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CONCURSO PÚBLICO
NA. PREFEITURA DE CARNEIROS (AL) | SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA

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 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

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 ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

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 Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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 nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 25

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O periodonto é o conjunto dos tecidos que revestem e envolvem
o dente.
II.  Não  cabe  à  periodontia  o  estudo  dos  tecidos  do  ligamento
periodontal.
III.  O  ligamento  periodontal  comunica-se  através  de  canais
vasculares com os espaços medulares do osso alveolar próprio.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A gengiva é o tecido que reveste o osso que sustenta os dentes.
II.  O cemento radicular  não é remodelado,  mas permanece em
contínua deposição.
III.  A  má  higiene  torna  a  gengiva  fragilizada  às  infecções
decorrentes de bactérias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A gengivite normalmente é precedida por placas bacterianas no
sulco gengival.
II. A remoção da dentina contaminada pode ser feita por meio de
raspagens realizadas na raiz dos dentes.
III.  A  imunodeficiência  torna  a  gengiva  fragilizada  às  infecções
decorrentes de bactérias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A saúde é um direito fundamental apenas do cidadão com idade
superior a 36 anos.

b) O trabalho é um fator determinante e condicionante da saúde.

c) As Redes de Atenção à Saúde buscam elevar o risco de doença
na comunidade.

d) O indivíduo não possui responsabilidade sobre a manutenção da
própria saúde.

e) A lei 8.080/90 impõe medidas para desassistir a saúde.

5 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Educação em Saúde estimula o engajamento da população
em assuntos relacionados à saúde.

b) A família não possui o dever de garantia da manutenção da
saúde dos seus membros.

c) A Constituição de 1988 autoriza a comercialização de sangue.

d) A Constituição de 1988 autoriza a comercialização de órgãos
humanos.

e)  Disseminar  informações  epidemiológicas  não  é  um  dos
objetivos da vigilância epidemiológica.

6 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  realização  de  atividade  física  prejudica  a  saúde  de  um
indivíduo.

b) A equipe da Estratégia Saúde da Família deve atuar apenas fora
da Unidade Básica de Saúde.

c) Produzir informações epidemiológicas não é um dos objetivos
da vigilância epidemiológica.

d) O princípio da impessoalidade é contrário aos objetivos do SUS.

e) A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a recuperação da
saúde, entre outros temas.

7 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A lei  8.080/90 dispõe sobre as medidas legais necessárias à
degradação da saúde.

b) A única diretriz da Rede de Atenção à Saúde é a economia de
recursos.

c)  O acesso a  meios de transporte  é  um fator  determinante e
condicionante da saúde.

d) As Redes de Atenção à Saúde buscam impedir o acesso aos
serviços de saúde do SUS.

e) A lei 8.080/90 dispõe sobre a organização dos serviços de saúde
na iniciativa privada, exclusivamente.

8 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O SUS é impedido de elaborar normas técnicas relacionadas à
assistência à saúde.

b) A lei 8.080/90 impõe medidas para prejudicar a saúde.

c) O princípio da legalidade é contrário aos objetivos do SUS.

d) A lei 8.080/90 dispõe sobre o funcionamento dos serviços de
saúde.

e) A única diretriz da Rede de Atenção à Saúde é a economia de
custos.

9 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Educação Popular em Saúde inibe a prevenção de doenças.

b) Os idosos portadores de deficiência não podem ter atendimento
especializado no SUS.

c) É vedado à equipe da Estratégia Saúde da Família realizar o
encaminhamento das urgências identificadas.

d) Os processos de trabalho dos profissionais da atenção básica
devem ser embaraçados pela Estratégia Saúde da Família.

e) A Estratégia Saúde da Família favorece a expansão da atenção
básica.
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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O cemento radicular não possui vasos sanguíneos.
II. O stress torna a gengiva fragilizada às infecções decorrentes de
bactérias.
III. A periodontia não estuda os tecidos dos dentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  inflamações  e  infecções  nos  tecidos  periodontais  tornam
esses tecidos mais resistentes e saudáveis.
II.  A  palavra periodontia  significa “perio”  =  sistema e “dontia”  =
nervoso.
III. O fumo torna a gengiva fragilizada às infecções decorrentes de
bactérias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A periodontite amolece o dente por causa do tártaro e ocasiona a
sua perda.
II. O ligamento periodontal não é composto por fibras colágenas
que ligam os dentes ao osso alveolar.
III. O cemento radicular é um tecido que recobre a raiz do dente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A gengivite é uma inflamação nos tecidos gengivais.
II.  A  remoção  do  cálculo  dental  pode  ser  feita  por  meio  de
raspagens realizadas na raiz dos dentes.
III.  Os maus hábitos alimentares tornam a gengiva resistente às
infecções decorrentes de bactérias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A doença periodontal afeta a gengiva, exclusivamente.
II.  O  periodonto  estabelece  uma  unidade  funcional  biológica  e
evolutiva que sofre modificações com o meio bucal.
III. O osso alveolar não possui relação com a mandíbula ou com o
maxilar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Não  cabe  à  periodontia  o  estudo  dos  tecidos  do  cemento
radicular.
II. Os tecidos periodontais são formados na fase embrionária.
III. O osso alveolar tem a função de distribuir e reabsorver as forças
geradas pela mastigação e outros contatos dentais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  remoção  da  microbiota  não  pode  ser  feita  por  meio  de
raspagens realizadas na raiz dos dentes.
II. A periodontia não estuda as doenças dos tecidos dos dentes.
III.  Os  tecidos  periodontais,  durante  o  envelhecimento  natural,
tornam-se mais resistentes às inflamações e infecções.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O ligamento periodontal é formado pelas fibras de Sharpey.
II. O cemento radicular não possui vasos linfáticos.
III. O periodonto é também chamado de aparato de inserção.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A periodontia não estuda o sistema de implantação e suporte dos
dentes.
II. Não cabe à periodontia o estudo dos tecidos do osso alveolar.
III. Não cabe à periodontia o estudo dos tecidos da gengiva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
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e) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A remoção da placa não pode ser feita por meio de raspagens
realizadas na raiz dos dentes.
II. O cemento radicular não possui inervação.
III. A gengivite pode causar a retração da gengiva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O SUS não executa ações de vigilância epidemiológica.

b) As Redes de Atenção à Saúde buscam reduzir a qualidade dos
serviços de saúde na comunidade.

c)  A  Ficha  Individual  de  Notificação é  o  documento  básico  do
Sistema de Informações sobre Mortalidade.

d) A Educação Popular em Saúde inibe o autocuidado.

e) A educação é um fator determinante e condicionante da saúde.

21 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  lei  8.080/90  dispõe  sobre  as  condições  para  a  proteção
integral da criança e do adolescente.

b)  O  Programa  Saúde  na  Escola  não  pode  realizar  avaliações
clínicas.

c)  As condições de exercício do trabalho não possuem relação
com a saúde de uma população.

d) A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção da
saúde, entre outros temas.

e)  O  Programa  Saúde  na  Escola  não  pode  realizar  avaliações
psicossociais.

22 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A alimentação de qualidade é um fator prejudicial à saúde.

b) A disponibilidade de saneamento básico é um fator prejudicial à
saúde.

c) O princípio da moralidade é contrário aos objetivos do SUS.

d) A renda não é um fator diretamente relacionado aos níveis de
saúde de uma população.

e)  A  alimentação  de  qualidade  é  um  fator  determinante  e
condicionante da saúde.

23 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A busca pela qualidade é contrária aos objetivos do SUS.

b)  Os  idosos  com  limitação  incapacitante  não  podem  ter
atendimento especializado no SUS.

c) O princípio da eficiência é contrário aos objetivos do SUS.

d) As atividades de Educação em Saúde estimulam a prevenção de
doenças através de ações educativas.

e)  Não  compete  às  equipes  da  Unidade  de  Saúde  da  Família
realizar o diagnóstico de saúde do território adscrito.

24 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O meio ambiente livre de poluição reduz os níveis de saúde de
uma população.

b) A Estratégia Saúde da Família busca reduzir a resolutividade na
situação de saúde das pessoas.

c) A educação não é um fator condicionante da saúde.

d)  A  Estratégia  Saúde  da  Família  favorece  a  consolidação  da
atenção básica.

e) A lei 8.080/90 dispõe sobre o funcionamento dos serviços de
saúde na iniciativa privada, exclusivamente.

25 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O saneamento básico é um fator determinante e condicionante
da saúde.

b) Cadastrar as famílias em sua área de abrangência não é dever
da equipe da Unidade de Saúde da Família.

c)  A  Estratégia  Saúde  da  Família  busca  reduzir  o  impacto  na
situação de saúde das coletividades.

d)  A  moradia  digna e  de  qualidade atrapalha a  saúde de  uma
população.

e)  As Redes de Atenção à Saúde buscam atender  a indivíduos
particulares em detrimento da população.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

26 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Maria investiu R$ 3.560 em abril e R$ 4.870 em maio, então
ela acumulou mais de R$ 8 mil no período.

b) Se um prêmio de R$ 915 for dividido igualmente entre 5 pessoas,
a cada indivíduo caberá o valor de R$ 208.

c) Se um prêmio de R$ 500 for dividido igualmente entre 5 pessoas,
a cada indivíduo caberá o valor de R$ 125.

d) Se uma galinha pôs 3 ovos no 1º dia, 5 ovos no 2º dia e 4 ovos
no 3º dia, então ela pôs, em média, 6 ovos por dia.

e)  Um  quadrado  com  aresta  de  33cm  terá  uma  área  igual  a
155cm².

27 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Se  um  prêmio  de  R$  830  for  dividido  igualmente  entre  10
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 133.

b) A quantia de R$ 1.000, investida à taxa de 5% ao mês, em juros
simples, durante 1 mês, renderá R$ 500 no período.

c)  Se  um  prêmio  de  R$  750  for  dividido  igualmente  entre  15
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 125.

d)  Se  um  prêmio  de  R$  950  for  dividido  igualmente  entre  19
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 154.

e)  João possuía 3.244 camisas em sua loja.  Após adquirir  877
peças, passará a ter mais de 4.050 itens em seu estoque.

28 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Em uma sala de 40 alunos há 10 estudantes com camisa azul, o
que representa 3/5 do total de presentes.

b)  Se  um  prêmio  de  R$  880  for  dividido  igualmente  entre  16
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 135.

c) Um quadrado com aresta de 7cm terá uma área igual a 63cm².

d)  Se  um  prêmio  de  R$  990  for  dividido  igualmente  entre  11
pessoas, a cada indivíduo caberá o valor de R$ 145.

e) Se 1L de suco custa R$ 6,32, então 20L dessa bebida custarão
mais de R$ 118.
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29 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  quadrado  com  aresta  de  17cm  terá  uma  área  igual  a
323cm².

b) Após um desconto de R$ 12 mil sobre o preço inicial de R$ 60
mil de um carro, o seu preço final passou a ser R$ 48 mil.

c)  Um  quadrado  com  aresta  de  25cm  terá  uma  área  igual  a
675cm².

d) Em uma sala de 50 alunos há 20 estudantes com camisa rosa, o
que representa 12% do total de presentes.

e) Um quadrado com aresta de 9cm terá uma área igual a 99cm².

30 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  quadrado  com  aresta  de  37cm  terá  uma  área  igual  a
443cm².

b) Se 1L de gasolina custa R$ 3,12, então 43L desse combustível
custarão mais de R$ 100.

c)  Um  quadrado  com  aresta  de  13cm  terá  uma  área  igual  a
195cm².

d) Após um desconto de R$ 4 mil sobre o preço inicial de R$ 32 mil
de um carro, o seu preço final passou a ser R$ 36 mil.

e)  Um  quadrado  com  aresta  de  29cm  terá  uma  área  igual  a
899cm².

31 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Constituição Federal de 1988 procura impedir a construção de
uma sociedade sem preconceitos.

b) O direito ao bem-estar é negado pela Constituição Federal de
1988.

c) A cidadania não é um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil.

d) A Constituição Federal de 1988 procura valorizar a construção
de uma sociedade sem preconceitos.

e) A soberania não é um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil.

32 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O direito à igualdade é vedado na Constituição Federal de 1988.

b) A Constituição Federal de 1988 procura assegurar o exercício
dos direitos individuais.

c)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  o
antissemitismo.

d) A dignidade da pessoa humana não é um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.

e)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados à cor.

33 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O direito à liberdade é vedado na Constituição Federal de 1988.

b) A Constituição Federal de 1988 procura negar a construção de
uma sociedade pluralista.

c) A Constituição Federal de 1988 procura impedir o exercício dos
direitos individuais.

d) A Constituição de 1988 procura atrapalhar as ações voltadas à
solução pacífica das controvérsias.

e) A Constituição Federal de 1988 procura assegurar o exercício
dos direitos sociais.

34 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O Legislativo é um dos poderes da União.

b)  O  direito  ao  desenvolvimento  é  contrário  aos  princípios  da
Constituição Federal de 1988.

c)  A  Constituição  Federal  de  1988  procura  desvalorizar  a
construção de uma sociedade fraterna.

d)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados à raça.

e)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos relacionados ao sexo.

35 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Constituição Federal de 1988 procura barrar a construção de
uma sociedade fundada na harmonia social.

b) O direito à segurança é proibido pela Constituição Federal de
1988.

c) O direito à justiça é negado pela Constituição Federal de 1988.

d) A Constituição Federal de 1988 procura vedar a construção de
uma sociedade comprometida, na ordem interna, com a solução
pacífica das controvérsias.

e)  A  dignidade  da  pessoa  humana é  um dos  fundamentos  da
República Federativa do Brasil.

Bitcoin

Em 2017,  o bitcoin assombrou o mundo com uma ascensão
meteórica − quando passou de uma cotação de menos de 400
dólares (1.550 reais) para perto de 19.000 (73.000 reais) − e hoje
só vem dando desgosto para quem investiu nela. Se não houver
nenhuma surpresa, 2019 passará para a cripto-história como o
ano que impôs um limite intransponível às moedas digitais. O
bitcoin está agora 80% abaixo do nível máximo alcançado em
dezembro de 2017, segundo a página Coindesk.
Fonte: elpais.com (com adaptações).

36 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A notícia em questão afirma que o bitcoin deve apresentar um
crescimento expressivo na sua cotação nos próximos 3 anos.

b) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior ao nível
máximo alcançado em 2017.

c) O autor afirma que o bitcoin apresentou uma queda superior a
50% na sua cotação em relação ao nível máximo alcançado em
2017.

d)  O  texto  afirma que o  termo "bitcoin"  refere-se  a  um evento
literário.

e) Em dezembro de 2017, o bitcoin atingiu o menor valor em sua
cotação até hoje.

37 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a uma marca de
roupas masculinas.

b) O texto em questão é injuntivo, pois está pautado na explicação
de um método.

c) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior a 73.000
reais.

d) Atualmente, o bitcoin apresenta uma cotação superior a 19.000
dólares.

e) O texto refere-se a um tema de economia, relacionado a moedas
digitais.
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38 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a)  Atualmente,  o  bitcoin apresenta uma cotação inferior  àquela
alcançada em 2017.

b) O texto apresentado traz um procedimento para realizar algo,
como uma receita de bolo.

c) O bitcoin deve ultrapassar a cotação de 19.000 dólares em 2019,
de acordo com o texto.

d) O bitcoin deve ultrapassar a cotação de 73.000 reais em 2019,
de acordo com o texto.

e) O texto "Bitcoin" visa, sobretudo, instruir, explicar e convencer o
leitor sobre a opinião de um grupo político.

39 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a uma variação do
vírus da gripe.

b)  O  texto  afirma que o  termo "bitcoin"  refere-se  a  um evento
musical.

c) O texto "Bitcoin" pode ser classificado como uma poesia, pois
apresenta versos metrificados.

d) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a um novo
modelo de telefone celular.

e) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a uma moeda
digital.

40 • Leia o texto 'Bitcoin', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto "Bitcoin" tenta convencer o leitor a comprar um produto,
como em uma ação publicitária.

b) Em 2017, o bitcoin apresentou um crescimento expressivo na
sua cotação.

c)  O  texto  afirma  que  o  termo  "bitcoin"  refere-se  a  um  grupo
musical.

d) O texto afirma que o termo "bitcoin" refere-se a um modelo de
automóvel.

e) De acordo com o texto, o termo "bitcoin" refere-se a uma nova
rede social.
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