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

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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. É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) que
as  pessoas  assistidas  tenham  direito  à  informação
sobre seu estado de saúde.

II. O profissional de saúde, ao atender uma criança, deve
vê-la  como  um  ser  isolado,  com  características  e
funcionamento  independentes  do  meio  e  da  família.
Assim,  é  possível  prestar  os  serviços  de  saúde  com
impessoalidade e eficiência, sem favorecimentos.

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.  A  hipertensão  é  uma  consequência  normal  do
envelhecimento,  sendo  altamente  prevalente  entre  as
pessoas idosas. A hipertensão é um fator determinante
de  morb idade  e  mor ta l idade ,  mas ,  quando
adequadamente controlada, reduz significativamente as
limitações funcionais e a incapacidade nos idosos.

II. A imunidade aos vírus Influenza é adquirida a partir da
infecção natural ou por meio de vacinação, sendo que
esta  não  garante  imunidade  em  relação  aos  vírus
homólogos à sua composição.  Assim,  um hospedeiro
que  foi  infectado  com  determinada  cepa  terá  total
imunidade  contra  uma  nova  infecção  por  uma  cepa
variante do mesmo vírus. Isso explica, em parte, a baixa
capacidade deste vírus em causar frequentes epidemias.

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.  É vedada a participação da comunidade no Sistema
Único de Saúde (SUS).

II.  O  Agente  Comunitário  de  Saúde  (ACS)  tem  como
atribuição  o  exercício  de  atividades  de  prevenção  de
doenças  e  de  promoção  da  saúde,  a  partir  dos
referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante
ações  domiciliares  ou  comunitárias,  individuais  ou
coletivas,  desenvolvidas  em  desarmonia  com  as
diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a
atenção  básica  em  saúde,  com  objetivo  de  tolher  o
acesso  da  comunidade  assistida  às  ações  e  aos
serviços de informação, de saúde, de promoção social e
de  proteção  da  cidadania,  sob  supervisão  do  gestor
municipal.

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 Influenza Sazonal  (Gripe ou Influenza Humana) é
uma infecção  viral  aguda  do  sistema respiratório,  de
elevada  transmissibilidade  e  distribuição  global.  Um
indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da vida.
Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo,
apresentar-se de forma grave.

II. A osteoporose é definida como uma doença sistêmica
progressiva  que  leva  a  uma  desordem  esquelética,
caracterizada  por  força  óssea  comprometida.  Isso
acarreta  predisposição  a  um  aumento  do  risco  de
fratura.  Trata-se  de  uma  doença  de  grande  impacto
d e v i d o  à  s u a  a l t a  p r e v a l ê n c i a  e  g r a n d e
morbimortalidade. Afeta indivíduos de maior idade,  de
ambos  os  sexos,  principalmente  mulheres  na  pós-
menopausa, que também apresentam mais fraturas.

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 depressão pós-parto pode constituir um problema
que afeta não apenas a mãe, mas também o bebê e até
mesmo o próprio pai. A atenção do profissional de saúde
deve  estar  mais  focada  principalmente  em relação  à
época  de  início  dos  sintomas  e  em  relação  à  sua
intensidade  e  duração.  Uma  vez  detectados  tais
sintomas,  a  puérpera  deve ser  monitorada com mais
atenção pela equipe de saúde.

II.  No  contexto  da  saúde  do  idoso,  as  principais
complicações das quedas são lesões de partes moles,
restrição  prolongada  ao  leito,  hospitalização,
institucionalização,  risco  de  doenças  iatrogênicas,
fraturas,  hematoma  subdural,  incapacidade  e  morte.

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. A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios  de  qualquer  espécie,  é  um princípio  do
Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Na perspectiva da saúde da criança, uma alimentação
saudável ou uma boa prática alimentar é definida como
a ingestão de alimentos adequados em quantidade e
qualidade  para  suprir  as  necessidades  nutricionais,
permitindo um bom crescimento e desenvolvimento da
criança.

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  amamentação  é  um  comportamento  inato,  que
favorece a formação de vínculo entre mãe e filho. Assim,
é  correto  afirmar  que  a  prática  da  amamentação
depende de aprendizado e da interação positiva entre os
fatores culturais e sociais.

II. Para fins da lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006,
entende-se por Educação Popular em Saúde as práticas
político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas
para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde,
desencorajando o autocuidado, a prevenção de doenças
e a promoção da saúde individual e coletiva a partir do
diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais
e científicos e a valorização dos saberes populares, com
vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao
fortalecimento  do  vínculo  entre  os  trabalhadores  da
saúde e os usuários do SUS.

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.  A abordagem da criança pela equipe de saúde deve
destacar  a  importância  dos  hábitos  alimentares  na
promoção da saúde.  Tal  prática possibilita  o controle
dos desvios alimentares e nutricionais e a prevenção de
várias doenças na infância e na vida adulta futura, entre
as quais se encontram as deficiências nutricionais, as
doenças crônicas, o sobrepeso e a obesidade.

II. Em geral, a transmissão da Gripe (Influenza Sazonal
ou Influenza Humana) ocorre entre espécies diferentes.
A  transmissão  direta  (pessoa  a  pessoa)  é  menos
comum e ocorre por meio de gotículas de sangue ou
contato sexual.

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 divulgação de informações quanto ao potencial dos
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário é um
princípio do Sistema Único de Saúde (SUS).

II.  Os episódios de melancolia pós-parto referem-se a
uma manifestação transitória e frequente do humor que
aparece  no  decorrer  dos  primeiros  dias  pós-parto.  A
puérpera  apresenta  um  estado  de  fragilidade  e
hiperemotividade  transitória  (choro  fácil,  irritabilidade,
tristeza  ou  hipersensibilidade)  que  é  considerado
depressão  pós-parto.

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.

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.



Instituto ADM&TEC | PANELAS - NÍVEL FUNDAMENTAL (MANHÃ)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Página 5 de 9

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.

QUESTÃO 20.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A utilização da epidemiologia para o estabelecimento
de prioridades é um princípio do Sistema Único de Saúde
(SUS).

II. Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de alta
transmissibilidade,  de  distribuição  universal.  Essa
doença  compromete  especificamente  o  aparelho
digestivo (fígado e rins) e se caracteriza pela presença
de sangue na urina. Em lactentes, pode resultar em um
número elevado de complicações e até em morte.

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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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.

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.
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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.

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.
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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


