na  mesma  situação
vivenciada por ela, é uma característica pouco relevante para os
profissionais  que  mantém contato  direto  com os  usuários  dos
serviços públicos, de acordo com o texto.
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 • Com base no texto 'Boas práticas de atendimento',  leia as
afirmativas a seguir:
I. É importante, no atendimento, usar de boa dicção e um tom de
voz agradável (com um sorriso no rosto) ao lidar com o usuário
dos serviços, de acordo com o texto.
II. Demostrar interesse e dar sinais de que está atento ao que o
cidadão diz são práticas recomendáveis a um bom atendimento,
afirma o texto. A linguagem do servidor, ao atender um cidadão,
deve ser apropriada e respeitosa, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.



Instituto ADM&TEC | PREFEITURA DE PARICONHA (AL) - SUPERIOR v.Audit.: E68C736D6

MÉDICO (A) ORTOPEDISTA - Página 4 de 8 v.1271/2020

Vigilância e território

É no território, onde acontecem as relações de vida e trabalho,
que a determinação social do processo de saúde e de doença se
operacionaliza por meio da organização dos serviços de saúde
em redes de Vigilância em Saúde. Essas redes se configuram em
ambientes  participativos  e  intersetoriais  que  possibilitam  um
ciclo contínuo de compreensão das possibilidades de riscos e de
resiliência  de  problemas  relacionados  à  vigilância  sanitária,
epidemiológica, de saúde ambiental e de saúde do trabalhador. O
resultado deste processo se configura em elaborar um mapa de
intervenção sobre os condicionantes, os riscos e os impactos à
saúde.

Ao  considerar  os  aspectos  de  natureza  econômica,  social,
ambiental,  cultural,  política e suas mediações, a Vigilância em
Saúde amplia e empodera a sua capacidade de identificar onde e
como devem ser feitas as intervenções de maior impacto no
território.

O conceito de território oferece uma possibilidade da observação
das dinâmicas das situações de risco e das atividades humanas
nele  materializados,  com  uma  historicidade  e  mobilidade
intercambiadas  com  cenários  mais  amplos  e  trajetórias  da
população e seus modos de reprodução, as quais são dadas por
fluxos e configurações demográficas relacionadas aos modos
de desenvolvimento regionais.

Os casos e as situações de risco, os quais são objetos concretos
da Vigilância em Saúde, operam uma interconexão de territórios,
estabelecendo  redes  de  vigilância  sanitária  articuladoras  das
diferentes abordagens da Vigilância em Saúde. Tendo, além da
expressão  local,  uma  configuração  articulada  com  outros
territórios,  transpondo,  assim,  fronteiras  de  um  determinado
local,  oferecendo  e  absorvendo  informações  da  dinâmica  de
determinação, condicionamentos e nexos causais dos casos e
situações de risco em foco.

O  território  na  Vigilância  em  Saúde  responde  às  interações
espaciais configuradas por problemas sanitários que conectam
distintos  territórios,  por  fluxos  de  cadeias  produtivas  e
distributivas de produtos de interesse sanitário e pela vigilância
de situações de risco similares.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2ML3aXw.

15 • Com base no texto 'Vigilância e território', leia as afirmativas a
seguir:
I. As redes de Vigilância em Saúde se configuram em ambientes
participativos e intersetoriais que possibilitam um ciclo contínuo de
compreensão  das  possibilidades  de  riscos  e  de  resiliência  de
problemas relacionados à vigilância sanitária,  epidemiológica, de
saúde ambiental e de saúde do trabalhador, de acordo com o texto.
II.  Ao  considerar  os  aspectos  de  natureza  econômica,  social,
ambiental,  cultural,  política  e  suas  mediações,  a  Vigilância  em
Saúde amplia e empodera a sua capacidade de identificar onde e
como  devem  ser  feitas  as  intervenções  de  maior  impacto  no
território, de acordo com o texto.
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 • Com base no texto 'Vigilância e território', leia as afirmativas a
seguir:
I. O conceito de território oferece uma possibilidade da observação
das dinâmicas das situações de risco e das atividades humanas
nele  materializados  com  uma  historicidade  e  mobilidade
intercambiadas  com  cenários  mais  amplos  e  trajetórias  da
população e seus modos de reprodução, as quais são dadas por
fluxos e configurações demográficas relacionadas aos modos de
desenvolvimento regionais, de acordo com o texto.
II. As características territoriais e demográficas de uma região, o
perfil  econômico  da  população  e  o  nível  de  escolaridade  dos
cidadãos  são  fatores  que  afetam  diretamente  a  eficiência  dos
serviços, ações e projetos de Vigilância em Saúde, de acordo com
o texto.
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 • Com base no texto 'Vigilância e território', leia as afirmativas a
seguir:
I. Os casos e as situações de risco, operam uma interconexão de
territórios, estabelecendo redes de vigilância sanitária articuladoras
das diferentes abordagens da Vigilância em Saúde, de acordo com
o texto.
II. A Vigilância em Saúde é realizada por profissionais e entidades
da iniciativa privada,  sendo financiada por recursos do Sistema
Único de Saúde ou por doações de instituições beneficentes, de
acordo com o texto.
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 • Com base no texto 'Vigilância e território', leia as afirmativas a
seguir:
I.  O  território,  no  contexto  da  Vigilância  em  Saúde,  reage  às
interações espaciais  configuradas por  problemas sanitários que
conectam áreas distintas, afirma o texto. Assim, a Vigilância em
Saúde deve contribuir para a redução da qualidade dos serviços
sanitários em áreas onde a população se encontra espacialmente
distribuída, de acordo com o texto.
II. As ações de Vigilância em Saúde devem prever a participação da
comunidade na execução das estratégias de educação em saúde,
de prevenção de agravos e de conscientização sobre as práticas de
higiene doméstica em todo o território de referência,  de acordo
com o texto.
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 • Com base no texto 'Vigilância e território', leia as afirmativas a
seguir:
I. As ocorrências de surtos epidêmicos, agravos à saúde e outros
fatores que possam, a qualquer momento, constituir algum tipo de
risco  para  a  saúde  humana,  não  são  eventos  de  interesse  da
Vigilância em Saúde, de acordo com o texto.
II. As redes de Vigilância em Saúde contribuem para o processo de
elaboração de um mapa de intervenção sobre os condicionantes,
os riscos e os impactos à saúde, de acordo com o texto.
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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20 • Com base no texto 'Vigilância e território', leia as afirmativas a
seguir:
I. Os profissionais que atuam nas ações e projetos de Vigilância em
Saúde  devem  possuir  formação  em  nível  superior  e  profundo
conhecimento  do  território  de  atuação,  assim  como  devem
demonstrar domínio de ferramentas de informática, de acordo com
o texto.
II. É no território, onde acontecem as relações de vida e trabalho,
que a determinação social do processo de saúde e de doença se
operacionaliza por meio da organização dos serviços de saúde em
redes de Vigilância em Saúde, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Três figuras terão 35% da sua área pintada de verde. São elas: 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. Assim, é correto afirmar que a área total a ser
pintada de verde, considerando exclusivamente as figuras citadas,
é superior a 6.115 cm² e inferior a 6.430 cm².
II. Considere dois retângulos: X e Y. O retângulo X possui uma área
igual a 1.500 m². O retângulo Y possui um comprimento igual a 2/3
do comprimento de X, e uma largura equivalente a 3/5 da largura
de  X.  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  a  área  de  X  é  3,5  vezes
superior à área de Y.
III. Um produto, cujo preço inicial era de R$ 410, foi vendido com
um  desconto  de  40%.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  comprador
pagou, pelo item, um valor superior a R$ 222 e inferior a R$ 271.
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 as afirmativas a seguir:
I. Há duas semanas, o preço do produto X era de R$ 3,1. Há uma
semana, seu preço era de R$ 3,4. Atualmente, seu preço é R$ 2,2.
Assim,  considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é
correto  afirmar  que  o  preço  médio  desse  produto,  no  período
considerado, é superior a R$ 3,05.
II.  Um  terreno  em  formato  de  triângulo  possui  as  seguintes
dimensões:  94m  de  base  e  100m  de  altura.  Esse  terreno  foi
vendido a um preço equivalente a R$ 223 por metro quadrado. No
entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu obter um
desconto  de  8%  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$ 904.751.
III. Um capital de R$ 5.750, aplicado a juros de 4,5% ao mês, por um
período de 2 meses, resultará em um montante maior que R$ 6.501
e menor que R$ 6.933, no período.
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 as afirmativas a seguir:
I.  Um  terreno,  em  formato  de  triângulo,  possui  as  seguintes
dimensões:  103m  de  base  e  97m  de  altura.  Esse  terreno  foi
vendido a um preço equivalente a R$ 244 por metro quadrado. No
entanto, no momento da venda, o comprador conseguiu obter um
desconto de 14% sobre o seu preço total.  Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o valor final pago pelo comprador foi inferior a R$ 988.255.
II. Um capital de R$ 3.500, aplicado a juros de 5,5% ao mês, por um
período de 5  meses,  resultará  em um montante  maior  que R$
4.810, no período.
III. Uma empresa comprou de um fornecedor 432 unidades do item
1 ao preço de R$ 41 por item; 264 unidades do item 2 ao preço de
R$ 33,9 por item; e 256 unidades do item 3 ao preço de R$ 29,7 por
item. Ao final, o fornecedor concedeu um desconto de 17% sobre o
valor  total  da  venda.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor final pago
pelo cliente, após o desconto, é superior a R$ 28.780.
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 as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 3.250, aplicado a juros de 5% ao mês, por um
período de 4 meses, resultará em um montante maior que R$ 3.902
e menor que R$ 3.989, no período.
II. No mês de janeiro, a empresa X realizou 5 vendas cujos valores
eram, respectivamente, de: R$ 48.200, R$ 36.900, R$ 41.900, R$
25.000  e  R$  50.100.  O  imposto  inicialmente  devido  por  essa
empresa,  nesse  período,  representava  4%  do  faturamento.  No
entanto, essa entidade obteve um benefício fiscal e seu imposto foi
reduzido  para  2%.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas,  é  correto afirmar que essa empresa
economizou, em impostos, um valor superior a R$ 3.922 e inferior a
R$ 4.170, no período.
III. Um pintor experiente gasta 2 galões de tinta para pintar uma
parede de 45m², em média. Um galão contem 3,6L de tinta. Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que, para pintar uma parede de 135m², serão necessários
mais de 19,5 litros de tinta.
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 as afirmativas a seguir:
I. Os preços da gasolina em um posto de combustível nos últimos
5 meses foram, respectivamente, os seguintes: R$ 3,95 (mês 1), R$
3,86 (mês 2), R$ 4,01 (mês 3), R$ 3,97 (mês 4) e R$ 4,04 (mês 5).
Assim,  considerando  exclusivamente  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que o preço da gasolina apresentou um aumento
de mais de 2,48% sobre a média dos preços nos meses 1 a 4.
II. Uma empresa comprou de um fornecedor 327 unidades do item
1 ao preço de R$ 36,5 por item; 213 unidades do item 2 ao preço de
R$ 30,3 por item; e 229 unidades do item 3 ao preço de R$ 27,3 por
item. Ao final, o fornecedor concedeu um desconto de 11% sobre o
valor  total  da  venda.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor final pago
pelo cliente, após o desconto, é inferior a R$ 22.305.
III. Um capital de R$ 4.250, aplicado a juros de 1,5% ao mês, por um
período de 2 meses,  resultará em um montante menor que R$
4.571, no período.
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.

ARGENTINA
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Por Lara Rizério
16 de dezembro de 2019

Medidas consideradas intervencionistas já eram esperadas logo
nos primeiros dias de governo de Alberto Fernández, que tomou
posse como presidente da Argentina no dia 10 de dezembro de
2019. E foi justamente o que aconteceu.

No último fim de semana, ganharam as páginas dos jornais o
decreto do governo,  instituindo,  além do aumento dos custos
dos empregadores para demissão de funcionários, a elevação
dos impostos sobre as exportações de soja e grãos, como forma
de “enfrentar a grave situação das finanças públicas” do país
(segundo destaca o documento).

Com isso, o teto de taxação de 4 Pesos por Dólar definido pelo
governo do ex-presidente Maurício  Macri  perde o  efeito  e  as
retenções ficam em 12%. O decreto de Fernández é aplicado
parcialmente para o trigo, o milho e a soja, que voltarão à taxa de
12%. Para a soja, principal produto de exportação, o índice se
somará  aos  18%  que  já  se  pagavam.  Desta  forma,  essa
exportação será taxada com 30% de seu preço.

As tarifas de exportação da Argentina, em uma base de doze
meses até novembro de 2019, representaram cerca de 1,6% do
PIB do país, de acordo com cálculos feitos pelo Credit Suisse. O
governo  aposta  que,  com  a  elevação  das  tarifas,  haja  mais
fundos para o seu pacote emergencial.

As  medidas  de  Fernández,  inclusive,  têm  o  potencial  de
reverberar por aqui. Afinal, o país vizinho é o principal fornecedor
de  trigo  para  o  Brasil  –  de  acordo  com  o  Ministério  da
Agricultura, mais de 80% da commodity utilizado pelas indústrias
brasileiras vêm da Argentina.

Desta forma, a princípio, o anúncio poderia representar mais uma
fonte de pressão nos preços dos alimentos no Brasil, já que a
elevação  das  cotações  do  trigo  pode  ser  repassada  para
produtos que usam o insumo, como o pão francês.

Vale destacar  que,  no mês de novembro de 2019,  a  inflação
oficial  brasileira  medida  pelo  Índice  Nacional  de  Preços  ao
Consumidor Amplo (IPCA) e divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mostrou uma aceleração de 0,51%
na comparação mensal, maior alta do mês desde 2015 e acima
do esperado. Quem guiou esse resultado foi a carne, cujo preço
disparou 8,09% de outubro para novembro de 2019 por conta da
escassez  de  proteína  animal  na  Ásia,  onde  a  demanda  por
importações de carne suína,  bovina e de frango aumentou. A
peste suína africana está dizimando rebanhos, reduzindo a oferta
e aumentando a exportação brasileira para a região.

Porém, conforme aponta a equipe de análise econômica da XP
Investimentos, a dimensão do impacto da medida da Argentina
sobre a inflação brasileira ainda é difícil de ser calculada, uma
vez que o Brasil poderia redirecionar suas compras para outros
países que também são grandes produtores do grão, como EUA
e Canadá.

EFEITO NAS EMPRESAS

Enquanto o cenário é incerto, algumas empresas brasileiras e
associações já se pronunciaram. Foi o caso da Marfrig Global
Foods (uma companhia de alimentos à base de proteína animal),
que possui operações na Argentina e afirmou que a taxação para
os produtos em geral não terá impacto material na geração de
resultado da companhia. O governo argentino aumentou para 9%
o imposto sobre as exportações de carne bovina. Antes, eram
cobrados 3 Pesos por Dólar exportado.

A companhia  destacou que a  receita  líquida da operação da
empresa na Argentina representou apenas 3,6% da receita líquida
consolidada no período acumulado até setembro de 2019, sendo
que, desse montante, aproximadamente 50% é proveniente de
vendas no mercado doméstico, o que minimiza o impacto da
medida, enquanto outros 50% vieram de exportações.

“Aproximadamente 60% das receitas de exportações de carne
bovina da Marfrig, na Argentina, foi para China, um dos destinos
mais  rentáveis  do  mundo  dado  o  novo  cenário  global  de
proteínas”, destacou em comunicado.

Por outro lado, com relação, especificamente, ao trigo e à soja, o
efeito  da  elevação  dos  tributos  será  estimular  agricultores
argentinos  a  produzirem  menos,  conforme  aponta  a  analista
Michaela Kuhl, do Commerzbank. “Para agricultores, o imposto
significa que eles ganham menos ao exportar seus produtos. Em
geral,  isso  significa  que  produzirão  menos  dos  produtos  em
questão”, destaca a analista.

Assim,  qualquer  recuo significativo  na produção do país  terá
efeito nos mercados globais, já que o país é o maior exportador
de farelo de soja e sexto maior exportador de trigo,  segundo
dados  do  Departamento  de  Agricultura  dos  Estados  Unidos
(USDA).

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2EyfGFu.

26 • Com base no texto 'Argentina eleva taxas sobre exportação',
leia as afirmativas a seguir:
I. A autora afirma que, a princípio, o anúncio do aumento das taxas
pelo governo da Argentina poderia representar mais uma fonte de
pressão nos preços dos alimentos no Brasil, já que a elevação das
cotações do trigo pode ser repassada para produtos que usam o
insumo, como o pão francês.
II. Pode-se observar no texto que, na perspectiva de Michaela Kuhl,
para  os  agricultores  argentinos,  o  imposto  significa  que  eles
ganham  menos  ao  exportar  seus  produtos  e,  em  geral,  isso
significa que produzirão menos dos produtos afetados pela medida
do governo da Argentina.
III.  Depreende-se  do  texto  que,  após  o  decreto  do  governo  da
Argentina, o teto de taxação de 2 Pesos por Dólar, definido pelo
governo da ex-presidente Lara Rizério, perde o efeito e as retenções
ficam  em  12%.  O  texto  afirma,  ainda,  que  a  nova  política  de
tributação da Argentina deverá ter um impacto negativo sobre a
produção  das  empresas  brasileiras,  pois  reduzirá  o  custo  de
fabricação de produtos derivados de trigo no Brasil.
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.

27 • Com base no texto 'Argentina eleva taxas sobre exportação',
leia as afirmativas a seguir:
I.  Conclui-se do texto que as medidas do governo da Argentina,
consideradas  intervencionistas,  já  eram  esperadas  logo  nos
primeiros dias de governo de Alberto Fernández, que tomou posse
como presidente daquele país no dia 10 de dezembro de 2019. De
acordo com o texto, essa expectativa foi confirmada.
II. De acordo com o texto, recentemente, o governo da Argentina
publicou um decreto instituindo, além do aumento dos custos dos
empregadores  para  demissão  de  funcionários,  a  elevação  dos
impostos sobre as exportações de soja e grãos, como forma de
enfrentar a grave situação das finanças públicas do país.
III.  A autora do texto diz que,  no mês de novembro de 2019, a
inflação oficial brasileira medida pelo IPCA e divulgada pelo IBGE
mostrou uma aceleração de 0,51. Quem guiou esse resultado, de
acordo com a autora, foi a carne, cujo preço disparou 8,09% de
outubro para novembro de 2019.
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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28 • Com base no texto 'Argentina eleva taxas sobre exportação',
leia as afirmativas a seguir:
I. Infere-se do texto que as tarifas de exportação da Argentina, em
uma base de doze meses até novembro de 2019, representaram
cerca de 1,6% do PIB desse país, de acordo com cálculos feitos
pelo  Credit  Suisse.  O  texto  afirma,  ainda,  que  o  governo  da
Argentina aposta que, com a elevação das tarifas, haja mais fundos
para o seu pacote emergencial.
II.  O  texto  aponta  que  a  peste  suína  africana  está  dizimando
rebanhos, aumentando a oferta e reduzindo a exportação brasileira
de carne suína, bovina e de frango para a Ásia. Esse cenário, de
acordo com o texto, poderá levar o Brasil a elevar a importação de
proteína animal  de países europeus e até mesmo dos Estados
Unidos e Canadá. A longo prazo, afirma a autora, esse aumento
das importações poderá afetar a inflação brasileira.
III. De acordo com o texto, já que a Argentina é o maior exportador
de trigo e sexto maior exportador de farelo de soja, segundo dados
do  Departamento  de  Agricultura  dos  Estados  Unidos  (USDA),
qualquer  recuo significativo na produção desse país  terá  efeito
negativo nos mercados globais.
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 • Com base no texto 'Argentina eleva taxas sobre exportação',
leia as afirmativas a seguir:
I.  É possível subentender-se, a partir do texto, que o decreto do
governo da Argentina é aplicado parcialmente para o trigo, o milho
e a soja,  que voltarão à taxa de 12%. Para a soja,  o  índice se
somará aos 18% que já se pagavam e, assim, essa exportação será
taxada com 30% de seu preço.
II. No texto, a autora afirma que, de acordo com o Ministério da
Agricultura do Brasil, mais de 80% do trigo utilizado pelas indústrias
brasileiras vêm de países da América Central, como a Argentina, o
México e o Caribe. Ainda de acordo com a autora, o baixo acesso
dos  produtores  agrícolas  desses  países  às  novas  tecnologias
produtivas é um fator que afeta negativamente a eficiência desses
fornecedores,  elevando  o  preço  do  trigo  e,  assim,  reduzindo  a
competitividade das indústrias brasileiras.
III.  O  texto  informa  que,  na  perspectiva  da  equipe  de  análise
econômica  da  XP  Investimentos,  a  dimensão  do  impacto  da
medida da Argentina sobre a inflação brasileira ainda é difícil de ser
calculada, uma vez que o Brasil poderia redirecionar suas compras
para outros países que também são grandes produtores de trigo,
como EUA e Canadá.
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 • Com base no texto 'Argentina eleva taxas sobre exportação',
leia as afirmativas a seguir:
I.  No texto,  é possível  identificar a ideia de que as medidas do
governo  da  Argentina  têm  o  potencial  de  reverberar  no  Brasil.
Afinal, o país vizinho é o principal fornecedor de melaço para as
indústrias brasileiras.
II. A autora destacar que, no mês de novembro de 2019, a inflação
oficial brasileira medida pelo IBGE e divulgada pelo IPCA, mostrou
uma aceleração de 8,09% na comparação mensal, maior alta do
mês desde 2015 e acima do esperado. Ainda de acordo com a
autora, a redução da taxa de inflação e o aumento do custo de vida
do brasileiro foi fortemente influenciado pela redução na oferta de
trigo da Argentina.
III.  De  acordo  com  as  informações  apresentadas  pelo  texto,  a
Marfrig Global Foods afirmou que a receita líquida da sua operação
na Argentina representou mais de 6,3% da receita bruta global no
período acumulado até julho de 2019.
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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