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ARAÇOIABA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização do
fiscal.

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

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada
página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.
Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou
equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local
indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora
dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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II. A coleta do material biológico no corpo da vítima deve ser
realizada o mais rapidamente possível a partir do momento
da agressão sexual. A possibilidade de se coletar vestígios
biológicos em quantidade e qualidade suficientes diminui com
o passar do tempo, reduzindo-se significativamente após 72h
da agressão.

II. A vigilância em saúde tem como objetivo a análise
permanente da situação de saúde da população.

III. A ascaridíase manifesta-se, em geral, após cerca de sete
dias do início da infecção pelo poliovírus no ser humano. Os
sintomas incluem fortes dores locais, especialmente atrás
dos olhos, nas articulações, no abdômen ou nos músculos.
No corpo, alguns pacientes apresentam febre, calafrios,
fadiga ou suor. No aparelho gastrointestinal, é comum
ocorrerem náuseas ou vômitos.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

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

b) Apenas uma afirmativa está correta.

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

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

2 Analise as afirmativas a seguir:

4 Analise as afirmativas a seguir:

I. A primeira fase da infecção pelo HIV (infecção aguda) é o
tempo para o surgimento de sinais e sintomas inespecíficos
da doença, que ocorrem entre a primeira e terceira semana
após a infecção. A fase seguinte (infecção assintomática)
pode durar anos, até o aparecimento de infecções
oportunistas
(tuberculose,
neurotoxoplasmose,
neurocriptococose) e algumas neoplasias (linfomas não
Hodgkin e sarcoma de Kaposi). A presença desses eventos
define a AIDS.

I. A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada
pela bactéria Treponema pallidum. Pode também ser
transmitida verticalmente, da mãe para o feto, por transfusão
de sangue ou por contato direto com sangue contaminado.
Se não for tratada precocemente, pode comprometer vários
órgãos como olhos, pele, ossos, coração, cérebro e sistema
nervoso.

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. No campo da saúde, a vigilância está relacionada às
práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e
aos mecanismos adotados para prevenção de doenças.

II. O bacilo de Koch é transmitido nas gotículas eliminadas
pela respiração, por espirros e pela tosse. Para que a primoinfecção ocorra, é necessário que ele chegue aos alvéolos. Se
não alcançar os pulmões, nada acontece. A partir dos
alvéolos, porém, o bacilo pode invadir a corrente linfática e
alcançar os gânglios (linfonodos), órgãos de defesa do
organismo.
III. Defecar em locais inapropriados, ter contato com animais
infectados, ser picado por um mosquito portador do vírus
causador da doença e consumir água ou alimentos
contaminados são formas de contaminação e causa da
ascaridíase. Os sintomas dessa doença incluem edema
cutâneo (na pele), semelhante à casca de laranja; retração
cutânea; dor; e hiperemia.
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.

3 Analise as afirmativas a seguir:
I. O exame endoscópico é o método mais sensível e
específico no diagnóstico da Hemorragia Digestiva Alta e
deve ser realizado preferencialmente nas primeiras 24 horas
de internação, já com o paciente hemodinamicamente
estável. É conveniente que se faça previamente a lavagem
gástrica com 1.000 a 1.500 ml de solução fisiológica 0,9%, a
fim de aumentar a acurácia do exame.

II. Com relação à cognição, o paciente com ancilostomíase
costuma apresentar declínio mental, dificuldade em pensar e
compreender, confusão durante a noite, confusão mental,
delírio, desorientação, esquecimento, invenção de coisas,
dificuldade de concentração, incapacidade de fazer cálculos
simples e incapacidade de reconhecer coisas comuns ou
perda de memória recente.
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. Após tratamento do carcinoma ductal in situ, deve-se
manter uma rotina de exame físico a cada seis ou doze
meses durante os primeiros 5 anos, e depois anualmente. A
mamografia também deve ser realizada anualmente. Em
pacientes que realizaram o tratamento conservador da
mama, a mamografia deve ser realizada de 6 a 12 meses
após o término do tratamento.
II. Entre os principais sintomas da tuberculose estão: tosse
por mais de duas semanas; produção de catarro; febre;
sudorese; cansaço; dor no peito; falta de apetite;
emagrecimento; e escarro com sangue em casos mais
graves.
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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6 Analise as afirmativas a seguir:
I. As contusões cerebrais são lesões traumáticas primárias
do traumatismo cranioencefálico e frequentemente estão
acompanhadas de outras lesões como hematomas
extradurais e/ou subdurais. Resultam de traumas sobre
vasos pequenos ou diretamente sobre o parênquima
cerebral, com extravasamento de sangue e edema na área
afetada, com necrose e isquemia secundárias.
II. O HBsAg pode ser encontrado no leite materno de mães
HBsAg positivas; no entanto, a amamentação não traz riscos
adicionais para os seus recém-nascidos, desde que tenham
recebido a primeira dose da vacina e imunoglobulina nas
primeiras 12 horas de vida. Na hepatite C, embora o HCV
tenha sido encontrado no colostro e no leite maduro, não há
evidências conclusivas até o momento de que o aleitamento
acrescente risco à transmissão do HCV, exceto na ocorrência
de fissuras e sangramentos nos mamilos.
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. Os sintomas da teníase nos primeiros dias estão mais
relacionados com a redução da coordenação motora,
afetando inclusive o sistema muscular. Nos músculos, essa
doença causa instabilidade, rigidez dos membros,
anormalidade ao caminhar, contrações musculares rítmicas,
dificuldade com movimentos corporais, dificuldade para
caminhar, movimento corporal lento, movimentos
involuntários, músculos rígidos, rigidez muscular ou andar
arrastado lento.
II. Alterações do apetite, febre, dor na face e aumento do
volume das glândulas salivares (tornando-se visíveis a olho
nu) são os principais sintomas da teníase. O tratamento
dessa doença visa ao alívio dos sintomas e a recuperação
leva cerca de duas semanas. Essa infecção pode ser
prevenida pela vacina tríplice viral e seus sintomas podem
tornar-se mais brandos em indivíduos com uma alimentação
saudável.
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. Na maioria dos pacientes com leptospirose, a hemorragia
pulmonar maciça não é identificada até que uma radiografia
de tórax seja realizada ou que o paciente seja submetido à
intubação orotraqueal. Assim, os médicos devem manter
uma suspeição para a forma pulmonar grave da leptospirose
em pacientes que apresentem febre e sinais de insuficiência
respiratória, independentemente da presença de hemoptise.
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II. A cólica intestinal, a dor na barriga e o sangue nas fezes
são sintomas da oxiurose presentes apenas em pacientes
idosos ou portadores de doenças autoimunes. Em geral, a
oxiurose não ocorre em crianças dos 5 aos 14 anos de idade,
pois os vermes oxiúros são transmitidos pela saliva com pH
elevado, o que não é comum em crianças.
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 diagnóstico de AIDS considera a baixa quantidade de
células de defesa (CD4) presentes no sangue e/ou as
manifestações clínicas que podem incluir uma ou mais
doenças oportunistas, como a tuberculose disseminada, a
pneumonia, as infecções recorrentes ocasionadas por
fungos (na pele, boca e garganta), neurotoxoplasmose, e
diarreia crônica há mais de 30 dias, entre outras.
II. O Escore OMP (olhos, mãos e pés) é um instrumento
complementar de avaliação da graduação da incapacidade no
paciente de hanseníase, sendo caracterizado pela soma dos
graus de incapacidades atribuídos a cada segmento direito e
esquerdo (olhos, mãos e pés), determinando a soma máxima
que varia de 0 a 12.
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. A maioria dos portadores de microfilárias não têm
sintomatologia aparente, porém funcionam como fonte de
infecção e, do ponto de vista epidemiológico, necessitam de
atenção para evitar a dispersão da parasitose. A pessoa
infectada pode transmitir microfilárias por longos períodos,
devido à longevidade dos vermes adultos, em geral 4 a 8
anos, podendo ser mais.
II. Uma história clínica e um exame físico detalhados devem
ser feitos em todos os pacientes em busca dos principais
sinais e sintomas de Insuficiência Cardíaca (IC). No entanto,
em pacientes crônicos, a detecção de sinais clínicos de
congestão pode estar esmaecida ou ausente, por processos
adaptativos. Assim, os sinais clínicos de congestão podem
ser pouco sensíveis e também pouco específicos.
Sobressaem-se, no entanto, sinais como terceira bulha e
sintoma como ortopneia como mais específicos para o
diagnóstico de IC.
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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11 Analise as afirmativas a seguir:
I. A irritação, os enjoos e a insônia são alguns dos sintomas
da teníase, que ocorrem exclusivamente em pacientes idosos
ou que apresentam obesidade. Em geral, o tratamento dessa
doença nesses pacientes costuma exigir o uso de
antibióticos, ansiolíticos e redefinição da alimentação,
adotando uma dieta líquida por até 14 dias após a
confirmação do fim da infecção.
II. A reidratação rápida e apropriada é a principal intervenção
de manejo para tratamento de casos de cólera (por via oral
nos casos leves e moderados e por via endovenosa nos casos
graves). Em casos de cólera com desidratação grave, podem
ser administrados antibióticos apropriados, para diminuir a
duração da diarreia, reduzir o volume de fluidos de reidratação
necessário e encurtar a duração da excreção de V. cholerae.
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. Após cada modificação do esquema na asma parcialmente
controlada ou não controlada, o controle obtido deve ser
reavaliado em 4-6 semanas, ou a cada 6 meses, na asma
controlada. Uma vez obtido o controle da asma por mais de
três meses (ou seis meses, em casos graves), procede-se à
redução lenta e gradual de doses e medicamentos (reduzir
broncodilatadores, por último a dose de corticoesteróide
inalatório - CI), mantendo-se o tratamento mínimo necessário
para o controle.
II. Com relação ao comportamento, o paciente com
ancilostomíase costuma apresentar agitação, agressão,
inquietação, irritabilidade, mudanças de personalidade,
repetição sem sentido das próprias palavras, dificuldade para
exercer funções do dia a dia, falta de moderação ou vagar
sem rumo e se perder.
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II. A Sífilis se manifesta em três estágios diferentes: sífilis
primária, secundária e terciária. Nos dois primeiros, os
sintomas são mais evidentes e o risco de transmissão é
maior. Depois, há um período praticamente assintomático, em
que a bactéria fica latente no organismo, mas a doença
retorna com agressividade acompanhada de complicações
graves, causando cegueira, paralisia, doença cardíaca,
transtornos mentais e até a morte.
III. Para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que
possuem glicemia inferior a 200 mg/dL, com sintomas leves
ou ausentes (sem a presença de outras doenças agudas
concomitantes), estão indicados os medicamentos que não
promovem aumento da secreção de insulina, principalmente
se o paciente for obeso. No caso de intolerância à
metformina, as preparações de ação prolongada podem ser
úteis. Persistindo o problema, um dos demais agentes
antidiabéticos orais pode ser escolhido.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

14 Analise as afirmativas a seguir:
I. A vigilância em saúde não tem por objetivo a observação e
análise da situação de saúde da população.
II. Produzir informações epidemiológicas não é um dos
objetivos da equipe de vigilância epidemiológica.
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. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) é
composto exclusivamente por instituições privadas.

III. A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo
profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial
que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24
(vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais
rápido disponível.

II. Compete aos municípios a participação no financiamento
das ações de vigilância em saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

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

b) Apenas uma afirmativa está correta.

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

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

16 Analise as afirmativas a seguir:
13 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os principais sintomas da infecção pelo vírus da
ascaridíase são vermelhidão em todo o corpo, coceira
persistente depois de alguns dias, febre baixa, muitas vezes
não sentida, conjuntivite (olho vermelho) com secreção,
mialgia e dor de cabeça, e dor nas articulações.

I. A vigilância à saúde incorpora à prática de saúde os
trabalhadores da saúde e a população organizada.
II. Responder a situações inusitadas não é um dos objetivos
da vigilância epidemiológica da influenza humana.
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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17 Analise as afirmativas a seguir:
I. A doença meningocócica é uma infecção virótica branda,
transmitida por fluidos sexuais, que deve ser notificada em
até uma hora para a vigilância sanitária.
II. Disseminar informações epidemiológicas não é um dos
objetivos da vigilância epidemiológica.
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.
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II. No âmbito do Sistema Único de Saúde, a vigilância em
saúde é responsável por promover a transmissão de doenças
contagiosas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

22 Analise as afirmativas a seguir:

d) As duas afirmativas são falsas.

I. O Sistema Único de Saúde não executa ações de vigilância
epidemiológica.

18 Analise as afirmativas a seguir:

II. Todos os casos de infecção pelo HIV devem ser notificados
à autoridade sanitária municipal no prazo máximo de duas
horas.

I. No campo da saúde, a vigilância integra diversas áreas de
conhecimento e aborda diferentes temas, tais como a política
e o planejamento, a territorialização, a epidemiologia, o
processo saúde-doença, as condições de vida e a situação de
saúde das populações.
II. A vigilância em saúde busca manter uma observação
permanente da situação de saúde 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.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

23 Analise as afirmativas a seguir:

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

I. A ascaridíase é o resultado da infestação do rotavírus no
ser humano. O tratamento dessa doença é exclusivamente
através de medicamentos, como o promotor da dopamina, o
antidepressivo e os medicamentos que melhoram a
cognição. Após a quinta semana de infecção, em geral, o
paciente pode precisar adotar uma dieta líquida como parte
do tratamento.

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

19 Analise as afirmativas a seguir:
I. À direção municipal do Sistema Único de Saúde compete
executar serviços de vigilância epidemiológica.
II. À direção municipal do Sistema Único de Saúde compete
executar serviços de vigilância sanitária.
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:

II. HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana. É o
vírus que pode levar à síndrome da imunodeficiência
adquirida (AIDS). Ao contrário de outros vírus, o corpo
humano não consegue se livrar do HIV. As pessoas que vivem
com HIV ou com AIDS devem poder usufruir todos os seus
direitos, incluindo o direito à educação, ao trabalho, ao acesso
à saúde e os direitos sexuais e reprodutivos.
III. O paciente com ancilostomíase não apresenta qualquer
tipo de reação inflamatória, pois os principais sintomas dessa
doença são respiratórios ou epidérmicos. Por exemplo, nas
primeiras semanas após o início da infecção, é comum o
paciente apresentar uma coceira persistente na região do
pescoço e dificuldade de respiração e deglutição.

I. O conceito de vigilância em saúde inclui o controle das
doenças transmissíveis.

Marque a alternativa CORRETA:

II. As ações da vigilância sanitária são de cunho educativo e
preventivo.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

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

21 Analise as afirmativas a seguir:
I. A vigilância epidemiológica apresenta poder de polícia
sanitária.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 Analise as afirmativas a seguir:
I. A ascaridíase é o resultado da infestação do vírus da
caxumba no ser humano. Os sintomas dessa doença
costumam incluir dores no peito, tosse com mais de 3
semanas, falta de ar, perda de peso e cansaço excessivo,
febre baixa (principalmente durante a noite), sudorese
noturna e perda de apetite. O tratamento da infecção deve
ser feito mediante o uso de antibióticos e penicilina.
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II. A ascaridíase é o resultado da infestação do bacillus ou do
brucella no ser humano, a depender do vetor de
contaminação. Em ambos os casos, a infecção evolui para
uma doença neurodegenerativa crônica cuja forma mais
comum é a demência. Essa doença manifesta-se lentamente
e vai se agravando ao longo do tempo. O sintoma inicial mais
comum é a perda de memória em curto prazo, com
dificuldades em recordar eventos recentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

25 Analise as afirmativas a seguir:
I. O diagnóstico da tricuríase é feito pela detecção de ovos do
parasita nos pulmões. Em geral, esse exame apenas é eficaz
após o quinto dia do início da infecção, quando os primeiros
parasitas concluíram seu ciclo reprodutivo e os ovos são
expelidos por espirros ou pela tosse seca persistente (um
dos principais sintomas da infecção por esse parasita).
II. O nitroprussiato de sódio é a droga de escolha para o
tratamento da crise hipertensiva pela ação extremamente
rápida e facilidade de manejo. A pressão arterial sempre
diminui quando a droga é administrada, embora a dose seja
variável de indivíduo para indivíduo. A dose inicial
recomendada é de 0,25 µg/kg/min e o ajuste posterior é
determinado pela sensibilidade individual e pela necessidade
de se atingir níveis pressóricos desejados. O efeito antihipertensivo do nitroprussiato desaparece dentro de poucos
minutos após a interrupção da medicação.
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27 Analise as afirmativas a seguir:
I. Estudar a resistência aos antivirais não é um dos objetivos
da vigilância epidemiológica da influenza humana.
II. A vigilância em saúde, no âmbito do SUS, não está
relacionada às ações de prevenção de doenças
transmissíveis.
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. À luz do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, a casa
de qualquer cidadão brasileiro é seu asilo inviolável. Assim,
de acordo com o dispositivo constitucional, ninguém nela
pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito, de desastre, para prestar socorro ou,
durante o dia, por determinação judicial.
II. De acordo com as disposições do artigo 5º da Constituição
Federal de 1988, todos os cidadãos podem reunir-se
pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

Marque a alternativa CORRETA:

III. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 determina ser
inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas de
qualquer cidadão brasileiro, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) Nenhuma afirmativa está correta.

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

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

26 Analise as afirmativas a seguir:
I. Cabe ao trabalhador prevaricar as disposições legais e
regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho,
inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador.
II. Cabe ao empregador informar aos trabalhadores sobre os
resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de
trabalho com o objetivo de depreciar as condições de saúde e
segurança dos colaboradores.
III. Cabe ao empregador obstar o acompanhamento e a
fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre
segurança e saúde no trabalho por parte dos representantes
dos trabalhadores.
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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d) Todas as afirmativas estão corretas.

29 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) No âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, a
saúde do trabalhador abrange a participação da
normatização, da fiscalização e do controle das condições
de produção, de extração, de armazenamento, de transporte,
de distribuição e de manuseio de substâncias, de produtos,
de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à
saúde do trabalhador, conforme disposto no artigo 6º da Lei
nº 8.080, de 1990.
b) A realização de revisões periódicas da listagem oficial de
doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua
elaboração a colaboração das entidades sindicais, é uma
atitude vedada no âmbito da saúde do trabalhador, conforme
previsto pelo artigo 6º da Lei nº 8.080, de 1990.
c) A participação na normatização, na fiscalização e no
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas
instituições, nas organizações e nas empresas públicas e
privadas, são exemplos de ações desprovidas de justificativa
técnica e sem previsão na Lei nº 8.080, de 1990.
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d) O conceito de saúde do trabalhador, à luz da Lei nº 8.080,
de 1990, compreende a avaliação do impacto que as
tecnologias provocam na saúde dos profissionais de uma
instituição, sempre com o objetivo de agravar os riscos e o
absenteísmo entre os colaboradores de uma instituição.

30 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) O servidor público deve ser cortês, ter urbanidade,
disponibilidade e atenção no exercício do seu trabalho. Deve,
também, respeitar a capacidade e as limitações individuais
de todos os usuários do serviço público, nunca
demonstrando preconceito ou distinção de raça, sexo,
nacionalidade ou de qualquer outro tipo.
b) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços públicos
e aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com os
cidadãos são atitudes incongruentes com a função de um
servidor público no âmbito da instituição.
c) No exercício do direito de greve, todos os servidores
públicos devem manter-se desatentos em relação às
exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva. Assim, é possível garantir que os cidadãos estarão
amparados em relação aos serviços públicos essenciais.
d) O trabalho do servidor público é regido por princípios éticos
que se materializam na prestação dos serviços de forma
incongruente e despropositada, conforme determinam os
princípios constitucionais da Administração Pública.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. Ana precisa despachar quatro carregamentos de
componentes eletrônicos para um dos seus clientes. As
caixas com esses produtos pesam, respectivamente: 21
quilos, 50 quilos, 38 quilos e 73 quilos. Assim,
considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o peso médio dessas
peças é igual a 41 quilos.
II. Em uma loja de roupas, há 112 camisas disponíveis para
a venda. Sabe-se que as camisas de cor branca
correspondem a 2/14 do total de camisas da loja. Assim, é
correto afirmar que há mais de 11 e menos de 15 camisas
da cor branca nessa loja.
III. Um cozinheiro preparou 2 pratos em um tempo de 27
minutos, cada; e, em seguida, preparou mais 5 pratos em
um tempo de 38 minutos, cada. Todos esses pratos foram
preparados em sequência. Assim, considerando os dados
apresentados, é correto afirmar que o tempo gasto por
esse cozinheiro na preparação desses pratos foi maior que
3,46 horas.
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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32 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os números 397 e 547 são exemplos de números primos,
ímpares e menores que 599.
II. Em uma fazenda há quatro caprinos que pesam,
respectivamente: 28 quilos, 35 quilos, 16 quilos e 53 quilos.
Assim, é correto afirmar que o peso médio desses animais é
maior que 32,5 quilos.
III. Um equipamento foi instalado através da realização de 4
atividades sequenciais que duraram, respectivamente: 72
minutos, 36 minutos, 68 minutos e 17 minutos. Considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o tempo total dessa instalação foi superior a 2,88
horas e inferior a 3,66 horas.
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.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que uma bebida possui 39/49 partes de xarope.
Assim, é correto afirmar que a quantidade de xarope nesse
alimento é superior a 71,2% e inferior a 74,8%.
II. Ana assistiu a 5 curta metragens nacionais de 36 minutos
de duração, cada; e, em seguida, assistiu a mais 3 filmes
internacionais de 56 minutos, cada. Todos esses filmes e
curta metragens foram assistidos sem intervalo. Assim,
considerando as informações apresentadas, é correto afirmar
que o tempo gasto por ela para assistir a todas essas
produções foi maior que 6,2 horas.
III. Um pássaro voando em linha reta percorreu 1.600 metros
em 19 segundos. Em seguida, ele voou por mais 860 metros
em 10 segundos. Assim, considerando apenas os dados
apresentados, é correto afirmar que ele manteve uma
velocidade média inferior a 89,82 metros por segundo.
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.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em 2012, uma imobiliária vendeu 770 apartamentos, dos
quais 93 foram vendidos em janeiro daquele ano; 92 foram
vendidos em fevereiro; e 146 foram vendidos em março.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que as vendas no primeiro
trimestre daquele ano foram superiores a 39,8% e inferiores a
48,7% do total de vendas de 2012.
II. Uma imobiliária possuía uma meta de vender 840
apartamentos em três meses. Nesse período, observou-se
que foram vendidos 105 apartamentos no 1º mês, 107 foram
vendidos no 2º mês e 167 foram vendidos no 3º mês. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que as vendas nesse trimestre
representaram mais de 41% e menos de 56% da meta
determinada.
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III. Os quantitativos de moedas depositadas em 3 diferentes
cofres correspondem a 3 números naturais, distintos e não
nulos representados aqui por X, Y e Z. Sabemos que o
resultado da soma de X + Y é igual a 147. O resultado da
soma de Y + Z é dado por 64. O valor de X é igual a um
número ímpar, maior que 97 e menor que 106. O resultado da
subtração de X – Z é igual a 83. Assim, é correto afirmar que a
soma X + Y + Z representa um valor igual a 165.
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.

35 Analise as afirmativas a seguir:
I. O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 53X – 25 = 929, é um número
maior que 7 e menor que 14. Com base nas informações
presentes, é correto afirmar, também, que “X” é um número
par, divisível por 3.
II. No turno da manhã, uma cabeleireira atendeu a 6 clientes,
gastando 39 minutos com cada um. No turno da tarde, ela
atendeu a mais 5 clientes, gastando 62 minutos com cada
atendimento. Todas essas atividades foram realizadas sem
intervalo. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o tempo
gasto por essa profissional ao longo dos atendimentos
descritos foi maior que 9,6 horas.
III. Em uma bebida, há 1,2 grama de açúcar. Em seguida, uma
nova porção de açúcar foi acrescentada, elevando o
quantitativo desse alimento para 1,8 grama na bebida. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a taxa de açúcar na bebida foi elevada
em 66%.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

37 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para realizar uma reforma, um empreiteiro gastou R$
2.891,00 com tintas; R$ 6.751,00 com materiais de alvenaria;
R$ 9.817,00 com cerâmica; e R$ 1.414,00 com materiais
elétricos. Sobre as referidas compras, foi aplicado um
desconto de 18%. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor do
desconto é superior a R$ 3.315 e inferior a R$ 3.410.
II. Um terreno possui o formato de um triângulo com 37m de
base e 75m de altura. Outro terreno possui o formato de um
retângulo com 76m de largura e 120m de comprimento.
Ambos os terrenos possuem 58% da sua área ocupadas por
florestas e o restante é ocupado por gramado. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a soma da área do gramado de ambos
os terrenos é superior a 4.587 m² e inferior a 4.731 m².
III. O custo de confecção de um celular pode ser
adequadamente representado pela seguinte equação de 1º
grau: 35X – R$ 16 = R$ 299. Assim, a partir das informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor de “X” que satisfaz
a equação citada é um número ímpar, maior que 7 e menor
que 13.
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.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

38 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. Um avião controlado por controle remoto percorreu 2.500
metros em 37 segundos. Em seguida, esse avião percorreu
1.580 metros em 19 segundos. Assim, considerando apenas
os dados apresentados, é correto afirmar que esse objeto
manteve uma velocidade média inferior a 68,85 metros por
segundo.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Se Fernanda tivesse 27 canetas a mais do que tem, teria
123 canetas. A quantidade de canetas que João possui
excede ao de Fernanda em 26 unidades. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que a quantidade de canetas que João
possui é superior a 141 e inferior a 168.
II. O consumo médio diário de matéria-prima em uma fábrica
nos últimos três dias foi, respectivamente: 187,5 quilos, 191,4
quilos e 204,7 quilos. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que o consumo
médio de matéria-prima nessa fábrica no período considerado
é superior a 192,7 quilos e inferior a 195,9 quilos.
III. Uma loja vendeu 197 produtos do tipo “X”, ao preço de R$
17,50, cada; e 73 produtos do tipo “Y”, ao preço de R$ 13,50,
cada. Assim, considerando exclusivamente os dados
apresentados, é correto afirmar que o valor arrecadado com a
venda do produto do tipo “X” corresponde a mais de 76,9% e a
menos de 80,5% do total arrecadado com as vendas somadas
dos produtos “X” e “Y”.
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II. Uma dentista realizou 3 procedimentos em crianças com
duração de 30 minutos, cada; e, em seguida, realizou mais 7
procedimentos em adultos, com duração de 44 minutos,
cada. Todas essas operações foram realizadas sem intervalo.
Assim, considerando apenas os dados apresentados, é
correto afirmar que o tempo gasto por essa profissional para
realizar essas tarefas foi maior que 6,81 horas.
III. Uma competição de jogos eletrônicos conta com 30
crianças e 140 adolescentes entre os competidores.
Considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que é necessário que mais de 57
adolescentes sejam desclassificados para que o total de
crianças represente 25% do total de indivíduos na
competição.
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Marque a alternativa CORRETA:
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Texto para as questões de 41 a 43

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Como o coronavírus está transformando as relações humanas

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Como um símbolo de confirmação, confiança e amizade
entre duas pessoas, o aperto de mãos remonta aos
primórdios da humanidade. Trata-se de gestual
inconfundível: uma mão espalmada é estendida, apontada
na direção da pessoa com quem se quer selar tais
sentimentos – que segura de volta a mão ofertada,
balançando o encaixe das palmas para cima e para baixo.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

39 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um táxi percorreu 45 km em 19 horas e, em seguida,
percorreu mais 95 km em 35 horas. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar
que a sua velocidade média em todo o percurso foi inferior a
2,25 km/h.
II. As distâncias de 3 casas em relação a uma praça
equivalem a 3 números naturais, distintos e não nulos
representados aqui por X, Y e Z. Sabemos que o resultado da
soma de X + Y é igual a 87. O resultado da soma de Y + Z é
dado por 40. O valor de Y é igual a um número par, maior que
27 e menor que 33. O resultado da subtração de X – Z é igual
a 47. Assim, é correto afirmar que a soma X + Y + Z
representa um valor igual a 99.
III. Um ciclista percorreu 25 km em 9 horas e, em seguida,
percorreu mais 45 km em 15 horas. Assim, considerando
exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar que
a sua velocidade média em todo o percurso foi inferior a 3,167
km/h.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os tempos necessários para que 4 diferentes cartazes
sejam confeccionados são, respectivamente: 20 minutos, 27
minutos, 31 minutos e 41 minutos. Assim, considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o
tempo médio para realizar tais atividades é inferior a 0,33
hora.
II. Em uma sala, há 11 caixas com 24 peças de madeira, cada.
Se todas as peças de madeira foram igualmente distribuídas
entre 6 pessoas, então cada indivíduo receberá entre 47 e 51
peças.
III. O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 33X - 15 = 249, é um número
maior que 5 e menor que 9.
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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Registros do gesto são encontrados em antigos hieróglifos
egípcios, mas historiadores garantem que a origem do
aperto de mão está nas cavernas do passado, entre os
remotos homo sapiens: era uma maneira de mostrar ao
interlocutor que não se estava carregando nenhuma arma –
já como um símbolo de boa vontade. Os apertos de mão
aparecem diversas vezes, por exemplo, na “Ilíada” e
“Odisseia” do poeta grego Homero, escritas por volta do
século VIII a.C., e já eram usados como uma forma de
acordo entre duas partes desde então.
Em suma, a cultura e as circunstâncias pautam o
surgimento dos gestos que depois se tornam tão familiares,
como se fossem naturais, feito respirar ou caminhar – e,
num salto de alguns bons milhares de anos, a atual epidemia
do coronavírus pode estar não só tornando o aperto de mãos
obsoleto, como fazendo nascer novos códigos e
cumprimentos, alterando a maneira com que diretamente
nos relacionamos. No lugar do apertar das palmas, entram
em cena saudações tocando os pés, os cotovelos, ou
mesmo somente com acenos ou gestos ao longe – sem que
as mãos se encostem.
Com o avanço da epidemia, além da recomendação de se
lavar as mãos por 20 segundos, alguns hábitos costumeiros
e calorosos passam a ter de ser evitados. As mãos, afinal,
podem carregar restos de tudo que tocamos entre uma e
outra lavagem – inclusive o vírus. Evitar encostar uma mão
em outra passou a ser recomendação da Organização
Mundial de Saúde, mas nem por isso devemos perder as
boas maneiras e as demonstrações de afeto e felicidade ao
encontrar alguém. [...]
(Adaptado. Trecho extraído de PAIVA, V. Como o coronavírus
está transformando as relações humanas. Disponível em:
https://bit.ly/39O5Nk2. Acesso em: mar 2020.)

41 Leia o texto 'Como o coronavírus está
transformando as relações humanas' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, um dos símbolos dos nossos
antepassados para mostrar ao interlocutor que não se estava
carregando alguma arma era o aperto de mão. Essa prática
está, inclusive, registrada nas cavernas.
II. De acordo com o texto, a epidemia do coronavírus vem
provocando uma mudança profunda no modo como nos
relacionamos presencialmente, pois hábitos como o aperto de
mãos têm se tornado recorrentes, frente a novos códigos e
cumprimentos antiquados, como o encontro dos pés.
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III. Pode-se depreender, a partir da leitura do texto, que, após a
epidemia provocada pelo coronavírus, a humanidade passará
a mudar seus hábitos gestuais para cumprimentos. Isso será
uma maneira de garantir o mínimo de contato e evitará a
disseminação.
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.

42 Leia o texto 'Como o coronavírus está
transformando as relações humanas' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto se utiliza de uma retrospectiva histórica para
evidenciar como alguns símbolos gestuais se manifestaram
e foram consolidados pela humanidade, estando presentes
até na literatura anterior à era cristã.
II. Conforme orienta o autor, embora a epidemia tenha criado
novas saudações como toque entre os pés, os cotovelos, ou
mesmo somente com acenos ou gestos ao longe, é
importante que a humanidade não torne obsoleto o aperto de
mãos, já que sua tradição remonta à antiguidade clássica.
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.

43 Leia o texto 'Como o coronavírus está
transformando as relações humanas' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Para o autor do texto, o fato de a humanidade estar
encontrando novas maneiras de saudar o outro, em meio a
uma pandemia, é uma alternativa à disseminação mais
enérgica do vírus da família corona.
II. O autor justifica, por meio de uma perspectiva histórica, a
importância de se manter hábitos rotineiros, como apertar as
mãos, para que as pessoas não se sintam tão isoladas e
distantes, em um momento tão crítico como o de pandemias.
III. Pode-se deduzir, a partir do texto, que a conversão de uma
forma de interação por outra, a fim de evitar o contato físico,
por recomendação da Organização Mundial da Saúde, não
deve fazer com que as pessoas não encontrem uma
alternativa de demonstração de afeto e felicidade ao se
depararem com alguém.
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Texto para as questões de 44 a 47
BODÓDROMO

A fama do bode fez a fama de um complexo de restaurantes
em Petrolina, e que tem o sugestivo nome de “Bodódromo”,
que serve mais de 20 pratos feitos com as carnes de
caprinos e ovinos.
Em um desses restaurantes, a carne é retalhada momentos
antes de ser servida, e a salga, que servia para conservar a
carne, hoje é usada apenas como tempero.
O tempo de cura da carne também mudou e agora não
passa de duas ou três horas, bem menos do que se via
antigamente, quando a carne passava a noite estendida
antes de ser consumida.
O processo de cura foi sendo aprimorado com o tempo.
Hoje, a quantidade de sal é bem menor, a secagem é feita à
sombra e por menos tempo. Isso resulta em um produto
com mais suculência e mais maciez.
No “Bodódromo”, o espeto com a manta de bode ganha as
mesas lotadas do restaurante. A manta de Petrolina
realmente é um atrativo dos restaurantes do local.
Mas nem toda manta de bode é necessariamente… de bode.
Historicamente, caprinos e ovinos são conhecidos no
Nordeste como bode. Comercialmente, o cordeiro tem
destaque e costuma ser mais vendido nos restaurantes. Os
caprinos também se transformam em manta, no entanto,
eles são mais utilizados na casa. Ou seja, o bode leva a
fama, mas acaba que o cordeiro é o animal que mais tem
apelo comercial, sendo transformado em manta e resultando
em um maior número de vendas.
Trecho adaptado. G1 - Globo Rural, em 05/04/2020.
Disponível em: https://glo.bo/2yFqqlL.

44 Leia o texto 'BODÓDROMO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Comercialmente, o cordeiro tem destaque entre os clientes,
embora esse sucesso não tenha contribuído para aumentar
as vendas da carne desse animal nos restaurantes, de
acordo com o texto.
II. No “Bodódromo”, o espeto com a manta de bode ou de
cordeiro tem perdido espaço nas mesas dos restaurantes,
afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) Nenhuma afirmativa está correta.

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

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

45 Leia o texto 'BODÓDROMO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Embora o bode leve a fama, o cordeiro é o animal que mais
tem apelo comercial, de acordo com as informações do
texto.
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II. Os caprinos também se transformam em manta, no
entanto, a sua carne é mais utilizada nos restaurantes e nas
pequenas fábricas de alimentos congelados locais, afirma 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.

46 Leia o texto 'BODÓDROMO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A fama do bode fez a fama de um complexo de
restaurantes em Petrolina, e que tem o sugestivo nome de
“Bodódromo”, de acordo com o texto.
II. Em Petrolina, o “Bodódromo” serve mais de 20 pratos feitos
com as carnes de caprinos e ovinos, afirma 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.

47 Leia o texto 'BODÓDROMO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Historicamente, o termo “bode” é utilizado pelos
nordestinos para designar apenas os ovinos, de acordo com
o texto.
II. Historicamente, o termo “bode” é utilizado pelos
nordestinos para designar qualquer animal criado em uma
propriedade rural, de acordo com o texto.
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Para o fechamento de 2021, a expectativa do mercado para
a taxa Selic recuou de 5% para 4,75% ao ano, o que
pressupõe alta do juro básico no ano que vem.
INFLAÇÃO
Segundo o relatório divulgado pelo Banco Central, os
analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de
inflação para 2020 de 2,94% para 2,72%. Foi a quarta
redução seguida do indicador.
A expectativa de inflação do mercado para este ano (2020)
segue abaixo da meta central, de 4%. O intervalo de
tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%. Com
isso, a previsão do mercado para a inflação deste ano (2020)
começa a se aproximar do piso da meta (2,5% em 2020).
A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou
reduz a taxa básica de juros da economia (Selic).
Para 2021, o mercado financeiro baixou a estimativa de
inflação de 3,57% para 3,50%. Essa também foi a quarta
redução seguida.
No ano que vem (2021), a meta central de inflação é de
3,75% e será oficialmente cumprida se esse índice oscilar de
2,25% a 5,25%.
Adaptado. Por Alexandro Martello, G1, Brasília, em
06/04/2020. Disponível em https://glo.bo/2XiotFW.

48 Leia o texto 'SELIC E INFLAÇÃO' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Devido à estimativa de crescimento recorde do PIB, a
expectativa de inflação do mercado financeiro para 2020
segue abaixo da meta central de 1,5%, afirma o texto.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Os analistas passaram a projetar um corte de 0,5 ponto
percentual na taxa básica de juros, para 3,25% ao ano, no
começo de maio de 2020, de acordo com o texto.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

Texto para as questões de 48 a 50
SELIC E INFLAÇÃO

SELIC
O mercado financeiro prevê um corte maior na taxa básica
de juros da economia, a Selic, que hoje (06/04/2020) se
encontra na mínima histórica de 3,75% ao ano. Até então, a
expectativa dos economistas dos bancos era de que, na
próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom)
do Banco Central, no começo de maio de 2020, a taxa seria
reduzida em 0,25 ponto percentual, para 3,5% ao ano. Na
semana passada, porém, os analistas passaram a projetar
um corte maior, de 0,5 ponto percentual na taxa básica de
juros, para 3,25% ao ano, no começo de maio de 2020. A
previsão é que a taxa permaneça nesse patamar até o fim de
2020.

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

49 Leia o texto 'SELIC E INFLAÇÃO' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, a previsão do mercado financeiro é
de que a taxa Selic permaneça no patamar de 3,25% ao ano
até o fim de 2025.
II. De acordo com o texto, a previsão do mercado para a
inflação em 2020 começa a se aproximar do piso da meta, ou
seja, 25%, afirma 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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50 Leia o texto 'SELIC E INFLAÇÃO' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Para o fechamento de 2021, a expectativa do mercado para
a taxa Selic recuou de 5% para 4,75% ao ano, o que
pressupõe alta do juro básico, afirma o texto.
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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.

II. A meta de inflação é determinada pelo ministro da
economia e deve ser sancionada pelo Senado Federal, de
acordo com as informações do texto.
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