
CONCURSO PÚBLICO
PANELAS - NÍVEL FUNDAMENTAL (MANHÃ)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

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, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nab.
prova.

Ao receber o Cartão 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 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 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 telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ouc.
máquina fotográfica ou equivalente.

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  as7.
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota8.
zero a toda 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 conter9.
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas10.
devidamente preenchida e assinada ao fiscal  da sala.  Aquele que descumprir  esta regra será
ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
permite identificar as principais causas de mortalidade,
não sendo possível detalhá-las por faixa etária.

II. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi
criado pelo DATASUS para a obtenção regular de dados
sobre mortalidade no país. A partir da criação do SIM foi
possível  a  captação  de  dados  sobre  mortalidade,  de
forma abrangente, para subsidiar as diversas esferas de
gestão na saúde pública. Com base nessas informações
é possível realizar análises de situação, planejamento e
avaliação das ações e programas na área. O documento
básico do SIM é a Declaração de Óbito (DO).

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.

QUESTÃO 2.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O tétano é uma infecção aguda e grave, causada pela
toxina do bacilo tetânico (Clostridium tetani), que entra
no organismo através de ferimentos ou lesões de pele e
não é transmitido de um indivíduo para o outro.

II. O sarampo, uma das afecções clássicas da infância, é
uma doença aguda e autolimitada, contagio-infecciosa,
exantemática,  endemo-epidêmica,  de  etiologia
bacteriana e alta transmissibilidade. Possui distribuição
global,  acometendo  indiscriminadamente  ambos  os
sexos, sem distinção de raça, clima ou nível social.

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.

QUESTÃO 3.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O exercício das atividades de Agente de Combate às
Endemias (ACE), nos termos da lei nº 11.350, de 5 de
outubro de 2006, dar-se-á exclusivamente no âmbito do
Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  na  execução  das
atividades  de  responsabilidade  dos  entes  federados,
mediante vínculo direto entre o ACE e órgão ou entidade
da administração direta, autárquica ou fundacional.

II.  A Leptospirose ocorre em todo o território nacional,
durante  todos  os  meses  do  ano,  principalmente  nos
meses chuvosos,  favorecendo a ocorrência de surtos.
Em áreas urbanas, principalmente nas capitais e regiões
metropolitanas,  apresenta  um  caráter  epidemiológico
mais grave, devido a altas aglomerações populacionais
de baixa renda, que vivem à beira de córregos, em locais
com infraestrutura sanitária precária e com infestações
de  roedores,  que  são  fatores  que  favorecem  o
surgimento de pacientes de leptospirose.

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.

QUESTÃO 4.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em  situações  de  desastres  naturais,  como  nas
enchentes,  indivíduos  ou  grupos  de  pessoas  que
entraram em contato com lama ou água de enchentes
podem  se  infectar  e  manifestar  s intomas  da
Leptospirose.

II. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo
conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão
pública.  Está  organizado  em  redes  regionalizadas  e
hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com
direção única em cada esfera de governo. O SUS é uma
estrutura  que  atua  isoladamente  na  promoção  dos
direitos básicos de cidadania. Dissocia-se das políticas
públicas  de  seguridade  social,  que  abrangem  a
previdência  e  a  assistência  social.

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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QUESTÃO 5.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda
transmitida por vetores artrópodes e causada por um
vírus. A vacinação contra febre amarela é a medida mais
importante  e  eficaz  para  prevenção  e  controle  da
doença.

II. O Agente de Combate às Endemias (ACE) tem como
atribuição  o  exercício  de  atividades  de  vigilância,
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.
No desenvolvimento das atividades do ACE, deverão ser
observadas  as  ações  de  segurança  e  de  saúde  do
trabalhador,  notadamente  o  uso  de  equipamentos  de
proteção individual e a realização dos exames de saúde
ocupacional.

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.

QUESTÃO 6.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A fase aguda ou febril da Chikungunya é caracterizada
principalmente por febre de início súbito e surgimento de
intensa poliartralgia, geralmente acompanhada de dores
nas costas, rash cutâneo (presente em mais de 50% dos
casos),  cefaleia e fadiga,  com duração média de sete
dias.

II.  De acordo com a legislação vigente no Brasil,  são
doenças  de  notificação  imediata:  Botulismo,  Cólera,
Coqueluche,  Dengue (óbitos),  Difteria e Doença aguda
pelo vírus Zika em gestantes.

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.

QUESTÃO 7.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Os sinais e sintomas da Chikungunya são clinicamente
distintos dos da Dengue, pois os sintomas são febre de
início  agudo,  dores  articulares  e  musculares,  cefaleia,
náusea,  fadiga  e  exantema.  A  principal  manifestação
clínica que a torna semelhante à Dengue são as fortes
dores  nas  articulações,  sempre  acompanhadas  de
edema.

II.  O tétano não é contagioso, porém, mesmo aqueles
que já contraíram a doença,  não adquirem anticorpos
para evitá-lo novamente. A vacinação é a única forma de
proteção, portanto.

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.

QUESTÃO 8.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS)
deve, entre outras atribuições, atravancar a fiscalização
das  agressões  ao  meio  ambiente  que  tenham
repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos
órgãos  municipais,  estaduais  e  federais  competentes,
para suplantá-las.

II. O conceito de Mapa da Saúde refere-se ao conjunto de
ações  e  serviços  de  saúde  articulados  em  níveis  de
complexidade crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 9.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  O Tétano decorrente de acidentes se manifesta por
aumento  da  tensão  muscular  geral.  Quando  os
músculos do pescoço são atingidos, há dificuldade de
deglut ição.  No  caso  de  contratura  muscular
generalizada  e  rigidez  muscular  progressiva,  são
atingidos  os  músculos  reto-abdominais  e  os  do
diafragma,  o  que  leva  à  insuficiência  respiratória.

II.  Os  grandes  desafios  que  se  apresentam  aos
profissionais  de  saúde  durante  um  surto  de  febre
amarela silvestre incluem oferecer assistência hospitalar
de alta complexidade aos pacientes graves e vacinar, em
curto espaço de tempo, um grande número de pessoas
não vacinadas nos locais de ocorrência da doença.

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 10.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A Constituição Federal de 1988 define o conceito de
saúde,  incorporando  novas  dimensões.  Para  se  ter
saúde, é preciso ter acesso a um conjunto de fatores,
como alimentação, moradia,  emprego, lazer,  educação
etc.  O  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  faz  parte  das
ações  definidas  na  Constituição  como  sendo  de
“relevância pública”, sendo atribuída ao poder público a
sua  regulamentação,  a  fiscalização  e  o  controle  das
ações e dos serviços de saúde.

II. Os casos da Forma Pulmonar Grave da Leptospirose
podem  evoluir  para  insuficiência  renal  aguda,
imunodeficiência  primária,  ou  Síndrome  de  Burnout.
Muitas vezes precede o quadro de icterícia. O óbito pode
ocorrer nas primeiras 24 horas de internação.

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.

QUESTÃO 11.

Leia as afirmativas a seguir:
I .  A  Dec laração  de  Ób i to  (DO)  padron izada
nacionalmente é distribuída pelos Estados em duas vias.

II.  Todo  estabelecimento  de  saúde  habilitado  como
Unidade  de  Assistência  de  Alta  Complexidade  em
Oncologia  (UNACON)  deve  ofertar  o  serviço  de
Radioterapia.

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.

QUESTÃO 12.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Segundo a Norma Operacional Básica 01/96 (NOB/96),
os municípios podem habilitar-se em duas condições:
gestão  plena  da  atenção  básica  e  gestão  plena  do
sistema municipal.

II. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e
serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do
Sistema  Único  de  Saúde  e  se  completa  na  rede
regionalizada  e  hierarquizada,  de  acordo  com  a
complexidade  do  serviço.

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.

QUESTÃO 13.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  A UNACON é um Serviço de Alta Complexidade em
Oncologia,  onde são atendidos pacientes com câncer.
Para  ser  atendido  na  UNACON  é  necessário  o
diagnóstico de câncer ou um exame que mostre alta
suspeita,  com  encaminhamento  médico.  Para  ser
habilitado como UNACON, o estabelecimento de saúde
deverá possuir no mínimo 8 (oito) cirurgiões de cabeça e
pescoço.

II.  O  documento  básico  do  Sistema  de  Informações
sobre  Mortalidade  (SIM)  é  a  Ficha  Individual  de
Notificação (FIN).

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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QUESTÃO 14.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Em unidades de saúde sem conexão com a internet, os
dados  dos  usuários  do  SUS  em  tratamento  de
neoplasias  malignas  serão  preenchidos  em  folhas
impressas,  sem  a  necessidade  de  alimentação  do
Sistema de Informação de Câncer (SISCAN).

II. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se
submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de
Saúde (SUS), no prazo de até 12 (doze) meses, após a
confirmação do diagnóstico.

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.

QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  Relação Nacional  de Ações e  Serviços de Saúde
(RENASES) compreende todas as ações e serviços que o
Sistema  Único  de  Saúde  oferece  ao  usuário  para
atendimento da integralidade da assistência à saúde.

II. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES)  não  registra  as  características  físicas  dos
estabelecimentos,  tais  como  tipo,  leitos,  serviços  e
equipamentos.

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.

QUESTÃO 16.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Os laboratórios de citopatologia e anatomia patológica
não necessitam implantar o Sistema de Informação do
Câncer (SISCAN), pois o SISCAN é integrado ao Cadastro
Nacional de Usuários do SUS (CADWEB), permitindo a
identificação dos usuários pelo número do cartão SUS e
a  atualização  automática  de  seu  histórico  de
seguimento.

II.  A  sala  de  aplicação  da  quimioterapia  de  adultos
poderá  ser  a  mesma  para  os  serviços  de  oncologia
clínica  e  aplicação  de  quimioterapia  em  crianças  e
adolescentes.

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.

QUESTÃO 17.

Leia as afirmativas a seguir:
I. É direito do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)
ter atendimento de saúde adequado, com qualidade, no
tempo  certo  e  com  garantia  de  continuidade  do
tratamento.

II. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de
saúde específicos para o atendimento da pessoa que,
em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de
atendimento especial.

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.

QUESTÃO 18.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A Declaração de Nascido Vivo (DN) deve ser distribuída
em duas vias, sendo a primeira via entregue à Secretaria
de Saúde Municipal e a segunda, à família. A DN deve
conter os seguintes dados: nome; dia, mês, ano, hora e
cidade de nascimento; sexo; informação sobre gestação
múltipla,  quando  for  o  caso;  nome,  naturalidade,
profissão, endereço de residência da mãe e a idade dela
no momento do parto e o nome do pai.

II.  A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança (PNAISC) não abrange atenção às crianças em
situação de violências e acidentes.

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.

QUESTÃO 19.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A Declaração de Nascido Vivo (DN) é um documento
que tem validade em todo o Brasil. Ela é distribuída em
via única pelo Ministério da Saúde às maternidades e
substitui a Certidão de Nascimento em todo o território
nacional até a idade de 5 (cinco) anos.

II.  O  Sistema  de  Informações  sobre  Nascidos  Vivos
(SINASC)  é  o  mais  antigo  sistema de  informação de
saúde no país.

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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QUESTÃO 20.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O Tétano Neonatal é decorrente da contaminação do
cordão umbilical em recém-nascidos (crianças com até
28  dias  de  vida).  Neste  caso,  o  sistema  nervoso  é
afetado e o tétano provoca fortes dores, fazendo com
que a criança tenha contrações, chore bastante e sinta
dificuldade para mamar.

II.  Mães  que  adquirem  Chikungunya  no  período
intraparto têm grandes chances de transmitir o vírus ao
recém-nascido  por  via  transplacentária  ou  pelo
aleitamento  materno.

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

QUESTÃO 21.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com  as  novas  regras  ortográficas,  nos
vocábulos geleia, jiboia, claraboia e heroico, os ditongos
abertos EI e OI não são acentuados.

II. Estão corretamente grafados os seguintes vocábulos:
feiúra,  boiúno,  baiúca,  bocaíuva,  cauíla,  maoísmo,
taoísmo,  guaíba.

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.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com as novas regras ortográficas, os verbos
crer, dar, ler e ver, na terceira pessoa do plural, não são
acentuados. Por exemplo: creem, deem, leem, veem.

II. Os seguintes vocábulos estão corretamente grafados
e recebem acento pelo mesmo motivo: álbum, álbuns,
cárater, vírus, jurí e lápis.

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.

QUESTÃO 23.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Os seguintes vocábulos recebem acento gráfico pelo
mesmo motivo: pá, trás, pé e pó.

II. A reprodução das palavras na escrita é feita por meio
de sinais  gráficos denominados letras.  Em português,
após a inclusão das letras K, W e Y, o alfabeto passou a
ter 26 letras.

III. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Por
exemplo: árvore, álibi, âncora e relâmpago.

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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QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O acento circunflexo é utilizado no trecho “Precisou de
muito tempo para pôr ordem no escritório” pelo mesmo
motivo que no trecho “Ele  viajou pôr  países que não
conhecia”.

II.  De  acordo  com  as  novas  regras  ortográficas,  nos
monossílabos  tônicos  e  nas  oxítonas,  o  acento  dos
ditongos  “ei”  e  “oi”  permanece.  São  exemplos  dessa
regra os vocábulos: herói, dói, constrói, réis e anéis.

III.  De acordo com a nova regra ortográfica, não mais
receberão trema os vocábulos tranquilo, consequência,
linguiça e bilíngue.

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.

QUESTÃO 25.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Está correta a grafia do trecho seguinte: Ele póde fazer
tudo que idealizou para si, por isso pôde se considerar
vitorioso.

II. Não recebem acento as palavras oxítonas terminadas
em A,  E,  O  (seguidas  ou  não de  S),  EM e  ENS.  São
exemplos  dessa  regra  ortográfica  os  seguintes
vocábulos:  caja,  chale,  cipo,  tambem  e  parabens.

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.

QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Há 4 meses, Maria decidiu comprar dois filhotes de
ovelha recém-nascidos. A razão entre o peso do filhote A
e do filhote B, no momento do nascimento, era igual a
2/3. Após 6 meses, o peso do filhote A aumentou 50% e
o  peso  do  filhote  B  aumentou  25%.  Agora,  após  o
cuidadoso tratamento de Maria, a razão 2/3 passou a
ser 4/7.

II. Considere duas peças em formato triangular: X e Y. A
peça X possui base igual a 8 cm e altura igual a 16 cm.
Se a peça Y possui área 45% maior do que a área da
peça X, então a área de Y é inferior a 89 cm².

III.  Um  reservatório  possui  largura  igual  a  6,80m,
profundidade  igual  a  1,20m  e  comprimento  igual  a
8,40m. Se esse reservatório está com 2/3 do seu volume
preenchido com cereais, então nele estão contidos mais
de 44m³ de cereais.

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.

QUESTÃO 27.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Um reservatório em formato de cubo com aresta de
2,5m foi reformado e teve seu volume aumentado em
12%. Assim, é correto afirmar que o referido reservatório
passou a ter um volume superior a 17m³.

II. Se um cubo tiver todas as suas arestas aumentadas
em 20%, então o seu volume total  também será 20%
maior.

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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QUESTÃO 28.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  Prefeitura  de  Lagoa  Azul  decidiu  distribuir  5
toneladas  de  sementes  entre  as  três  principais
cooperativas do município: X, Y e Z. Uma lei municipal
determina que as sementes devem ser divididas entre as
cooperativas em partes inversamente proporcionais ao
quantitativo de associados de cada uma. Sabe-se que a
cooperativa  X  possui  30  associados,  a  cooperativa  Y
possui  20  associados  e  a  cooperativa  Z  possui  18
associados. Assim, é correto afirmar que a cooperativa X
receberá 55% a mais que a cooperativa Z.

II. Um triângulo possui altura igual a 12 cm e área igual a
60 cm². Se a base desse triângulo for aumentada em
80%, então a sua área será aumentada em 64%.

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.

QUESTÃO 29.

Leia as afirmativas a seguir:
I .  Se  um  tanque  possui  largura  igual  a  5,40m,
profundidade  igual  a  1,80m  e  comprimento  igual  a
12,00m, então seu volume será superior a 115m³.

II. A prefeitura de Lagoa Azul realizou uma pesquisa de
preço de um medicamento entre três fornecedores. O
preço do fornecedor A é R$ 19,80, o do fornecedor B é
R$ 22,50  e  o  do  fornecedor  C  é  R$  26,70.  Assim,  é
correto  afirmar  que  o  preço  médio  do  medicamento,
considerando exclusivamente os preços ofertados pelos
fornecedores, é inferior a R$ 24,00.

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.
QUESTÃO 30.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Há  5  anos,  um  médico  registrou  a  altura  de  três
pacientes: Maria media 1,82m, Ana media 1,65m e Lúcia
media 1,77m. Hoje de manhã,  uma nova medição foi
realizada  e  o  médico  observou  que  a  paciente  Ana
cresceu  10%  na  altura,  enquanto  Maria  e  Lúcia
mantiveram  a  mesma  altura  da  primeira  medição.
Assim,  é  correto  afirmar  que  a  altura  média  das
pacientes aumentou cerca de 5 cm em relação à média
medida há 5 anos.

II.  Se  a  prefeitura  de  Lagoa  Azul  adquiriu  737  livros
escolares a um preço unitário de R$ 9,35, então a sua
despesa total com a referida aquisição é superior a R$
6.800.

III. Um capital aplicado durante 7 meses, a uma taxa de
juros compostos de 1% ao mês, renderá juros superiores
a 9,6% no período.

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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RASCUNHO


