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FLORES (PE) :: NÍVEL SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

ATENÇÃO!

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

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

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 máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
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 marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.

NUTRICIONISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um grupo importante de proteínas conjugadas são as
glicoproteínas,  que estão presentes na superfície  celular
(como  a  tanino),  fazem  parte  de  proteínas  estruturais
(como os ribossomos), são hormônios (como o neutrófilo)
ou receptores de membrana (como os sais minerais).

II. Tornar o ambiente da cozinha e o local de refeições mais
adequado  e  agradável  para  conferir  maior  conforto,
segurança e autonomia no dia a dia das pessoas idosas é
uma medida que tem impacto negativo na autoestima, no
preparo das refeições e no estabelecimento do prazer à
mesa desses indivíduos.

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.  É  importante  atentar  para  a  temperatura  em  que  os
alimentos são consumidos, especialmente na terceira idade.
Temperaturas  muito  quentes  ou  muito  frias  devem  ser
evitadas porque pode haver mais sensibilidade térmica, em
função de mudanças que ocorrem nos tecidos da boca, com
o passar dos anos.

II.  Uma  alimentação  saudável  deve  ser  acessível  física  e
financeiramente. Costuma apresentar um custo elevado para
o  indivíduo,  pois  se  baseia  em  alimentos  in  natura  ou
minimamente  processados,  produzidos,  em  geral,
regionalmente.

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.  São  exemplos  de  alimentos  ricos  em  gorduras  os
seguintes:  azeite,  óleos,  margarina (insaturadas),  manteiga,
banha  de  porco,  creme  de  leite,  maionese,  toucinho
(saturadas),  sorvetes  industrializados,  gordura  vegetal
hidrogenada.

II.  São  exemplos  de  alimentos  que  contêm  proteínas  os
seguintes: leite, queijos, iogurtes, carnes (aves, peixes, suína,
bovina),  miúdos,  frutos do mar,  ovos,  leguminosas (feijões,
soja, grão-de-bico, ervilha, lentilha). Castanhas (castanha-do-
Pará, avelã, castanha-de-caju, nozes).

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. Indivíduos na terceira idade devem priorizar o consumo de
alimentos  em  temperaturas  muito  quentes,  pois  essa
condição facilita a digestão dos nutrientes.

II.  A alimentação complementar deve ser espessa desde o
início e oferecida com colher para a criança nos primeiros
anos  de  vida.  É  recomendável  começar  com  consistência
pastosa  (papas,  purês)  e,  gradativamente,  aumentar  a
consistência  até  chegar  à  alimentação  consumida  pelos
demais adultos da família.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I.  São  exemplos  de  alimentos  pobres  em  minerais  os
seguintes: frutas, verduras, legumes e alguns alimentos de
origem  animal  (leite,  carnes,  frutos  do  mar  como  fontes
principalmente de cálcio, fósforo, ferro e zinco) e castanhas.

II.  A  pessoa idosa deve evitar  mastigar  bem os alimentos
durante as refeições, pois quanto mais triturado o alimento,
menor a eficiência do suco digestivo e mais difícil se torna a
digestão, podendo gerar dores abdominais e cólicas.

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  alimentação  das  pessoas  idosas  deve  ser  feita
exclusivamente na forma líquida,  duas vezes ao dia,  após
consumirem os seus remédios diários.

II.  Quando  a  pessoa  idosa  apresentar  limitações  para
mastigar  e  engolir,  a  forma  de  preparo,  a  consistência,  a
textura, o tamanho dos alimentos e a quantidade que é levada
à  boca  devem  ser  adaptados  ao  grau  de  l imitação
apresentado.

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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 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As alterações de origem microbiana que aparecem nos
alimentos  podem  indicar  o  risco  de  danos  à  saúde  do
consumidor. Porém, muitas vezes, também um alimento que
não  apresenta  alterações  pode  estar  contaminado  com
microrganismos que prejudicam a saúde.

II. Deve-se incentivar preparações com cereais integrais ou o
uso de produtos feitos com farinha integral (pães, bolos etc.)
na alimentação de pessoas idosas. Outros alimentos ricos em
fibras  (frutas,  legumes  e  verduras)  devem  também  ser
utilizados no cardápio.

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.  A alimentação saudável para as crianças nas fases pré-
escolar  e  escolar  inclui,  exclusivamente,  o  consumo  de
cereais (como arroz,  milho e brócolis) e tubérculos (como
batatas e tomates).

II. São exemplos de alimentos proibidos na dieta leve, entre
outros,  os  doces  concentrados,  como  a  marmelada  e  a
goiabada;  os  queijos  gordurosos  e  picantes,  como  o
gorgonzola,  o  parmesão e o muçarela;  e  os enlatados em
geral, como o palmito, a ervilha, o milho verde, a sardinha e o
atum.

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. As fibras alimentares são distinguidas pela sua capacidade
de solubilização em água, sendo classificadas em insolúveis
e solúveis. O consumo adequado de fibras na alimentação
diária tem sido associado ao agravamento de doenças como
câncer  de  cólon,  diverticulite,  obesidade,  diabetes  e
dislipidemias.

II. A alimentação saudável para crianças nas fases pré-escolar
e escolar inclui  diariamente alimentos como cereais (arroz,
milho),  tubérculos  (batatas),  raízes  (mandioca/macaxeira/
aipim),  pães  e  massas,  distribuindo  esses  alimentos  nas
refeições e lanches ao longo do dia.

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.  Uma dieta pastosa devidamente realizada deve prever o
consumo  de  certos  alimentos,  tais  como  as  torradas,  as
bolachas,  o pão francês,  os doces concentrados (como a
marmelada  e  a  goiabada)  e  as  bebidas  alcoólicas  e
gaseificadas.

II.  A  adoção  de  controles  de  tempo  e  temperatura  nos
processos de conservação pelo calor é indispensável para se
identif icar  a  ocorrência  de  falhas  que  permitem  a
multiplicação  de  microrganismos  sobreviventes  ao
processamento  térmico.

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 dieta líquida é indicada para pacientes com dificuldades
de mastigação e/ou deglutição, nos pré e pós-operatório e
alterações do trato gastrointestinal. Essa dieta tem o objetivo
de  proporcionar  repouso  ao  trato  digestório,  quando
alimentos sólidos não são bem tolerados.

II. São exemplos de alimentos permitidos na dieta leve, entre
outros, os legumes, como a abóbora, a cenoura, o chuchu, a
abobrinha, a berinjela,  a beterraba, a mandioca, a batata,  a
mandioquinha,  o  cará,  o  inhame  e  outros,  cozidos  e
amassados em forma de purê, sem casca e sem sementes.

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.  Os  diferentes  fatores  de  risco  ao  indivíduo,  como
alimentação inadequada, inatividade física e uso de tabaco
precisam ser abordados de maneira integrada, no decorrer
do desenvolvimento e evolução do ciclo de vida,  a fim de
proibir escolhas e opções e reduzir a sua qualidade de vida.

II. Após os seis meses, é recomendável oferecer alimentação
complementar  (cereais,  tubérculos,  carnes,  leguminosas,
frutas e legumes), três vezes ao dia, se a criança receber leite
materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada.

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.  As vitaminas são substâncias orgânicas necessárias em
pequenas quantidades para o crescimento e a manutenção
da  vida.  Segundo  sua  solubilidade,  classificam-se  em
lipossolúveis  (vitaminas  do  complexo  B,  ácido  fólico  e
vitamina C) e hidrossolúveis (vitaminas A, D, E e K).
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II. No corpo humano, os micronutrientes são necessários em
grandes quantidades.  Ou seja,  as vitaminas e os minerais,
principais  representantes  desse  grupo,  são  essenciais  e
indispensáveis  à  vida  humana  e,  portanto,  devem  ser
consumidos em grande quantidade todos os dias.

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. Há casos em que o recém-nascido apresenta intolerância
ao leite materno ou alguma condição clínica que dificulta a
amamentação,  como  infecção  materna  pelo  HIV.  Nessas
situações,  uma  das  opções  é  a  utilização  de  fórmulas
associadas  ao  aleitamento  materno  em  recém-nascidos
prematuros, quando possível.

II. O leite materno é pobre em nutrientes, possui baixo teor de
gordura e não dispõe de cálcio, potássio ou lipídeos. Assim, a
alimentação da criança com idade inferior a seis meses deve
ser complementada com alimentos sólidos, além de sucos ou
leite de outros animais.

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. Na alimentação da pessoa idosa, deve-se dar preferência a
alimentos menos gordurosos, optar por leite e derivados com
menor teor de gordura e remover as gorduras visíveis das
carnes e usar óleos vegetais para cozinhar os alimentos.

II. Os carboidratos são um grupo de alimentos formados por
compostos  de  carbono,  hidrogênio  e  oxigênio.  Eles
representam uma das fontes de energia menos econômicas
ao ser humano e impedem a utilização eficiente de proteínas
e lipídios.

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.  Deve-se  orientar  a  pessoa  idosa  a  comer  devagar,
mast igando  bem  os  a l imentos ,  po is  mast igar
adequadamente os alimentos estimula a produção de saliva
e  mantém os alimentos  em contato  com a  superfície  da
língua por mais tempo, favorecendo a percepção do sabor.

II. Nas moléculas proteicas, os aminoácidos se ligam através
de pontes de hidrogênio e, por isso, pessoas na terceira idade
costumam digerir carnes vermelhas mais facilmente do que
indivíduos jovens.

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.  As  proteínas  globulares  são  esferas  compactas  e
irregulares  resultantes  do  enovelamento  da  cadeia
polipeptídica.  São  bastante  solúveis  em  água  e  possuem
funções diversificadas, como, por exemplo, a mioglobina e a
hemoglobina.

II. O aleitamento materno é uma importante estratégia para
garantir a alimentação da criança, pois essa prática eleva a
taxa de glicose no sangue do recém-nascido e reduz a sua
capacidade de absorver vitaminas, proteínas e carboidratos.

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.  São exemplos de alimentos permitidos na dieta pastosa,
entre outros, os caldos, os consomês, as sopas cremosas, as
sopas com legumes picados bem cozidos,  as sopas com
macarrão, as sopas à base de carne ou frango, a carne, o
frango e o peixe desfiados ou moídos com molho.

II.  Nas  moléculas  proteicas,  os  aminoácidos  se  ligam
covalentemente,  formando longas cadeias não ramificadas,
através de ligações peptídicas envolvendo o radical amino de
um aminoácido e o radical  ácido carboxílico de um outro,
havendo a  liberação de  uma molécula  de  água durante  a
reação.

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. As vitaminas são substâncias inorgânicas de base metálica
necessárias em grandes quantidades para o crescimento e a
manutenção da vida.

II.  Para  a  pessoa  idosa,  não  se  deve  deixar  o  alimento
resfriando  por  muito  tempo  antes  do  consumo,  com  o
objetivo de evitar que ocorram condições favoráveis para o
crescimento  de  bactérias  ou  produção  de  toxinas  que
provocam doenças.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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 20  Analise as afirmativas a seguir:
I. Entre os alimentos permitidos na dieta pastosa, incluem-se
as frutas cozidas picadas ou em forma de purê, as frutas
cruas macias  (como o mamão,  a  banana,  o  abacate  e  a
melancia), as frutas picadas ou raspadas em forma de papa
e as frutas em calda picadas.

II.  As  lipoproteínas  são  importantes  transportadoras  dos
lipídios  plasmáticos,  principalmente  os  triglicerídeos  e  o
colesterol. De acordo com a variação das lipoproteínas, pode-
se avaliar o risco para doenças cardíacas coronarianas.

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. Os alimentos estão sujeitos a uma série de alterações entre
o momento de sua obtenção ou fabricação e o momento de
sua  aquisição  e  consumo.  Tais  alterações  não  possuem
relação  com  a  validade,  ou  a  vida  de  prateleira,  dos
alimentos.

II.  As  glicoproteínas  são  sais  minerais  encontrados
exclusivamente  em  leguminosas  e  representam  um
importante componente para a produção de hemoglobinas no
corpo humano.

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:
I.  Alterações  naturais  nos  mecanismos  de  defesa  do
organismo  ou  dificuldades  no  processo  de  mastigação  e
deglutição podem tornar a pessoa idosa mais suscetível a
complicações decorrentes do consumo de alimentos, o que
reforça  a  necessidade  de  cuidados  diários  para  preparar
refeições seguras.

II. A alimentação inadequada, a inatividade física e o uso de
tabaco costumam ser comportamentos pouco relacionados
ao aparecimento de doenças e,  portanto,  não devem gerar
preocupações em um indivíduo que buscar melhorar a própria
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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 23 a 30

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 27 a 30

SERVIDORES PÚBLICOS

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

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

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

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

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

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

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

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

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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