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CACHOEIRINHA (PE) - SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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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 farmacodinâmica é o ramo da farmacologia que estuda
o movimento do medicamento dentro do organismo nas
fases  de  absorção,  distribuição,  biotransformação  e
eliminação. Ou seja, descreve a ação do organismo sobre o
medicamento.

II. Desenvolver o controle e a avaliação da qualidade dos
serviços e dos programas de saúde do trabalhador,  nas
instituições públicas e privadas, é uma forma de fortalecer
a Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  únicos  locais  onde  o  corpo  humano  não  consegue
promover a absorção dos medicamentos são os músculos, a
mucosa oral, a pele e o intestino.

II.  A  absorção  de  medicamentos  pela  via  transdérmica
dependerá  das  condições  de  integridade  da  pele.  Assim,
observa-se que tecidos lesionados promovem uma absorção
mais lenta que tecidos íntegros.

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.  O  Sistema  de  Informações  de  Nascidos  Vivos  (Sinasc)
contribui  para  a  coleta  de  dados  sobre  os  nascimentos
informados em todo território nacional e fornece dados sobre
natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.

II. Os medicamentos são administrados por diversas vias, fato
esse que não influencia sua absorção, visto que a absorção é
a passagem do fármaco do local onde foi administrado para a
corrente sanguínea.

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. A eliminação é a retirada do medicamento do organismo.
Esse processo tem início assim que o medicamento atingir a
circulação sistêmica.

II. Diante de um surto de doenças transmitidas por alimentos,
os profissionais e os serviços públicos de saúde devem evitar
que os alimentos suspeitos continuem a ser consumidos ou
vendidos.

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. No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas
nacionais de saúde nas primeiras décadas do século XX e
ainda hoje é limitada às demandas relativas à gravidez e ao
parto.

II. Um dos objetivos da Política Nacional de Saúde da Mulher é
reduzir a mortalidade feminina por motivo 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.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I. A humanização e a qualidade da atenção em saúde são
condições essenciais para que as ações de saúde da mulher
se traduzam na resolução dos problemas identificados e na
promoção do autocuidado.

II. Na via intramuscular de administração de medicamentos, a
absorção está  relacionada ao fluxo sanguíneo do local  de
aplicação e ao tipo de solução.

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 .  No  corpo  dos  seres  humanos,  a  el iminação  do
medicamento  ocorre  por  modificação  metabólica  e  por
excreção.

II. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher
assegura a realização do exame de mamografia apenas para
as mulheres com idade acima de setenta e dois anos ou que
tenham diagnóstico comprovado 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.
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 8  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  combate  à  violência  doméstica  e  sexual  são  pontos
importantes  que  estão  contidos  na  Política  Nacional  de
Saúde da Mulher, pois afeta a qualidade de vida do público
feminino.

II. O conceito de vigilância em saúde, visando à integralidade
do  cuidado,  deve  inserir-se  na  construção  das  Redes  de
Atenção  à  Saúde,  coordenadas  pela  Atenção  Primária  à
Saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  concentração  refere-se  à  quantidade  de
determinada substância (ativa ou inativa) em certo volume
ou massa de produto. Por exemplo, uma solução glicosada
5%, que significa que em cada 100 ml de solução há 5g de
glicose.

II. A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher contempla
ações educativas, preventivas, de diagnóstico e de tratamento
de enfermidades para a população feminina até 10 anos de
idade ou com renda inferir a 1 salário-mínimo.

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. Realizar a identificação das necessidades, das demandas e
dos problemas de saúde dos trabalhadores em um território
é  uma  forma  de  fortalecer  a  Vigilância  em  Saúde  do
Trabalhador.

II. A farmacocinética é o ramo da farmacologia que estuda o
local e o mecanismo de ação, e os efeitos do medicamento
no organismo.  Ou seja,  descreve a  ação do medicamento
sobre o organismo.

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.  Nos serviços de saúde, a qualidade da atenção dada ao
público feminino relaciona-se a um conjunto de aspectos que
englobam  as  questões  psicológicas,  sociais,  biológicas,
sexuais, ambientais e culturais, por exemplo.

II. O conceito de bioequivalência refere-se ao estudo em que
são comparadas a biodisponibilidade de um medicamento de
referência e a de um medicamento genérico.  Quando dois
medicamentos têm a mesma biodisponibilidade, ou seja, são
bioequivalentes, um pode substituir o outro.

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. Considera-se uma atividade típica do Agente Comunitário
de Saúde, em sua área geográfica de atuação, o estímulo da
comunidade à participação nas políticas públicas voltadas
para as áreas de saúde e socioeducacional.

II. A realização de visitas domiciliares regulares e periódicas
para  acolhimento  dos  cidadãos,  desenvolvendo  ações  de
educação para promover a saúde e prevenir doenças, é uma
atividade típica do Agente Comunitário de Saúde, em sua área
geográfica de atuação.

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.  Nos  medicamentos  administrados  por  via  sublingual,  a
absorção  ocorre  no  intestino,  através  do  sistema  venoso
intestinal e digestório.

II.  O  Sistema  de  Informações  de  Nascidos  Vivos  permite
subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher nos
diversos níveis do Sistema Único de Saúde (SUS).

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 Política Nacional de Saúde da Mulher busca contribuir
com  a  redução  da  mortalidade  feminina  por  causas
identificáveis e evitáveis.

II.  A via endovenosa de administração de medicamentos é
aquela em que o medicamento é administrado diretamente na
circulação sanguínea.

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.  Não compete ao Agente Comunitário de Saúde, em sua
área  geográfica  de  atuação,  o  acompanhamento  de
condicionalidades  de  programas  sociais,  ainda  que  em
parceria com os Centros de Referência de Assistência Social.
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II. No Brasil, a legislação vigente proíbe realizar a avaliação do
impacto  da  vacinação  contra  a  influenza  humana  na
população,  pois  essa  atitude  é  contrária  aos  objetivos  da
vigilância epidemiológica dessa doença.

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.  É considerada atividade típica do Agente Comunitário de
Saúde, em sua área geográfica de atuação, o detalhamento
das  visitas  domiciliares,  com  coleta  e  registro  de  dados
relativos  a  suas  atribuições,  para  fim  de  controle  e
planejamento das ações de saúde.

II. O fígado é um órgão importante no processo de eliminação
de medicamentos por modificação metabólica, o qual pode
ocorrer ,  também,  nos  r ins,  nos  pulmões,  no  trato
gastrointestinal  e  na  pele.

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.  Na  absorção  de  medicamentos  pela  via  transdérmica,
observa-se  que  a  absorção  também  está  relacionada  à
extensão do local onde serão aplicados o medicamento e o
fluxo sanguíneo na região.

II.  Embora  alguns  medicamentos  apresentem  um  grande
percentual de absorção pelo intestino, a fração metabolizada
também é grande,  proporcionando um pequeno percentual
que atinge a circulação sistêmica.

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 .  Real izar  v is i tas  domici l iares  regulares  para  o
acompanhamento da gestante, no pré-natal,  no parto e no
puerpério, é uma atividade típica do Agente Comunitário de
Saúde, em sua área geográfica de atuação.

II. O percentual de biodisponibilidade de cada medicamento
dependerá  de  dois  fatores,  exclusivamente:  o  grau  e  a
velocidade  de  absorção  desse  medicamento.  Esses  são
chamados de fatores de Lagrange.

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 .  Uma  das  estratégias  do  Programa  de  Agentes
Comunitários de Saúde para melhorar as condições de saúde
das comunidades atendidas é a visita domiciliar, que deve ser
feita uma vez por ano às famílias cadastradas e não pode
durar mais do que 15 minutos, cada.

II. As vacinações obrigatórias devem ser praticadas de modo
assistemático  e  gratuito  pelos  órgãos  e  pelas  entidades
públicas, sendo vedada a participação de entidades privadas
no processo de imunização da 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.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I. As vias de administração de medicamentos classificadas
como parenterais são exclusivamente endovenosas.

II. A absorção acontece inclusive quando o medicamento é
diretamente administrado na circulação, como, por exemplo,
na via endovenosa.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I. A direção municipal do Sistema Único de Saúde pode atuar
de forma colaborativa na fiscalização das agressões ao meio
ambiente  que  tenham  repercussão  sobre  a  saúde  dos
cidadãos.

II. À direção municipal do Sistema Único de Saúde compete
participar  do  planejamento  e  da  programação  da  rede
regionalizada e hierarquizada do SUS.
III.  Conforme  dispõe  a  legislação  vigente,  é  permitido  à
direção  municipal  do  Sistema  Único  de  Saúde  formar
consórcios  administrativos  intermunicipais  que  possam
atender  às  necessidades  do  SUS.

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. A previsão do plano quinquenal de investimentos da rede é
o único critério determinante do valor total a ser transferido a
um município, no âmbito do SUS.

II. O nível de participação do setor da saúde nos orçamentos
estaduais  e  municipais  não  é  um  critério  que  se  deve
considerar  no  estabelecimento  de  valores  a  serem
transferidos a municípios,  no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
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III. O conjunto de características quantitativas e qualitativas
da rede de saúde na área é o único critério a ser considerado
para o  estabelecimento de valores a  serem transferidos a
municípios, no âmbito do Sistema Único 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.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. À direção municipal do Sistema Único de Saúde compete
participar da execução, do controle e da avaliação das ações
referentes  às  condições  e  aos  ambientes  de  trabalho  no
âmbito do município.

II.  À direção estadual do Sistema Único de Saúde compete
impor a centralização das atividades de gestão e as decisões
sobre todos os serviços e as ações de saúde em todas as
esferas de atuação.
III. O perfil demográfico da região é um critério considerado
para o estabelecimento de valores a serem transferidos a um
município, no âmbito do Sistema Único 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.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  desempenhos  técnico,  econômico  e  financeiro  no
período anterior são critérios que obrigatoriamente causam a
redução dos valores a serem transferidos aos municípios, no
âmbito do Sistema Único de Saúde.

II. O perfil epidemiológico da população a ser coberta é um
critério  considerado  para  o  estabelecimento  de  valores  a
serem transferidos a municípios, no âmbito do Sistema Único
de Saúde.
III. A direção municipal do Sistema Único de Saúde pode atuar
em colaboração com a União e com os estados na execução
da vigilância sanitária.

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.  A  direção  municipal  do  Sistema  Único  de  Saúde  pode
normatizar  complementarmente  as  ações  e  serviços
públicos  de  saúde  no  seu  âmbito  de  atuação.

II. O ressarcimento do atendimento a serviços prestados para
outras esferas de governo é um critério vedado no processo
de definição de valores a serem transferidos a municípios, no
âmbito do Sistema Único de Saúde.

III.  Compete apenas à direção federal do Sistema Único de
Saúde  dar  execução,  no  âmbito  municipal,  à  política  de
insumos e equipamentos para a 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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I .  Três  at iv idades  têm  as  seguintes  durações,
respectivamente: 699 minutos, 707 minutos e 335 minutos.
Somadas essas durações,  essas atividades representam
uma duração total inferior a 31,872 horas.

II.  Uma figura geométrica com 3 arestas possui  a  base
igual a 50 centímetros e a altura igual a 66 centímetros.
Assim, dadas essas medidas, é correto afirmar que a área
dessa figura será superior a 1.712,90 cm².

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. Um produto cujo preço inicial era de R$ 190,00 foi vendido
com um desconto de 40%. Assim, é correto afirmar que o
preço final desse produto, após o desconto, é inferior a R$
117,88.

II.  Foram necessários 7  dias para uma equipe analisar  as
primeiras 644 páginas de um relatório composto por 1.012
páginas.  Assim,  mantendo  a  velocidade  de  análise
mencionada, é correto afirmar que essa equipe precisará de,
pelo menos, mais 4 dias para concluir a análise de todo o
referido relatório.

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. No restaurante A, 11 clientes almoçaram e gastaram, no
total, R$ 794,20. No restaurante B, 7 clientes almoçaram e
pagaram, no total, R$ 449,05. Assim, considerando apenas o
preço  médio  pago  por  cliente,  é  correto  afirmar  que  o
restaurante  B  é  mais  vantajoso  para  o  cliente  do  que  o
restaurante A.

II.  Um capital  de R$ 5.750, aplicado a juros compostos de
4,5% ao mês, por um período de 2 meses, resultará em um
montante maior que R$ 6.411,18.
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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.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  turista  que  deseja  comprar  120  dólares,  em  um
momento em que o valor do dólar é de R$ 3,27, gastará mais
de  R$  388,10  com  a  compra  dessa  quantia  da  moeda
estrangeira.

II. Um produto cujo preço inicial é representado por D teve seu
valor aumentado em R$ 18,00, resultando em um preço final
de  R$  231,00.  Assim,  para  que  o  preço  volte  a  ser  D,  é
necessário  que  seja  dado um desconto  superior  a  8% no
preço desse produto.

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. Em um galpão, há 59 sacos de arroz, pesando 9 kg, cada
saco. Assim, nesse local há 514 kg desse alimento.

II.  Um triângulo que possui  base igual  a 65 centímetros e
altura igual a 84 centímetros terá uma área total inferior a
2.583,90 cm² e superior a 2.111,7 cm².

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.  Os softwares são os componentes que formam a parte
física  ou  rígida  do  computador,  sendo  responsáveis  por
processar dados e viabilizar  a entrada de informações na
memória RAM.

II.  O  usuário  de  um  programa  de  correio  eletrônico  deve
controlar a abertura e o envio de anexos, arquivos e links, pois
o  envio  de  anexos  infectados  ou  links  para  páginas  que
roubam informações são métodos de ataque virtual.

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. A largura de banda é medida em bits, os quais determinam
a  medida  de  capacidade  de  um  determinado  meio  de
transmissão por certa unidade de tempo (8 bits = 1 byte).
Assim,  todas  as  medidas  de  largura  de  banda  são
basicamente feitas em bits por segundo.

II. Em um computador pessoal, o teclado é a parte que exibe
as  informações  lógicas  do  software  em  execução  e  que
permite ao usuário incluir ou excluir dados do processador ou
da placa de vídeo.

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. O Microsoft PowerPoint é um software que permite realizar
apresentações através de slides, incluindo objetos gráficos,
símbolos,  organogramas,  fotos,  efeitos  de  transição  de
slides,  opções  de  diversos  tipos  de  letras,  entre  outros
recursos.

II. O PowerPoint permite a realização de uma apresentação de
sl ide  complexa.  Ou  seja ,  são  apresentações  que
compreendem texto,  imagens, gráficos 3D, clipes de áudio,
efeitos sonoros e animações.

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. Manter ativos e atualizados os programas de antivírus nos
aparelhos que acessam a Internet – como os computadores
pessoais e aparelhos celulares – é uma medida preventiva de
segurança  que  reduz  o  risco  de  ataques  e  roubo  de
informações.

II. O PowerPoint oferece uma variedade de modelos e layout
para os usuários que desejam elaborar apresentações. Esses
modelos dão ao slide uma preparação geral,  como títulos,
textos e cor que serão exibidos nos slides.

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 impressora é um dispositivo de entrada de dados em
um computador pessoal que permite ao usuário transformar
informações  lógicas  (como  dados  e  imagens)  em  um
documento  físico,  como  uma  apostila  ou  uma  carta
impressa.
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II.  Os componentes periféricos de um computador pessoal
podem  ser  classificados,  somente,  como  dispositivos  de
entrada, pois sua função principal é a de ampliar a capacidade
de processamento de dados do teclado e da memória flash.

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

POLO SUL

A temperatura média das regiões mais frias do planeta Terra
vem se tornando algo preocupante há anos e, recentemente,
um novo estudo revelou que, nos últimos 30 anos, o Polo Sul
– que fica na Antártida – apresentou um aquecimento três
vezes maior que o resto do nosso planeta.

Na região da Antártida, a temperatura varia de acordo com a
estação do ano, mas por anos cientistas acreditavam que o
Polo  Sul  continuava  frio  mesmo  com  o  aquecimento  do
continente.  Agora,  pesquisadores  da  Nova  Zelândia,  Grã-
Bretanha  e  Estados  Un idos  ana l isaram  dados
meteorológicos  de  60  anos  que,  então,  mostraram  o
aquecimento acelerado daquela região do nosso planeta.

Os dados analisados por esses cientistas revelaram que as
temperaturas mais quentes do Oceano Pacífico Ocidental
tinham  reduzido  a  pressão  atmosférica  sobre  o  mar  de
Weddel, no sul do Atlântico, o que resultou no aumento do
fluxo de ar quente direto sobre o Polo Sul. Então, a região
acabou apresentando um aquecimento de cerca de 1,83 ºC
desde o ano de 1989.

De acordo com esses pesquisadores, o aquecimento do Polo
Sul  é  uma consequência  da  emissão de  gases de  efeito
estufa pelos humanos, o que pode ainda encobrir os efeitos
de aquecimento da poluição de carbono na Antártida.  Os
dados dos cientistas mostraram ainda que, enquanto o resto
do mundo estava aquecendo 0,2 ºC por década, o Polo Sul
aquecia 0,6 ºC por década.

Essa  mudança de  temperatura  foi  classificada como um
fenômeno  chamado  Oscilação  Interdecadal  do  Pacífico
(OIP),  que dura entre  15 a 30 anos,  alternando entre  um
estado positivo, no qual o Oceano Pacífico tropical é mais
quente e o norte do Oceano Pacífico é mais frio que a média,
ou estado negativo, quando as temperaturas são invertidas.

 36  Leia o texto 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Após  a  análise  do  texto,  é  possível  concluir  que  a
temperatura média das regiões mais frias do planeta Terra
vem se tornando algo preocupante há anos, pois nas últimas
décadas elas têm decaído progressivamente.

II. A Oscilação Interdecadal do Pacífico é um fenômeno que,
no seu estado negativo,  o Oceano Pacífico tropical  é mais
quente e o norte do Oceano Pacífico é mais frio que a média,
conforme se pode inferir a partir dos dados do texto.

III.  O texto menciona um fenômeno chamado de Oscilação
Interdecadal  do  Pacífico,  que  é  caracterizado  por  um
mudança de temperatura e que dura de 15 a 30 anos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 37  Leia o texto 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  O texto leva o leitor a inferir  que a redução da pressão
atmosférica sobre o mar de Weddel impediu o fluxo de ar
quente direto sobre o Polo Sul e sobre as regiões do norte do
continente africano.

II. O texto procura deixar claro para o leitor que, de acordo
com os pesquisadores,  o aquecimento do Polo Sul  é uma
consequência da emissão de gases de efeito estufa pelos
humanos nos últimos cinco anos e, portanto, representa um
fenômeno facilmente reversível.
III.  Com  base  em  dados  meteorológicos  de  60  anos,  foi
possível para cientistas identificar um aquecimento acelerado
da região da Antártida, conforme mencionado pelo 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.

 38  Leia o texto 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Os dados dos cientistas mencionados no texto mostraram
que o aquecimento do Polo Sul ocorreu em um ritmo mais
acelerado  que  o  do  restante  do  planeta,  pois  o  Polo  Sul
apresentou um aquecimento de 0,6 ºC por década, enquanto
o  resto  do  mundo  estava  aquecendo  0,2  ºC  por  década,
conforme pode ser percebido a partir da leitura cuidadosa
das informações do texto.

II. O texto menciona que a região do Polo Sul apresentou um
aquecimento superior a 183 ºC desde o ano de 1989. Esse
fenômeno,  de  acordo  com  os  cientistas  citados  do  texto,
deve-se ao aumento do consumo de carne pela população
dos países nórdicos nos últimos cinquenta anos.
III.  De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que,  na  região  da  Antártida,  a  temperatura  permanece
invariável ao longo do ano, pois essa parte do nosso planeta
não é afetada pelos movimentos de translação.

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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 39  Leia o texto 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  As  informações  presentes  no  texto  permitem  ao  leitor
conhecer a localização geográfica de certas regiões da Terra,
como o Polo Sul, que fica na Antártida, e o mar de Weddel,
que fica no sul do Atlântico.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que um estudo recente revelou que, nos últimos três anos, o
Polo Sul apresentou um aquecimento trinta vezes maior que a
temperatura média do resto do nosso planeta.
III.  No  seu  estado  positivo,  a  Oscilação  Interdecadal  do
Pacífico é um fenômeno caracterizado por uma temperatura
mais quente no Oceano Pacífico tropical, e o norte do Oceano
Pacífico é mais frio que a média, 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 'POLO SUL' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Por anos, cientistas acreditavam que o Polo Sul continuaria
frio,  mesmo com o aquecimento do continente,  conforme
sugere o texto.

II. O texto leva o leitor a entender que os dados analisados
pelos cientistas revelaram que as temperaturas mais quentes
do  Oceano  Pacífico  Ocidental  tinham  elevado  a  pressão
atmosférica sobre o mar de Weddel.
III. O texto leva o leitor a concluir que, após pesquisadores da
Grã-Bretanha,  Nova  Zelândia  e  Estados  Unidos  analisarem
dados meteorológicos de 60 anos, foi possível concluir que os
ventos provindos da Antártida estão provocando um aumento
expressivo da temperatura dos mares do Leste Europeu.

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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