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CACHOEIRINHA (PE) - FUNDAMENTAL
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

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

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 40 (quarenta) 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 25

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. A salamandra, também conhecida como gratinadora, é
um  aparelho  utilizado  para  gratinar,  derreter  e  aquecer
alimentos diversos.

II. Diabéticos e hipertensos devem consumir regularmente
alimentos ricos em fibras, como verduras, frutas e legumes.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  consumo de  cereais  fornece  ao  organismo minerais,
algumas vitaminas e fibras, porém, prejudica a digestão de
outros alimentos, não devendo ser consumidos junto a frutas
ou peixes.

II. O preparo prévio feito na cozinha antes do serviço inclui
deixar  finalizados  os  itens  que  possuem  tempo  longo  de
cocção  e  montar  a  praça  de  serviço,  armazenando  e
congelando todos os materiais que serão usados no dia ou no
turno de trabalho.

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  fritadeira  é  um  equipamento  que  pode  ser  apenas
elétrico, não sendo possível a utilização desse equipamento a
gás.

II. O excessivo consumo de açúcares e doces contribui para a
redução de doenças crônicas, como o diabetes, e aumentam
a qualidade de vida do indivíduo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. O forno micro-ondas utiliza as ondas eletromagnéticas, que
transformam a energia elétrica em energia de alta frequência
para cozinhar os alimentos.

II.  Os fornos podem ser incorporados no próprio fogão (na
parte superior ou inferior), ou serem autônomos, e sua função
principal  é  gerar  calor  para  a  elaboração  de  diversas
preparações.

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. Os fogões são um elemento central da cozinha quente. Ele
pode funcionar à base de gás ou eletricidade, e a sua parte
superior é composta por várias placas de aquecimento que
permitem múltiplas técnicas de preparações dos alimentos.

II.  A  panela  é  um  utensílio  que  pode  ser  utilizado  para
confeccionar  sopas  e  guisados  em  grandes  quantidades.
Normalmente, elas são fabricadas em alumínio, cobre ou aço
inoxidável.

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. Ao realizar o reaproveitamento de alimentos, o merendeiro
deve  evitar  escolher  verduras,  carnes  e  legumes variados
para  atender  às  necessidades  do  organismo  de  quem
consumirá os pratos a serem feitos.

II. O fogão de convecção reparte o calor de forma homogênea
através de um ventilador que se encontra na parte posterior, e
que absorve os odores dos diferentes alimentos que estão
sendo preparados.

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. Uma assadeira é um utensílio que se presta apenas para
assar  carnes de caprinos e  ovinos,  ou para o preparo de
saladas diversas, não sendo aplicável ao preparo de outros
alimentos.

II. Os carboidratos, as proteínas e os lipídeos são exemplos de
macronutrientes que não devem ser consumidos por pessoas
que possuem intolerância à lactose.

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  banho  maria  é  um  equipamento  que  utiliza  energia
elétrica  para  aquecer  os  alimentos  através  de  ondas
eletromagnéticas.
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II.  Os  indivíduos  com  diabetes  ou  hipertensão  devem,
preferencialmente, fazer de cinco a seis refeições ao longo do
dia,  de  modo  a  intercalar  lanches  saudáveis  entre  as
principais refeições (café da manhã, almoço e jantar).

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. Os carboidratos oferecem energia para o corpo sob a forma
de açúcares.

II. Uma alimentação desequilibrada tem como consequência
o agravamento de doenças cardiovasculares, a redução da
obesidade e a diminuição do risco de câncer.

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 coentro é um extrato de origem animal que pode ser
usado como condimento em refogados e, principalmente, no
preparo de sucos para pacientes diabéticos.

II. São exemplos de carne bovina de segunda, o músculo, a
paleta, a toscana, a muçarela, o acém e o peito.

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 frigideira é um utensílio utilizado para saltear pequenas
quantidades de alimentos, fritar ou ferver líquidos.

II.  A área de trabalho onde são preparados alimentos não
deve ser mantida limpa ou organizada, pois evitar o uso de
produtos de limpeza nesse local é a melhor forma de reduzir o
risco de infeção dos alimentos.

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.  São exemplos de  leguminosas:  feijão,  ervilha,  manteiga,
lentilha e grão-de-bico.

II.  O  merendeiro  deve  evitar  utilizar  utensílios  limpos  na
realização das suas atividades, no preparo de alimentos e no
armazenamento das sobras.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. O fogão a vapor é utilizado em elaborações que exigem o
método de cozimento a vapor.

II. As câmaras frigoríficas podem ser fixas ou não, e podem
ser  compostas  por  uma  antecâmara  –  ideal  para  a
conservação de frutas, verduras etc. – e por uma câmara de
resfriamento.

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  grelhadora,  ou churrasqueira,  é  normalmente utilizada
para assar carnes e pode funcionar através de carvão, de gás
ou de eletricidade, por exemplo.

II. As vitaminas estão presentes nas carnes, nas verduras, nos
legumes e nas frutas em geral.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  peixes  têm  carne  muito  delicada  e  extremamente
perecível e, por isso, é preferível que sejam conservados fora
da geladeira, em locais úmidos e na temperatura ambiente.

II.  O  fogão  a  lenha  costuma  ter  um  funcionamento  mais
rápido e simples do que os fogões elétricos e não pode ser
utilizado na confecção de massas ou assados.

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. Entre os equipamentos comumente utilizados no preparo
dos  alimentos,  destacam-se:  os  fogões,  os  fornos,  as
salamandras, as fritadeiras, a grelhadora (ou churrasqueira),
o micro-ondas, e o banho-maria.

II. Uma caçarola é um utensílio de forma redonda, ampla e
baixa, usada especialmente para cozinhar produtos que não
sejam aconselháveis amontoar, como o arroz e as hortaliças.
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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.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I. Com relação à carne bovina, são exemplos de carnes de
primeira,  o  contrafilé,  o  filé-mignon,  a  asa,  a  moela  e  a
picanha.

II. São exemplos de derivados do leite os seguintes alimentos:
o queijo, a coalhada e o iogurte.

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. O louro é um fruto do mar utilizado em sopas, no feijão, nos
ensopados e em vitaminas diversas.

II. Um fogão misto é semelhante a um forno de convecção,
que  tem  incorporado  um  umidificador,  com  o  qual  se
conseguem  resultados  melhores  na  diversificação  das
elaborações.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  escorredor  é  um  item  apropriado  para  escorrer  os
líquidos dos alimentos, exceto massas ou legumes.

II. A panela é um utensílio utilizado apenas para o preparo de
sopas frias e caldos de frutos do mar, devendo-se evitar o seu
uso para outros fins.

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 salsa permite temperar bem carnes, aves, peixes, sopas,
vegetais  e  saladas,  sendo  um  ingrediente  com  múltiplas
aplicações na cozinha.

II. As hortaliças são plantas que devem ser consumidas cruas,
exclusivamente, pois o processo de cozimento sempre retira
todos os seus nutrientes.

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. Ao realizar o atendimento telefônico, o servidor deve ouvir o
usuário com atenção, para compreender o que é dito e como
é dito,  buscando ajudar o cidadão que entrou em contato
com a entidade pública.

II. É dever do servidor público ser conivente com os erros ou
infrações  à  legislação  que  presenciar  na  instituição  onde
desenvolve seu trabalho regularmente.
III.  Retardar qualquer prestação de contas solicitada a si  e
atrasar  a  prestação  de  serviços  à  população  são  deveres
fundamentais  de  qualquer  servidor  público  que  busca  a
eficiência no exercício da sua função.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um bom atendimento ao público contempla prezar pela
acolhida, pala empatia e pala despedida de forma cordial e
atenciosa.

II. O servidor público deve esforçar-se para que o atendimento
aos usuários dos serviços seja feito dentro das normas legais
e  que  a  comunicação  com  o  cidadão  ocorra  de  forma
transparente.
III. O servidor público deve prezar por uma comunicação clara
e objetiva no atendimento ao público, evitando, assim, termos
rebuscados que possam confundir o cidadão.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. O servidor público municipal deve ter consciência de que
seu  trabalho  é  regido  por  princípios  éticos  e  que  tais
princípios devem sempre ser observados na prestação de
serviços à população.

II. É dever do servidor público contribuir para a melhoria do
exercício  de  suas  funções,  adotando  boas  práticas  e
procedimentos  eficientes  na  realização  dos  serviços  e  do
atendimento ao público.
III.  É  dever  do  servidor  público  negar-se  a  praticar  ações
ilegais  ou antiéticas,  ou  mesmo práticas  que,  de  qualquer
forma, possam intencionalmente causar um dano ao usuário
dos serviços públicos.



 INSTITUTO ADM&TEC | CACHOEIRINHA (PE) - FUNDAMENTAL v.Audit.: 56A0FF779

MERENDEIRO (A) - Página 5 de 9 v.1642/2022

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.  No  contexto  do  atendimento  ao  público,  os  termos
“emissor” e “remetente” referem-se ao indivíduo que emitiu
uma mensagem.

II.  Apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas
ao  exercício  da  função,  inclusive  evitando  o  uso  de
equipamentos  de  proteção,  é  uma  obrigação  do  servidor
público municipal.
III.  O  servidor  público  não deve fazer  uso de informações
privilegiadas obtidas em função do seu serviço ou cargo para
obter um benefício pessoal.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, as leis e as normas não são de caráter impositivo,
sendo  facultado  ao  servidor  público  cumpri-las  ou  não,
conforme seus desejos e interesses pessoais.

II.  É  dever  do  servidor  público  procrastinar  e  dificultar  o
exercício regular dos direitos dos cidadãos que buscam os
serviços na entidade onde atua.
III. O servidor público designado para realizar o atendimento
aos  cidadãos  deve  sempre  cumprimentá-los  de  forma
simpática, cordial e respeitosa.

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 26 a 40

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. Atribui-se a classificação de epiceno aos substantivos em
que  se  distinguem  o  gênero  mediante  o  emprego  das
palavras  macho  e  fêmea,  como  os  nomes  de  alguns
animais e de plantas, por exemplo.

II.  Na  frase  “Esta  casa  foi  reformada”,  o  emprego  do
pronomes demonstrativo “Esta” indica o lugar em que o
falante está.

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.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na frase “Pedro capturou uma cobra macho”, ocorre um
substantivo.

II.  Na frase “Os munícipes de Cachoeirinha reuniram-se na
praça  com  grande  empolgação  para  ver  o  concerto”,  o
vocábulo “grande” é classificado como pronome adversativo,
pois  atribui  ao  substantivo  “praça”  uma  característica
indefinida.

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.  Na  frase  “Este  ano  será  melhor  do  que  aquele”,  os
vocábulos “Este” e “aquele” são exemplos de pronomes.

II. Na oração “Fizeram-no sargento à força”, o vocábulo “força”
é classificado como advérbio de intensidade, o que justifica
ser precedido de um artigo e uma preposição, como se pode
observar prela presença de “à”.

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.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I .  O  advérbio  é  uma  palavra  invariável  em  número
(singular/plural)  e  gênero  (feminino/masculino),  mas  é
flexionado em grau.

II. No trecho “A beleza das praças de Cachoeirinha era de ficar
boquiaberto”,  o  vocábulo  “ficar”  é  classificado  como
substantivo,  pois  remete  a  um  artigo  indefinido.
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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.

 30  Analise as afirmativas a seguir:
I. O modo indicativo indica um fato certo, ou seja, expressa
um certeza, apresentando o fato de uma maneira real, como
se pode observar em: “Ele canta música sertaneja” ou “Ela
come frutas”.

II. Na oração “Toda a cultura de Cachoeirinha era valorizada
pelo povo”, o vocábulo “era” é classificado como interjeição,
pois antecede um adjetivo.

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.

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere uma variável Q, para a qual 8Q = R$ 10,00. Diante
dessa informação, é correto afirmar que 30Q corresponde a
um valor monetário maior que R$ 36,20.

II. Na mala de um carro, há 21 sacos de cereais, pesando 5
quilos cada saco. Assim, é correto que nessa mala há mais de
108 kg de cereais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Cons idere  5  a t iv idades  cu jas  durações  são ,
respectivamente: 34 minutos; 71 minutos; 22 minutos; 144
minutos; e 12 minutos. Juntas, essas atividades somam o
equivalente a mais de 4,42 horas.

II. Considere que B é uma quantia financeira maior que R$ 150
e que B + 2% = R$ 224,40. Dadas essas informações, é correto
afirmar que B é igual a R$ 197,30.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre um investimento de R$ 3.700,00, foram pagos juros
simples de 3% no 1º mês. Assim, o montante acumulado de
juros  e  capital  no  período  mencionado  representa  uma
quantia superior a R$ 3.802,00.

II. Se a altura de um triângulo é igual a 75 metros e a sua base
é igual a 113 metros, então é correto afirmar que a área dessa
figura geométrica será maior que 3.882,10 m² e menor que
4.101,09 m².

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. O valor de R$ 1.200,00 aplicado por 12 meses, rendendo
juros simples de 6% ao mês, resultará em juros totais de R$
288,35.

II. O valor de R$ 3.000, aplicado a juros compostos de 4,5% ao
mês, por 3 meses, acumulará mais de R$ 3.266,12 no 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.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Uma figura geométrica com 4 lados e ângulos internos
iguais a 90º possui largura de 57 metros e comprimento de
187 metros. Assim, dadas essas medidas, é correto afirmar
que a área total dessa figura é igual a 10.731,50 m².

II.  Uma quantia de R$ 750 foi dividida igualmente entre 15
pessoas. Assim, é correto afirmar que cada indivíduo recebeu
R$ 125.

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 36 a 40

SpaceX

Na tarde desta terça-feira, 30 de junho de 2020, a empresa
norte-americana Space Exploration Technologies Corp., cujo
nome  comercial  é  SpaceX,  fundada  pelo  bilionário  Elon
Musk,  lançou um novo satélite GPS (sigla em inglês para
designar a tecnologia do sistema de posicionamento global)
para a Força Espacial dos Estados Unidos.

O voo atrasou um pouco, devido aos fortes ventos no horário
do  lançamento  que  ocorreu  no  estado  da  Flórida,  nos
Estados  Unidos,  mas  o  foguete  denominado  Falcon  9
conseguiu levar a carga para a órbita da Terra por volta das
17h10  (horário  de  Brasília),  e  seus  estágios  reutilizáveis
pousaram com segurança em um navio-drone da empresa
SpaceX que estava localizado no Oceano Atlântico.
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A  missão  da  SpaceX  faz  parte  da  atualização  que  o
Departamento  de  Defesa  dos  Estados  Unidos  vem
realizando na  constelação de  31  satélites  de  GPS já  em
órbita na Terra. O equipamento que foi enviado nesta terça
pelo  foguete  Falcon  9  substituirá  um  dos  satélites  mais
antigos e poderosos atualmente no sistema.

O satélite enviado no dia 30 de junho de 2020 é chamado de
GPS III SV03. Trata-se de um novo modelo que foi construído
pela empresa Lockheed Martin e possui precisão três vezes
melhor  e  até  oito  vezes  maior  capacidade  de  anti-
interferência, de acordo com a fabricante.

O equipamento enviado pela SpaceX à orbita da Terra inclui
uma série de recursos tecnológicos e pode transmitir  um
novo sinal destinado a ajudar civis e usuários comerciais. Ele
também  pode  se  comunicar  com  outros  satélites  de
navegação, como os da constelação europeia de satélites
Galileo.  Assim,  as  pessoas  que  usam  GPS  podem  se
conectar  com  várias  outras  unidades  de  localização  em
nossa órbita.

 36  Leia  o  texto 'SpaceX'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir que
o lançamento do satélite  SpaceX pela Força Espacial  dos
Estados Unidos, em junho de 2020, representa o resultado de
muitos meses de cooperação entre cientistas americanos e
do leste europeu, que deve promover uma revolução para os
sistemas atuais de GPS.

II. No dia 30 de junho de 2020, a empresa SpaceX contribuiu
para o lançamento de um satélite chamado de GPS III SV03,
como se pode concluir a partir da análise das informações do
texto.
III. Com a capacidade de transmitir um novo sinal destinado a
ajudar  civis  e  usuários  comerciais,  o  satélite  enviado pela
SpaceX à orbita da Terra é certamente um equipamento que
inclui muitos recursos tecnológicos, conforme sugere 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.

 37  Leia  o  texto 'SpaceX'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. O satélite de que trata o texto teve por objetivo bloquear a
comunicação dos usuários civis entre si, criando barreiras à
comunicação entre as pessoas que acessam a Internet.

II. O texto procura deixar claro para o leitor que os estágios
reutilizáveis do foguete Falcon 9 pousaram com segurança
em um navio-drone da empresa SpaceX que estava localizado
no Oceano Índico.
III. Após a análise do texto, é possível concluir que a Space
Exploration  Technologies  Corp.  é  uma  empresa  norte-
americana dedicada a realizar viagens espaciais.

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.

 38  Leia  o  texto 'SpaceX'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  O Departamento de Defesa dos Estados Unidos,  com o
apoio  da  empresa  SpaceX,  buscou  atuar  em  favor  da
atualização da constelação de satélites de GPS em órbita no
nosso  planeta,  conforme  pode  ser  percebido  a  partir  da
leitura cuidadosa das informações do texto.

II. O satélite de que trata o texto pode se comunicar com os
satélites da constelação europeia de satélites Galileo e com
outros satélites  de  navegação,  conforme mencionado pelo
texto.
III. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que a empresa SpaceX foi  fundada por  Elon Musk e  que,
quando o texto foi  escrito,  ele  detinha um patrimônio que
permitia classificá-lo como bilionário.

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.

 39  Leia  o  texto 'SpaceX'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  O texto leva o leitor a concluir  que os fortes ventos no
estado  norte-americano  da  Flórida  obrigaram  a  Força
Espacial dos Estados Unidos a antecipar o voo organizado
pela SpaceX rumo a Marte.

II.  Por  volta  das  17h10  (horário  de  Brasília),  o  foguete
denominado Falcon 9 conseguiu levar a carga com o satélite
de GPS para a órbita do nosso planeta, concluindo, assim, um
passo importante para a criação da primeira constelação de
satélites da história, de acordo com o texto.
III.  A  empresa  Lockheed  Martin  foi  responsável  pela
construção  de  um  novo  modelo  de  satélite  de  GPS,  cujo
lançamento foi realizado pela empresa SpaceX, como se pode
perceber  a  partir  da  análise  dos  dados  e  informações  do
texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 40  Leia  o  texto 'SpaceX'  e,  em seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a entender que GPS é uma tecnologia
do  sistema  de  posicionamento  global,  desenvolvida  pela
Força Espacial dos Estados Unidos, com financiamento do
fundo SpaceX de recursos públicos.
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II. O satélite que foi enviado no dia 30 de junho de 2020 pelo
foguete Falcon 9 é considerado o satélite mais poderoso a ser
lançado para a órbita da Terra, pois dispensa a necessidade
de comunicação com outros satélites, como se pode concluir
a partir da leitura cuidadosa das informações do texto.
III.  O texto destaca que o satélite construído pela empresa
Lockheed Martin possui precisão três vezes melhor e até oito
vezes maior capacidade de anti-interferência.

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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