
LAGOA DO OURO - PE
CONCURSO PÚBLICO

AGENTE SANITÁRIO
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. 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.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com 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 a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde, afirma-se: no
passado,  as  estatíst icas  de  morbidade  provinham
principalmente  de  serviços  e  programas  verticais,  como
materno-infantil,  saúde  escolar,  malária,  tuberculose,
hanseníase e controle de poliomielite. Vários bancos de dados
existiam e refletiam o panorama e a tendência de cada evento.
Havia  problemas,  em  graus  variáveis,  de  cobertura  e  de
qualidade das informações.
II.  Os  sistemas  de  informação  que  registram  apenas
experiência de saúde no país, e que, portanto, configuram o
que se convencionou denominar “linha da vida”, uma vez que
compreendem o nascimento, a doença e a morte, são: Sistema
de  Informação  sobre  Nascidos  Vivos  –  Sinasc;  Sistema  de
Informações sobre Agravos de Notificação – Sinan e o Sistema
de Informação sobre Mortalidade – SIM.
III. O pagamento de taxas aos cartórios de registro civil era um
dos fatores que contribuía  para a  existência  de subregistro
sobre nascimento no país,  principalmente nas  regiões  mais
carentes.  A  Constituição  de  1988  previu  a  inexistência  de
cobrança de taxas para o registro de nascimento, como um
mecanismo de garantia  da cidadania.  Porém,  a  emissão da
certidão de nascimento continuou a ser cobrada, pois existia
uma  brecha  na  lei,  que  previa  apenas  a  gratuidade  do
assentamento do evento no livro de registro. Apenas em 10 de
dezembro de 1997, com a Lei nº 9.534 ficou regulamentada a
extinção do pagamento de quaisquer taxas para o registro de
nascimentos. Assim, a alimentação do Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos passou a ser mais efetiva.
IV. O SIM é o mais antigo sistema de informação de saúde no
país. Foi instituído pelo Ministério da Saúde em 1975. Pouco
mais tarde, em 1979, passou a dispor de dados consolidados
nacionalmente.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma forma de fazer acolhimento no SUS é através de uma
escuta  qualificada  oferecida  pelos  trabalhadores  às
necessidades do usuário, mas isso não torna possível garantir o
acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às
suas necessidades,  nem tampouco amplia a efetividade das
práticas de saúde.
II.  Um exemplo  de acolhimento em unidade de saúde é  a
concretização que todos sejam atendidos com prioridades a
partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco.
III. A cogestão também é uma diretriz da Politica.
IV. A ambiência também é uma diretriz importante da Política,
sendo assim, um modo de fazer ambiência seria com discussão
compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso
dos espaços,  de acordo com as necessidades de usuários e
trabalhadores  de  cada  serviço.  Uma  orientação  que  pode
melhorar o trabalho em saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O Decreto estabelece a atenção primária como a porta de
entrada prioritária. Os entes federativos poderão pactuar nas
comissões intergestoras as Regiões de Saúde e suas portas de
entradas.
II. As Regiões de Saúde serão referência para as transferências
de recursos entre os entes federativos.
III. No Decreto, os elementos que precisam ser definidos pelos
entes federados referentes às Regiões de Saúde são, apenas:
seus  limites  geográficos,  população  usuária  das  ações  e
serviços e o rol de ações e serviços que serão ofertados.
IV. O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde definirá
as  responsabilidades  individuais  e  solidárias  dos  entes
federativos  com  relação  às  ações  e  serviços  de  saúde,  os
indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de
desempenho,  os  recursos  f inanceiros  que  serão
disponibilizados,  a  forma  de  controle  e  fiscalização  da  sua
execução e demais elementos necessários à implementação
integrada das ações e serviços de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir:
I. No Decreto o planejamento é conceituado como ascendente
e  integrado,  tratando  das  necessidades  políticas  e
disponibilidade  de  recursos.  É  obrigatório  para  os  entes
federativos e será indutor para a iniciativa privada.
II.  O mapa da saúde não é  um elemento essencial  para  o
planejamento integrado da saúde.
III.  Os  serviços  de  atenção  hospitalar  e  os  ambulatoriais
especializados,  entre  outros  de  maior  complexidade  e
densidade  tecnológica  serão  referenciados  pelas  Portas  de
Entrada do SUS, como exemplo, as urgências e emergências.
IV. O Decreto, ao abordar o planejamento na saúde, aponta
que o processo de planejamento da saúde será descendente e
integrado, do nível federal até o local, ouvidos os respectivos
Conselhos de Saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  recursos  do  FNS  a  estados,  municípios  e  ao  Distrito
Federal destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, à
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cobertura assistencial  ambulatorial  e hospitalar e às demais
ações de saúde.
II. Pela Lei, os municípios não poderão estabelecer consórcios
intermunicipais.
III. A participação da comunidade no SUS é encontrada na Lei,
e tem visibilidade nos Conselhos de Saúde.
IV. Dos recursos do FNS destinados para as ações e serviços de
saúde, à estados e municípios, pelo menos setenta por cento
deve ser para o nível municipal.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir:
I. As Leis 8080/90 e 8142/90 são chamadas Leis Orgânicas da
Saúde – LOS. Tratam-se de leis complementares que detalham
a organização e o funcionamento do novo sistema de saúde
estabelecido pela Constituição Federal.
II.  Sobre  os  princípios  e  diretrizes  do  SUS,  afirma-se:  a
descentralização refere-se ao conjunto articulado e contínuo
das  ações  e  serviços  preventivos  e  curativos,  individuais  e
coletivos,  exigidos  para  cada  caso  em  todos  os  níveis  de
complexidade do sistema.
III. A Lei não traz nenhum comentário acerca de subsistemas
de atenção à Saúde dentro do SUS.
IV. Os serviços privados de assistência à saúde também são
pontuados  na  Lei,  e  caracterizados  como:  de  atuação,  por
iniciativa  própria,  de  profissionais  liberais,  legalmente
habilitados,  e  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  na
promoção, proteção e recuperação da saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A educação em saúde no contexto do SUS é uma estratégia
básica para a promoção da saúde.
II. As residências multiprofissionais agregam diversos campos
de  saberes  e  têm  por  princípio  o  ensino,  a  pesquisa  e  a
intervenção,  envolvendo instituições públicas e privadas em
todas as regiões do país.
III. No ano de 2007, o Ministério da Saúde resolve definir novas
diretrizes  e  estratégias  para  a  implementação  da  Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde, adequando-a às
diretrizes operacionais e ao regulamento do Pacto pela Saúde.
IV.  A  formação  em  saúde  tende  a  ocorrer  no  vazio,  ao
contrário da política de educação e da saúde. Sobre esta última
vêm  incidindo  fortes  mudanças,  tendo  por  base  o  núcleo
ideocultural  denominado  de  inovações  do  setor,  a
contrarreforma  do  setor  saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  educação  em saúde,  produzida  nos  serviços  de  saúde
esteve atrelada ao modelo biomédico.
II.  O  modelo  preventivo  de  educação  em saúde  objetivava
prevenir doenças, considerado por muitos autores como um
modelo ultrapassado.
III. As características das Residências são formação em serviço,
supervisão direta por profissionais capacitados (preceptoria),
supervisão acadêmica (tutoria), regime de dedicação exclusiva,
cenários  de  formação  e  práticas  em  serviços  da  rede  de
atenção à saúde nos três níveis de complexidade.
IV. Segundo o Ministério da Saúde, a educação em saúde não é
inerente a todas as práticas desenvolvidas no âmbito do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  educação  em  saúde  preventiva  ignora  que  as  ações
humanas  são  moldadas  por  fatores  diversos,  como sociais,
ambientais, culturais, etc.
II.  A  estratégia  do  Programa  de  Saúde  na  Escola  está
relacionada com a educação em saúde.
III. A educação profissional em saúde para a consolidação do
SUS deve ser fundada no fortalecimento da relação ensino-
serviço  e  baseada  na  expansão  do  conhecimento  contra-
hegemônico interdisciplinar em defesa do direito à saúde com
qualidade e de acesso universal.
IV.  A  educação  em  saúde  atualmente  ignora  as  questões
sociais,  sendo  a  situação  de  saúde  de  total  controle  do
indivíduo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O Programa Saúde na Escola (PSE), surgiu como uma política
intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação, na
perspectiva da atenção integral e também está presente na
Política Nacional de Atenção Básica de 2012.
II.  A  Política  adequou  as  equipes  de  Atenção  Básica  às
necessidades de regiões e populações específicas.
III.  Os  NASFs  fazem  parte  da  Atenção  Básica,  mas  não  se
constituem como serviços com unidades físicas independentes
ou  especiais,  e  não  são  de  livre  acesso  para  atendimento
individual ou coletivo.
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IV. Os NASF 1 e 2 devem funcionar em horário de trabalho
coincidente  com  o  das  equipes  de  Saúde  da  Família  e/ou
equipes de atenção básica para populações específicas  que
apoiam.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A nova Política Nacional de Atenção Básica traz mudanças
relacionadas à flexibilização da jornada de trabalho do médico,
podendo este, estar vinculado com carga horária de 20, 30 ou
40 horas semanais.
II.  São consideradas "equipes transitórias" aquelas composta
por  um  médico  com  carga  horária  de  30  horas  e  demais
profissionais saúde com 40 horas semanais.
III. Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por,
no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de
3.000.  O  Grau  de  vulnerabilidade  social  não  interfere  na
questão da quantidade de pessoas por equipe.
IV. Define-se que cada NASF 1 realize suas atividades vinculado
a, no mínimo, três e, no máximo, 7 (sete) equipes de Saúde da
Família.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Poderão  ser  instituídas  Regiões  de  Saúde  interestaduais,
compostas por estados limítrofes.
II. No Decreto, há a definição e conteúdo da Região de Saúde.
III.  A  população  indígena  não  contará  com  regramentos
diferenciados de acesso, apesar de suas especificidades.
IV. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar
relações específicas e complementares de medicamentos, em
consonância com a RENAME.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Em 1982 foi instituído o Plano de Reorientação da Assistência
à Saúde no âmbito da Previdência Social (CONASP), que propôs
a  reversão  do  modelo  centrado  na  assistência  hospitalar,
atuando  sobre  a  racionalização  das  contas,  através  da
eliminação da capacidade ociosa do setor público e a melhoria
da operação da rede, através do aumento da produtividade, da
racionalização e da qualidade dos serviços.

II. O Plano de Pronta Ação (PPA), de 1974, foi um conjunto de
a ç õ e s  q u e  d e s b u r o c r a t i z o u  o  a t e n d i m e n t o  d e
urgência/emergência ao segurado da previdência social, mas
não estendeu os serviços para àqueles não beneficiários.
III. As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) prestavam
assistência  médica  aos  beneficiários  da  previdência,
entretanto, não forneciam os medicamentos que se fizessem
necessários.
IV. Oliveira &Teixeira (1985) estudiosos das Políticas de Saúde
no  país,  analisaram  a  trajetória  da  Previdência  Social,
apontando que nos anos 20 esta estava organizada na forma
de instituições de natureza fundamentalmente civil,  privada,
do ponto de vista de sua gestão. Com isso, entende-se que
quem  participava  propriamente  do  custeio  das  Caixas  de
aposentadorias  e  Pensões  (CAP)  eram  as  empresas  e  os
empregados.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A Política Nacional de Humanização existe desde 2003 para
efetivar  os  princípios  do  SUS  no  cotidiano  das  práticas  de
atenção e gestão.
II. A Política Nacional de Humanização não inaugura o tema da
humanização no sistema de saúde brasileiro, mas muda seu
sentido e estratégias.
III. A Política Nacional de Humanização tem sido reconhecida
como  uma  política  que  afirma  sua  dimensão  pública,
identificada  com  ideais  ético-políticos  do  campo  da  saúde,
como a universalidade e a equidade no acesso e o direito ao
cuidado.
IV.  A  Política  Nacional  de Humanização não é  uma política
transversal.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Mãos visíveis do mercado

Continua aberta a temporada das cobranças das doações
de  empresas  de  planos  privados  de  saúde  nas  últimas
eleições.  O volume de recursos repassados em 2014 foi
cinco  vezes  maior  do  que  em  2010.  Mas  os  valores
repassados  não são medidores  adequados  de mudanças
que favorecem os negócios de empresários da saúde.  A
seleção dos destinatários das doações não é um ato de
troca simples. A propensão à concordância prévia com a
ampliação do mercado de planos privados certamente é um
critério que orienta a escolha dos beneficiários de doações.
Dentro  das  regras  legais,  a  rota  do  dinheiro  pode  ser
traçada para reeleger declarados defensores dos int eresses
privados, direcionar-se aos mais influentes ou à busca de
novos aliados.  O apoio financeiro dos planos auxiliou na
eleição da presidente da República, três governadores, três
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senadores, quase 30 deputados federais e 25 estaduais. O
jogo tem final incerto, outros 70 candidatos apoiados não
foram eleitos. Contudo, o saldo dos investimentos na base
política comprometida com a privatização parece ser muito
positivo.
O  deputado  Eduardo  Cunha,  do  PMDB,  presidente  da
Câmara e um dos beneficiados por doações dos planos,
vem  se  notabilizando,  entre  outras  atividades,  por
apresentar e aprovar normas que favorecem os negócios
privados na saúde. A última delas, a proposta de emenda
constitucional 451, obrigando todos os empregadores, de
trabalhadores  urbanos  e  rurais,  a  fornecerem  planos
privados  de  saúde,  se  refere  à  criação  de  um  extenso
mercado  por  decreto  estatal.  Desta  vez,  a  proposta  de
alterar mais uma vez o texto sobre saúde da Constituição
não veio embrulhada em medidas provisórias X-tudo, mas o
feitio  assertivo-autoritário,  completamente  desrespeitoso
com  os  objetivos  do  SUS,  é  o  mesmo  das  alterações
antecedentes. Discordâncias sobre o SUS, em particular a
respeito  de  sua  efetivação,  não  são  o  mesmo  que  a
imposição  de  doutrinas  e  políticas  de  saúde,  não
apresentadas aos contribuintes ou aos eleitores durante o
processo eleitoral e comprovadamente fracassadas.
Nenhum candidato, especialmente os que concorreram aos
cargos majoritários, disse que ia acabar ou esvaziar a saúde
pública. O SUS não tem e não terá lobby, fundamenta-se no
voto de cada um. Os que poderiam se apresentar para o
debate sobre o mais direito para uns que para outros, como
centrais sindicais, entidades médicas e de profissionais de
saúde e associações de moradores,  estão ocupados com
outros assuntos.
O ajuste fiscal, Petrobras, salários, falência de cooperativas,
tabelas  de  remuneração,  transporte,  moradia  e
negociações  coletivas  incluindo  planos  privados,  deixam
pouco espaço para a saúde pública. O silêncio, na realidade
as  dificuldades  dos  trabalhadores  para  participar  de
decisões, é interpretado como consentimento. Fica valendo
o imediatismo, o ou isso ou aquilo, que um plano de saúde
barato, com coberturas virtuais na mão, é muito melhor do
que um SUS voando [continua].
BAHIA,  Ligia.  Mãos  visíveis  do  mercado.  O  Globo.
16/03/2015 (disponível em: Erro! A referência de hiperlink
não é válida., acessado em 11 jul. 2015).

QUESTÃO 15.
Com  base  no  texto  'Mãos  visíveis  do  mercado',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Consta na Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, sobre a
assistência  terapêutica  e  a  incorporação  de  tecnologia  na
saúde,  não  se  considerando  produtos  de  interesse  para  a
saúde as órteses, próteses e bolsas coletoras.
II.  Consta  na  Lei  n°  8.080,  de  19 de setembro de 1990,  a
permissão a participação direta ou indireta, inclusive controle,
de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúdem
no  seguinte  caso:  pessoas  jurídicas  destinadas  a  instalar,
operacionalizar  ou  explorar  hospitais  gerais,  inclusive
filantrópicos,  hospitais  especializados,  policlínicas,  clínicas
gerais e clínicas especializadas.
III. Em nenhuma hipótese a União executará ações de vigilância
epidemiológica, haja vista que essas são atribuições de estados
e, principalmente, de municípios. Cabe a instância federal às
questões  de  coordenação  e  gerenciamento  das  ações,  a
operacionalização não faz parte de sua dinâmica de trabalho.
IV.  É  vedada,  no  país,  a  todas  as  esferas  de  governo:  a
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso

de medicamentos  ou produto,  nacional  ou importado,  sem
registro da Anvisa.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

PORTUGUÊS

Mais  de  137  mil  atravessaram  o  Mar  com  destino  à
Europa nos primeiros 6 meses de 2015, 83% a mais que
em 2014, diz ONU

(01/07/2015)
Mais de 137 mil pessoas atravessaram o Mar Mediterrâneo
para tentar chegar à Europa nos primeiros seis meses de
2015, informou nesta quarta-feira (1) o Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur). O número é
83% maior do que o registrado no mesmo período do ano
passado,  quando  cerca  de  75  mil  pessoas  tentaram  a
travessia.
Esses dados devem ainda aumentar no segundo semestre
que,  naturalmente,  registra  uma  quantidade  maior  de
chegadas por ser o período mais quente do ano.
Segundo  o  relatório,  a  maioria  dos  imigrantes  estava
fugindo  de  guerras,  conflitos  ou  perseguições.  Para  a
entidade, a imigração pelo Mediterrâneo tem "proporções
históricas" e é, sobretudo, uma crise de refugiados a serem
protegidos.
A Acnur destacou que um terço dos homens, mulheres e
crianças que chegaram à Itália ou à Grécia em 2015 eram
provenientes  da  Síria  -  onde quase  toda  a  população é
considerada  digna  de  receber  o  status  de  refugiado  ou
alguma outra forma de proteção. O segundo país na escala
de proveniência  é  o  Afeganistão,  seguido de perto  pela
Eritreia. Também nesses casos tratam-se de pessoas que
precisam ser refugiadas.
O documento também mostrou uma mudança nas rotas de
imigração utilizadas pelos traficantes de seres humanos. A
"rota  oriental"  entre  o  norte  da  Turquia  e  a  Grécia  já
superou em quantidade a tradicional "rota central", que sai
do norte da África para a Itália.
Apesar  do  aumento  no  número  de  imigrantes,  o  alto
comissário da Acnur, Antonio Guterres, comemorou o fato
de ter ocorrido uma brusca queda no número de mortos
nessas travessias. Segundo o representante, a diminuição
recorde "é encorajadora e um sinal de que com a política
correta,  apoiada por  uma resposta  operacional  eficaz,  é
possível salvar mais vidas em alto-mar".
Os dados apontam que,  após bater  recorde em abril,  o
número de naufrágios  despencou nos  meses  de maio e
junho.  Isso  porque  a  União  Europeia,  através  de  uma
pressão da Itália, começou a agir mais efetivamente para
evitar  as  tragédias.  Em  abril,  uma  série  de  desastres
marítimos deixou quase dois mil mortos na região.
A questão da imigração para a Europa abriu uma crise entre
os países da UE. Diversos Estados-membros não aceitam
receber os estrangeiros, fato que irritou profundamente o
primeiro-ministro  italiano,  Matteo  Renzi.  Após  muita
discussão, ficou acertado que os países-membros dividirão
40 mil imigrantes nos próximos dois anos. Mas a legislação
que previa uma "cota" obrigatória para as nações não foi
aprovada ainda.
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Portanto,  para  lidar  com o problema,  Renzi  já  destacou
diversas vezes que, mesmo se não tiver o apoio europeu, a
Itália irá salvar "todas as vidas" em alto-mar.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2015-07-01/numer
o-de-refugiados-que-cruzaram-o-mediterraneo-no-1-
semestre-bate-recorde.html)

QUESTÃO 16.
Com base no texto 'Mais de 137 mil atravessaram o Mar com
destino à Europa nos primeiros 6 meses de 2015, 83% a mais
que em 2014, diz ONU', marque a opção INCORRETA
a) A palavra “Europa” é um hiperônimo de “Itália”, “França”,
“Portugal”.
b) No trecho: “Esses dados devem ainda aumentar no segundo
semestre...”,  o pronome “esses” indica que dados já  foram
citados  no  parágrafo  anterior  e,  no  período  atual,  serão
retomados.
c) As palavras “aumento” e “número” são trissílabas.
d) No trecho: “Portanto, para lidar com o problema, Renzi já
destacou diversas vezes que...”,  o conectivo “portanto” tem
valor semântico de contradição.
e) No excerto: “... a maioria dos imigrantes estava fugindo de
guerras, conflitos ou perseguições”, o verbo “estar” poderia
também ser  aceito  no plural,  de  acordo com as  regras  da
gramática normativa.

QUESTÃO 17.
Com base no texto 'Mais de 137 mil atravessaram o Mar com
destino à Europa nos primeiros 6 meses de 2015, 83% a mais
que em 2014, diz ONU', leia as afirmativas a seguir:
I.  As  palavras  “naturalmente”  e  “profundamente”  são
vocábulos  formados  pelo  sufixo  “mente”,  que  indica
circunstância  de  modo.
II.  No  fragmento:  “O  documento  também  mostrou  uma
mudança nas rotas de imigração utilizadas pelos traficantes de
seres  humanos...”,  a  palavra  “documento”  estabelece  uma
relação  de  sinonímia  com a  palavra  “relatório”,  no  trecho:
“Segundo o relatório, a maioria dos imigrantes estava fugindo
de guerras, conflitos ou perseguições...”.
III. As palavras “problema” e “diversas” são dissílabas.
IV. No trecho seguinte, não há locução verbal: “... a Itália irá
salvar ‘todas as vidas’ em alto-mar”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Proposta quer combater baixo rendimento nos ensinos
fundamental e médio da rede pública

(Publicado em 05/06/2015)
A  Câmara  dos  Deputados  analisa  o  Projeto  de  Lei  (PL)
8131/14, de autoria da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação  Participativa  do  Senado,  que  visa  mapear  e
combater  problemas  de  baixo  rendimento  escolar  dos
alunos  de ensino fundamental  e  médio  da  rede pública
brasileira.
Pelo  texto,  fica  definido  que  as  escolas,  auxiliadas  pela
secretaria de educação local, devem, até o final do primeiro
semestre  letivo,  identificar  e  elaborar  um  plano  de

recuperação  para  cada  aluno  com  dificuldade  ou  baixa
frequência, destacando as causas do problema e propondo
alternativas,  como  a  ampliação  do  tempo  passado  na
escola,  a  visita  de  educadores  no  ambiente  familiar  e,
quando necessária, a assistência psicológica.
A  comissão  ressalta  que,  apesar  de  esse  problema  ser
antigo no País, a repercussão do assunto tem aumentado,
pois avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem)  ou  o  Sistema  de  Avaliação  da  Educação  Básica
(Saeb)  mostram  o  nível  educacional  dos  estudantes
brasileiros.
A  comissão  entende  que  os  maus  resultados  escolares
afastam os alunos das escolas e, por isso, quanto mais cedo
o problema de aprendizado for identificado, mais fácil será
manter  os  estudantes  motivados,  e  melhor  será  o  nível
educacional deles.
O projeto foi  sugerido pela  estudante de ensino médio,
Rafaela  Silva,  por  meio  do Programa Jovem Senador  de
2011. Foi a primeira vez que um projeto proposto por um
“jovem senador” foi votado pelo plenário do Senado.
A proposta, que tramita em regime de prioridade, aguarda
tramitação nas comissões de Educação e de Constituição e
Justiça e de Cidadania, além do Plenário da Câmara.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://noticias.ne10.uol.com.br/educacao/noticia/2015/06/
05/proposta-quer-combater-baixo-rendimento-nos-
e n s i n o s - f u n d a m e n t a l - e - m e d i o - d a - r e d e -
publ ica-550534.php)

QUESTÃO 18.
Com base no texto 'Proposta quer combater baixo rendimento
nos ensinos fundamental e médio da rede pública', marque a
opção INCORRETA
a)  Depreende-se  do  texto  que  avaliações  como  o  Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) têm mostrado o nível educacional dos
estudantes brasileiros. Com isso, a repercussão do rendimento
escolar dos alunos tem recebido destaque.
b) O texto se caracteriza como uma notícia e tem, entre seus
objetivos, o de informar os leitores acerca de um projeto de lei
que visa mapear e combater problemas de baixo rendimento
escolar dos alunos de ensino fundamental e médio da rede
pública brasileira.
c) Conforme aponta o texto, o Projeto de Lei sugerido por uma
estudante  tem  recebido  prioridade  e  já  foi  votado  pelo
plenário do Senado.
d)  No  Projeto  de  Lei  (PL)  8131/14,  segundo  o  texto,  está
definido que as escolas, auxiliadas pela secretaria de educação
local, devem seguir um esquema de recuperação que envolva,
além  de  estratégias  pedagógicas,  a  assistência  psicológica,
quando for preciso.
e)  Conclui-se  do  texto  que  problemas  ligados  ao  baixo
rendimento  escolar  dos  alunos  são  recentes  e  estão
relacionados  aos  índices  que  algumas  avaliações  de  larga
escala têm mostrado de 2011 até os dias atuais.

QUESTÃO 19.
Com base no texto 'Proposta quer combater baixo rendimento
nos ensinos fundamental e médio da rede pública', marque a
opção INCORRETA
a) No trecho: “... apesar de esse problema ser antigo no País, a
repercussão do assunto tem aumentado...”. Isso significa que a
repercussão do assunto (baixo rendimento escolar dos alunos
de ensino fundamental e médio da rede pública brasileira) tem
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aumentado, embora seja um problema antigo no País.
b)  No  trecho:  “A  proposta,  que  tramita  em  regime  de
prioridade,  aguarda  tramitação  nas  comissões...”.  A  oração
entre vírgulas é uma explicação do que está ocorrendo com a
proposta.
c) O uso da expressão “jovem senador” entre aspas, no quinto
parágrafo  do  texto,  sugere  uma referência  à  estudante  de
ensino médio, Rafaela Silva, que elaborou uma proposta por
meio do Programa Jovem Senador de 2011.
d)  O  texto,  por  se  tratar  de  uma  notícia  que  ressalta  um
processo em curso, apresenta uma abundância de verbos no
presente,  como  “analisa”,  “tramita”,  “ressalta”,  “entende”,
“afastam”, entre outros.
e)  No trecho:  “...para cada aluno com dificuldade ou baixa
frequência...”.  A  acentuação da palavra “frequência”  ocorre
pelo mesmo motivo que em: “táxi” e “ciência”.

QUESTÃO 20.
Com base no texto 'Proposta quer combater baixo rendimento
nos ensinos  fundamental  e  médio da rede pública',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O  texto  relata  que  o  governo  federal  não  demonstra
preocupação  com  o  desempenho  dos  alunos  da  educação
básica brasileira.
II.  Segundo  o  texto,  o  Programa  Jovem  Senador  foi  uma
estratégia pedagógica criada pelo governo a fim de suscitar,
nas escolas, o debate e a crítica para revelar talentos para a
política.
III.  O texto se caracteriza como um artigo científico e tem,
entre seus objetivos, o de informar os leitores acerca de um
projeto de lei que visa mapear e combater problemas de baixo
rendimento escolar dos alunos de ensino fundamental e médio
da rede pública brasileira.
IV. O Projeto de Lei (PL) 8131/14, como mostra o texto, define
que as escolas devem criar estratégias didático-pedagógicas a
fim de diminuir a evasão escolar e proporcionar aos alunos um
sistema de recuperação que envolva profissionais de inúmeras
áreas, inclusive da economia.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 21.
Com base no texto 'Proposta quer combater baixo rendimento
nos ensinos  fundamental  e  médio da rede pública',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  No trecho: “...que visa mapear e combater problemas de
baixo rendimento escolar dos alunos de ensino fundamental e
médio da rede pública brasileira”.  A acentuação da palavra
“pública” ocorre pelo mesmo motivo que em: “psicológico” e
“lâmpada”.
II.  No trecho: “A comissão entende que os maus resultados
escolares...”. O antônimo da palavra “maus”, nesse contexto,
seria “péssimos”.
III. No trecho: “... a repercussão do assunto tem aumentado,
pois  avaliações  como  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio
(Enem)...”. O conectivo “pois” tem a função de ressaltar que os
resultados do Enem não ajudam na repercussão do assunto.
IV. No trecho: “...quanto mais cedo o problema de aprendizado

for  identificado,  mais  fácil  será  manter  os  estudantes
motivados...”,  as duas orações mantêm relação de oposição
entre si.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Uso de agrotóxico  no Brasil  mais  que dobrou em dez
anos, aponta IBGE

Entre os anos de 2002 e 2012, aumento na venda foi de
155%.
São Paulo lidera ranking dos estados onde comercialização
é maior.
(19/06/2015)
O IBGE divulgou nesta sexta-feira (19) um relatório sobre o
chamado desenvolvimento sustentável.  É um estudo que
considera não só a atividade econômica, mas também as
questões ambientais. E esse documento traz um alerta: a
venda de agrotóxicos no Brasil cresce em ritmo acelerado.
Nunca se usou tanto agrotóxico nas lavouras brasileiras. De
acordo com o IBGE, a utilização de produtos químicos para
o controle de pragas, doenças e ervas daninhas mais que
dobrou em dez anos.
Entre 2002 e 2012, a comercialização de agrotóxicos no
país  passou de  quase  três  quilos  por  hectare  para  sete
quilos por hectare. Um aumento de 155%. São Paulo lidera
o ranking dos estados onde a venda de agrotóxicos é maior,
seguido de Goiás e Minas Gerais. Para um pesquisador da
Unicamp, o aumento é preocupante.
“Se você tem um uso maior do que o recomendado, você
tem uma contaminação ambiental maior, você tem o risco
de uma contaminação ambiental  maior”,  afirma Antônio
Bliska Junior, pesquisador da Unicamp.
Os  fabricantes  recomendam  que  se  sigam  à  risca  as
recomendações de uso para que o veneno ataque apenas
as espécies ameaçadoras das plantações.
Além  do  aumento  do  uso  de  agrotóxicos  sobre  os
alimentos, o IBGE também avaliou os diferentes tipos de
venenos  pulverizados  sobre  as  lavouras.  A  maioria  dos
produtos foi considerada perigosa para a saúde e ao meio
ambiente. E quase 30% dos agrotóxicos foram classificados
como muito perigosos. A questão é que para a maior parte
dos  brasileiros  essas  informações  são  desconhecidas  na
hora de ir às compras.
“Como  eu  tenho  restaurante  a  preocupação  é  muito
grande, porque não vem escrito onde tem, onde não tem”,
diz a dona de um restaurante Laura Martins. De outro lado,
o  produtor  Marcelo  Mantenário  diz  que  também  falta
informação  no  campo.  “O  produtor  não  tem  interesse
nenhum em usar veneno indiscriminadamente. Mas muitas
vezes ele não tem uma assistência técnica no campo e ele
vai na (sic) loja e compra o que o cara da loja receita”, conta
Marcelo  Mantenário,  presidente  da  Associação  de
Orgânicos  de  Teresópolis.
A  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  disse  que
acompanha a situação e que pode reavaliar o registro de
agrotóxicos se surgirem indícios de riscos para a população,
ou se receber algum alerta de organizações internacionais.
O  Ministério  da  Agricultura  declarou  que  fiscaliza  o
comércio e o uso de agrotóxicos de forma rigorosa e alegou
que as informações para consumidores e agricultores estão
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publicadas na internet.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/uso-d
e-agrotoxico-no-brasil-mais-que-dobrou-em-dez-anos-
aponta-ibge.html)

QUESTÃO 22.
Com base  no  texto  'Uso  de  agrotóxico  no  Brasil  mais  que
dobrou em dez anos, aponta IBGE', leia as afirmativas a seguir:
I.  O  texto  levanta  uma  informação  relevante  à  sociedade
brasileira  que é  o  fato de a  maior  parte  dela  desconhecer
informações importantes sobre o uso de agrotóxicos na hora
de ir às compras.
II.  O  autor  do  texto  é  enfático  ao  ressaltar  sempre  a
necessidade de se criar uma feira de orgânicos para combater
a disseminação de produtos com agrotóxicos.
III. Segundo o texto, o problema do uso dos agrotóxicos nas
plantações  não  é  recente,  pois  nas  três  últimas  décadas  a
utilização de produtos químicos para o controle de pragas,
doenças e ervas daninhas mais que dobrou.
IV. A ideia central do texto é ressaltar como os agrotóxicos vêm
sendo utilizados no sistema de agricultura familiar e como isso
pode ser prejudicial à saúde das pessoas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 23.
Com base  no  texto  'Uso  de  agrotóxico  no  Brasil  mais  que
dobrou  em  dez  anos,  aponta  IBGE',  marque  a  opção
INCORRETA
a) De maneira geral, o texto mostra ao leitor que o aumento
do uso de agrotóxicos é prejudicial tanto ao meio ambiente,
como,  por  consequência,  ao  consumidor  dos  produtos  da
lavoura.
b) Depreende-se do texto que a falta de informação no campo
sobre  o  uso  de  agrotóxicos  é  um  item  que  pode  estar
acentuando a utilização indiscriminada de produtos químicos
na lavoura.
c)  A  questão  do  aumento  do  uso  de  agrotóxicos  nas
plantações, conforme mostra o texto, envolve vários órgãos
públicos.
d) Segundo o texto, um relatório do IBGE mostrou que a venda
de agrotóxicos no Brasil cresce em ritmo acelerado e que, nos
últimos dez anos,  a utilização de produtos químicos para o
controle  de  pragas,  doenças  e  ervas  daninhas  mais  que
dobrou.
e) Um dos pontos ressaltados no texto é o de que São Paulo é
o único estado consumidor de agrotóxicos na região Sudeste
do Brasil.

QUESTÃO 24.
Com base  no  texto  'Uso  de  agrotóxico  no  Brasil  mais  que
dobrou  em  dez  anos,  aponta  IBGE',  marque  a  opção
INCORRETA
a) No trecho: “E esse documento traz um alerta...”, o sintagma
“esse  documento”  faz  referência  ao  relatório  sobre
desenvolvimento  sustentável  divulgado  pelo  IBGE.
b) No fragmento: “Os fabricantes recomendam que se siga à

risca as  recomendações de uso para que o veneno ataque
apenas as espécies...”, o conectivo “para que” indica ideia de
finalidade.
c) No trecho: “E esse documento traz um alerta: a venda de
agrotóxicos  no  Brasil  cresce  em ritmo acelerado”,  os  dois-
pontos  foram  utilizados  para  esclarecer  o  leitor  acerca  do
alerta feito no documento.
d)  No  trecho:  “agrotóxicos”  e  “econômico”  são  palavras
acentuadas pelo mesmo motivo que “ciência”.
e) No excerto: “Nunca se usou tanto agrotóxico nas lavouras
brasileiras”,  a  expressão  “nas  lavouras  brasileiras”  funciona
como um locativo, indicando onde se usa muito agrotóxico.

QUESTÃO 25.
Com base  no  texto  'Uso  de  agrotóxico  no  Brasil  mais  que
dobrou em dez anos, aponta IBGE', leia as afirmativas a seguir:
I. Em: “São Paulo lidera o ranking dos estados onde a venda de
agrotóxicos  é  maior”,  pronome  relativo  “onde”  foi  usado
adequadamente como indicação de lugar físico, espacial.
II. No excerto: “De outro lado, o produtor Marcelo Mantenário
diz que também falta informação no campo”, a expressão “de
outro lado” marca o início de um argumento que, de certo
modo,  busca  mostrar  outra  perspectiva  sobre  o  assunto,
mostrando que o problema do uso dos agrotóxicos começa
com a falta de informação no campo.
III.  De acordo com as regras gramaticais de concordância, o
verbo “passar”, no trecho seguinte, poderia também estar no
plural: “... a comercialização de agrotóxicos no país passou de
quase três quilos por hectare para sete quilos por hectare”.
IV. No fragmento: “A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
disse  que  acompanha  a  situação  e  que  pode  reavaliar  o
registro de agrotóxicos se surgirem indícios de riscos para a
população...”, o verbo “surgir” está concordando com o sujeito
“agrotóxicos”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

MATEMÁTICA

Câmara de Vereadores

Numa câmara de vereadores trabalham 8 vereadores do
sexo  masculino  e  5  vereadores  do  sexo  feminino.  Será
composta  uma  comissão  formada  por  dois  vereadores,
sendo  um  o  presidente  e  o  outro  o  suplente,  para
representar  a  câmara  em  uma  reunião  no  governo  do
estado.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Câmara de Vereadores', leia as afirmativas
a seguir:
I. O número de comissões distintas que podem ser formadas
por vereadores de ambos os sexos é de 132.
II. O número de comissões distintas que podem ser formadas
apenas por vereadores do sexo masculino é de 64.
III. O número de comissões distintas que podem ser formadas
apenas por vereadores do sexo feminino é de 30.
IV. O número de comissões distintas que podem ser formadas
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apenas por vereadores do sexo feminino é de 20.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Assembléia Legislativa

Uma Assembléia legislativa estadual possui 50 deputados
estaduais distribuídos da seguinte forma:
I. 35 deputados são da bancada do governo e destes, 25
são do sexo masculino;
II. Dentre os deputados da bancada de oposição, 5 são do
sexo feminino;
Nessas  condições,  um  deputado  estadual  será  sorteado
para  representar  o  estado  em  uma  reunião  com  o
governador.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Assembléia Legislativa', leia as afirmativas a
seguir:
I. A probabilidade do deputado escolhido ser da bancada da
oposição é de 30%.
I I .  A  p r o b a b i l i d a d e  d o  d e p u t a d o  e s c o l h i d o  s e r
simultaneamente do sexo feminino e da bancada do governo é
de 10%.
I I I .  A  probabi l idade  do  deputado  esco lh ido  ser
simultaneamente da bancada do governo e do sexo masculino
é 50%.
IV.  A  probabilidade  do  deputado  escolhido  ser  do  sexo
feminino é 20%.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Porcentagem

O conceito de porcentagem se aplica no dia a dia. Pode-se
encontrar a utilização desse conceito em jornais, revistas,
televisão, internet e em outros meios de comunicação.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Porcentagem', leia as afirmativas a seguir:
I. Uma televisão teve um aumento e o seu valor passou de R$
1250,00  para  R$  1406,25.  Desta  forma,  o  aumento
correspondente  foi  de  12,5%.
II. Um equipamento de som teve um desconto e o seu valor
passou de R$ 840,00 para R$ 768,60. Desta forma, o desconto
correspondente foi de 8,5%.
III.  Três  descontos  sucessivos  de  10% correspondem a  um
único desconto de 31,1%.
IV. Um equipamento de som teve um desconto e o seu valor
passou de R$ 840,00 para R$ 768,60. Desta forma, o desconto
correspondente foi de 4,95%.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Piscina

Uma piscina com formato de paralelepípedo retângulo com
4m  de  largura,  8m  de  comprimento  e  1 ,6m  de
profundidade será construída em uma escola.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Piscina', leia as afirmativas a seguir:
I. O volume da piscina é de 5120 decímetros cúbicos.
II. Para que o fundo e as paredes da piscina sejam azulejados é
necessário 102,4 metros quadrados de azulejos.
III. Estando a piscina vazia e se uma bomba d’água coloca 2
litros  de água por  segundo,  então o  tempo para  encher  a
piscina é de 7 horas, 3 minutos e 40 segundos.
IV. Para que o fundo e as paredes da piscina sejam azulejados é
necessário 70,4 metros quadrados de azulejos.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Plantação de Videira

Filoxera é um inseto sugador que apresenta várias formas
dependendo  da  época  do  ano  e  ataca  as  folhas  de
plantações de videiras. Para combater essa praga em uma
plantação de videiras um engenheiro agrônomo procedeu a
pulverização de agrotóxico na plantação começando com
um litro do produto no primeiro dia.  Depois,  pulverizou
diariamente 0,5 litros a mais que no dia anterior. Sabe-se
que o custo de pulverizar um litro desse agrotóxico é de 18
reais por litro.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Plantação de Videira', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Somente no décimo quinto dia  foi  utilizado 7,5  litros  de
agrotóxico.
II. Somente no vigésimo quinto dia foi utilizado 15,5 litros de
agrotóxico.
III. Até o trigésimo dia já foi utilizado um total de 250 litros de
agrotóxico.
IV. Somente no vigésimo quinto dia foi utilizado 13 litros de
agrotóxico.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.


