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CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

GUARDA PATRIMONIAL

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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

Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

ATENÇÃO!

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

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  competência dos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição,
implantar,  manter e operar o sistema de sinalização,  os
dispositivos e os equipamentos de controle viário.

II. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários
dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, arrecadar
valores provenientes de estada e remoção de veículos e
o b j e t o s ,  e  e s c o l t a  d e  v e í c u l o s  d e  c a r g a s
superd imensionadas  ou  per igosas.
III. No Brasil, antes de se colocar um veículo em circulação
nas vias públicas, deve-se verificar a existência e as boas
condições  de  funcionamento  dos  equipamentos  de  uso
obrigatório, bem como abster-se de confirmar a existência
de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
Quando o veículo estiver em movimento na via, o condutor
deverá – a todo momento – ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o  com  atenção  e  cuidados  indispensáveis  à
segurança do trânsito.

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.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, o Estatuto do Idoso prevê o estabelecimento de
mecanismos de censura contra a divulgação de informações
educativas sobre a velhice, inclusive quando tais conteúdos
forem relevantes sob a ótica da saúde pública.

II. O Estatuto do Idoso foi constituído por uma lei federal e,
atualmente, representa um referencial que permite aos idosos
terem seus direitos garantidos no Brasil.
III. A destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção ao idoso é uma das diretrizes
previstas no Estatuto do Idoso.

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.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do Estatuto do Idoso, as pessoas com idade superior
a  65  anos  têm  prioridade  de  atendimento  asilar,  em
detrimento do atendimento e acolhimento por sua própria
família,  pois  apenas  uma  instituição  asilar  pode  fornecer
suporte aos serviços de saúde necessários aos indivíduos na
terceira idade.

II.  A  garantia  de  prioridade  prevista  no  Estatuto  do  Idoso
compreende,  entre  outros  aspectos,  a  preferência  na
formulação  e  na  execução  de  políticas  sociais  públicas
específicas para esses cidadãos.
III.  Atualmente,  o  Estatuto  do  Idoso é  um instrumento  de
cidadania  no  Brasil,  pois  discrimina  uma  série  de  direitos
atribuíveis à população idosa.

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.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é crime
com  pena  de  reclusão,  de  um  a  quatro  anos,  e  multa,
conforme  disposto  no  Decreto-Lei  nº  2.848,  de  7  de
dezembro de 1940.

II. Subtrair um objeto comum – para si ou para outrem – a
quem legitimamente o detém, é crime com pena de detenção,
de seis meses a dois anos, ou multa, conforme disposto no
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
III. À luz do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por
qualquer meio,  reduzido à impossibilidade de resistência,  é
crime com pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

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.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  Declaração  de  Direitos  Humanos  considera  que  o
reconhecimento da dignidade humana é inerente a todos os
seres humanos e, ao mesmo tempo, é a principal causa de
injustiças no mundo moderno.

II.  A  Declaração  de  Direitos  Humanos  é  uma  forma  de
demonstrar  o  descrédito  existente  nas  propostas  de
promoção da dignidade e da igualdade de direitos entre os
cidadãos de todos os países.
III.  É  essencial  que os direitos humanos sejam protegidos
pelas leis, de acordo com a Declaração de Direitos Humanos,
para que o ser humano possa finalmente ser compelido à
rebelião contra os sistemas legais e tribunais vigentes.

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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 6  Analise as afirmativas a seguir:
I. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e
as  liberdades  estabelecidos  na  Declaração  de  Direitos
Humanos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça,
de cor, de sexo, de língua ou de religião, por exemplo.

II.  À  luz  da  Declaração  de  Direitos  Humanos,  nenhum
indivíduo deve ser mantido em condição de escravidão ou de
servidão.  Assim,  de  acordo  com  o  texto  dessa  carta,  a
escravidão e o tráfico de escravos são práticas proibidas em
todas as suas formas.
III.  Todo  ser  humano  tem  direito  à  vida,  à  liberdade  e  à
segurança  pessoal,  é  o  que  determina  a  Declaração  de
Direitos Humanos.

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.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Declaração de Direitos Humanos determina que não se
deve fazer qualquer distinção fundada na condição política,
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença
uma  pessoa,  mesmo  quando  se  tratar  de  um  território
independente, sob tutela e sem governo próprio.

II.  Romper  com  as  iniciativas  de  promoção  de  relações
amistosas entre as nações é um dos princípios defendidos
pela Declaração de Direitos Humanos.
III.  Nenhum ser  humano deve ser  submetido à  prática  de
tortura, nem a qualquer forma de tratamento ou castigo cruel,
desumano  ou  degradante,  conforme  estipulado  pela
Declaração  de  Direitos  Humanos.

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.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, é vedado aos juízes do Poder Judiciário exercer,
ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo
uma de magistério.

II.  No  Brasil,  todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder
Judiciário devem ser públicos e todas as decisões dos juízes
desse poder devem ser devidamente fundamentadas, embora
a legislação vigente não preveja qualquer pena por não se
cumprirem essas determinações.
III. Aos juízes brasileiros é vedado receber, a qualquer título ou
pretexto,  auxílios  ou  contribuições  de  pessoas  físicas,  de
entidades  públicas  ou  privadas,  ressalvadas  as  exceções
previstas em lei.

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.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. As decisões administrativas dos tribunais brasileiros devem
ser  motivadas  e  em  sessão  pública,  sendo  as  decisões
disciplinares  tomadas  individualmente  por  um  juiz
previamente  designado.

II. A legislação brasileira determina que é vedado aos juízes
receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação
em processo sob sua responsabilidade.
III.  Dedicar-se  à  atividade  político-partidária  é  uma  prática
vedada aos juízes do Poder Judiciário brasileiro.

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.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  ambiente  físico  organizado,  a  postura  displicente  do
servidor e a falta de informações disponíveis na entidade são
fatores  que  influenciam  positivamente  a  qualidade  no
atendimento ao público de uma instituição governamental.

II.  O  servidor  público  deve  demonstrar  proatividade,
inabilidade, atenção e boa educação ao realizar o atendimento
a um cidadão que busca os serviços prestados pela entidade,
seja presencialmente ou por telefone.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Uma  entidade  pública  que  promove  uma  cultura  de
proatividade  entre  os  servidores  e  de  humanização  no
atendimento aos usuários dos serviços está trabalhando em
prol de uma boa qualidade no atendimento aos cidadãos.

II.  O termo “canal de comunicação” designa o conjunto de
elementos que dificultam o entendimento de uma mensagem
recebida pelo cidadão. Assim, o servidor deve sempre evitar
utilizar os canais de comunicação da instituição para enviar
mensagens para os usuários dos serviços.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  Estatuto  do  Idoso promove a  viabilização de  formas
alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso
com as demais gerações.

II.  A  garantia  de  prioridade  prevista  no  Estatuto  do  Idoso
compreende,  entre  outros  aspectos,  a  capacitação  e  a
reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos.
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III.  A  garantia  de  prioridade prevista  no Estatuto  do Idoso
compreende, entre outros aspectos, a garantia de acesso à
rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

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.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  dos  princípios  do  Sistema  Nacional  de  Políticas
Públicas sobre Drogas é a promoção de consensos nacionais
– de ampla participação social – para o estabelecimento dos
fundamentos e estratégias desse sistema.

II.  O  Sistema Nacional  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas
compreende ações de promoção dos valores éticos, culturais
e  de  cidadania  do  povo  brasileiro,  reconhecendo-os  como
fatores de agravamento do uso indevido de drogas e outros
comportamentos correlacionados.
III.  Um  dos  princípios  do  Sistema  Nacional  de  Políticas
Públicas  sobre  Drogas é  ampliar  a  adoção de abordagem
multidisciplinar  que  reconheça  a  interdependência  e  a
natureza complementar das atividades de prevenção do uso
indevido,  atenção  e  reinserção  social  de  usuários  e
dependentes  de  drogas,  repressão  da  produção  não
autorizada  e  do  tráfico  ilícito  de  drogas.

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.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. As ações do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas  buscam  garant i r  o  reconhec imento  da
intersetorialidade  dos  fatores  correlacionados  com  o  uso
indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o
seu tráfico ilícito.

II. Promover o respeito aos direitos fundamentais da pessoa
humana – exceto quanto à sua autonomia ou à sua liberdade
– é o principal objetivo a ser conquistado com as ações do
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
III.  Um  dos  princípios  do  Sistema  Nacional  de  Políticas
Públicas sobre Drogas é amainar o respeito à diversidade ou
às especificidades populacionais existentes nas comunidades
onde forem identificados muitos usuários de drogas.

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.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I .  O  veículo  que  t iver  a l terada  qualquer  de  suas
características  para  competição  ou  finalidade  análoga  só
poderá circular  nas vias públicas com licença especial  da
autoridade de trânsito, em itinerário e horário fixados.

II.  É  competência  dos  órgãos  e  entidades  executivos  de
trânsito  dos  municípios,  no  âmbito  de  sua  circunscrição,
registrar e licenciar,  na forma da legislação, os veículos de
tração  e  de  propulsão  humana  e  de  tração  animal,
fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando
multas decorrentes de infrações.
III. Os veículos brasileiros destinados ao socorro de incêndio e
ao salvamento, os de polícia, os de fiscalização e de operação
de  trânsito  e  as  ambulâncias,  devido  à  sua  prioridade  de
trânsito, apenas podem estacionar em locais onde a borda da
calçada esteja sinalizada com a cor branca.

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.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Os  órgãos  e  as  entidades  componentes  do  Sistema
Nacional de Trânsito respondem objetivamente – no âmbito
das respectivas competências – por danos causados aos
cidadãos em virtude da omissão ou do erro na execução dos
seus programas.

II. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo
de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque
ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade,
dirigindo  com  atenção  redobrada  ou  parar  o  veículo  com
vistas à segurança dos pedestres.
III. Em relação aos crimes de trânsito, é correto afirmar que
dirigir automóvel na via pública sem possuir permissão para
dirigir  ou  habilitação  é  crime  de  perigo  concreto,  cuja
tipificação exige a prova de geração do perigo de dano.

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.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Em  um  acidente  com  arranhões,  a  única  medida  de
primeiros  socorros  é  lavar  o  local  com  água  sanitária  e
esponja de aço. Assim, é possível reduzir o risco de infecção
da área até a chegada do atendimento médico especializado.

II. O primeiro cuidado para prestar socorro a um acidentado
inconsciente  é  manter  as  vias  respiratórias  superiores
obstruídas,  fazendo  a  extensão  da  cabeça,  ou  manter  a
cabeça em posição lateral para evitar a aspiração de vômito
ou de gotículas de saliva de outras pessoas.
III. O conceito de primeiros socorros refere-se aos cuidados
imediatos  que  devem  ser  prestados  rapidamente  a  uma
pessoa,  vítima de acidentes ou de mal súbito,  cujo estado
físico põe em perigo a sua vida,  com o fim de manter as
funções  vitais  e  evitar  o  agravamento  de  suas  condições,
aplicando  medidas  e  procedimentos  até  a  chegada  de
assistência qualificada.
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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.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um acidente com queimadura superficial, deve-se lavar
o local com água oxigenada e, em seguida, aplicar um pano
umedecido  quente,  preferencialmente  que  tenha  sido
aquecido  em  forno  de  micro-ondas.

II. Em um acidente de trânsito, a proteção da vítima deve ser
feita com rigor, sendo importante observar se existem perigos
para quem estiver prestando o socorro nas proximidades da
ocorrência, tais como: fios elétricos soltos e desencapados;
tráfego de veículos; andaimes; placas luminosas; sinalização
horizontal ou vertical; máquinas funcionando etc.
III.  Em  um  acidente  com  queimadura  superficial,  deve-se
evitar adotar medidas de primeiros socorros,  pois a vítima
certamente  apresentará  um  quadro  de  recuperação  mais
efetiva após um banho frio.

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.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I. Independentemente das circunstâncias de cada acidente, é
importante  manter  próximos  os  curiosos,  para  evitar
confusão e para ter espaço em que se possa trabalhar da
melhor maneira possível. Deve-se também evitar o pânico e
procurar  a  colaboração de  outras  pessoas,  dando ordens
breves, claras, objetivas e concisas.

II.  Quando  alguém  se  machuca,  deve-se  evitar  prestar  os
primeiros socorros durante os primeiros quinze minutos, pois
é nesse período – denominado de intervalo de latência – que
o  corpo  humano  produz  os  anticorpos  que  vão  atacar  o
possíveis microrganismos invasores.
III. Ao se prestar os primeiros socorros, é importante verificar
se há lesão no tórax da vítima, se há dor quando ela respira ou
se há dor quando o tórax dela é levemente comprimido. Esse
diagnóstico preliminar indica que, se a vítima sentir qualquer
grau de dor, certamente ela possui uma fratura exposta.

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.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  acidentado  de  choque  elétrico  ou  com  traumatismo
violento que julgar nada ter sofrido deverá tentar levantar-se
rapidamente,  pois manter-se imóvel  – ainda que para um
rápido  exame  nas  áreas  que  sofreram  alguma  lesão  –
ampliará o agravo à saúde do acidentado.

II. Diante de uma vítima de acidente, deve-se observar o seu
estado  psicológico,  pois  essa  condição  determina  a
capacidade  de  regeneração  de  cada  indivíduo.  Ou  seja,  o
acidentado pode se regenerar mais facilmente se ele estiver
com medo, ansioso e sem confiança em quem está cuidando.
III.  Qualquer  pessoa  treinada  poderá  prestar  os  primeiros
socorros  a  uma  vítima  de  acidente,  conduzindo-se  com
serenidade,  compreensão  e  confiança.  Nesse  contexto,  é
importante manter a calma e o próprio controle, além, claro,
de manter o controle de outras pessoas próximas.

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.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I. O termo “poluição sonora” refere-se ao conjunto de todos
os  ruídos  provenientes  de  uma  única  fonte  sonora,
exclusivamente,  manifestado ao mesmo tempo num lugar
fechado ou com reverberação latente.

II.  A  poluição  sonora  não  afeta  a  qualidade  de  vida  da
população,  pois  ela  ocorre durante pequenos intervalos de
tempo, devido à velocidade de propagação do som que torna
esses eventos breves.
III. O termo “poluição sonora” apenas é aplicável à prática de
acionamento de buzinas e/ou de sirenes acima dos limites
auditivos normais por um período superior a trinta minutos
ininterruptos.

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.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  poluição  sonora,  por  não  estar  relacionada  com  o
excesso de ruídos,  constitui  um fenômeno pouco comum
nas grandes cidades, especialmente próximo às rodovias e
às linhas de trem.

II. A poluição sonora afeta consideravelmente a qualidade de
vida  da  população,  podendo  prejudicar  o  sono  e  causar
desconforto aos cidadãos afetados por esse tipo de poluição.
III. A poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde
física e mental dos cidadãos. Ela é considerada um tipo de
crime ambiental e pode ser causada por sirenes, caixas de
som e até mesmo turbinas de aviões.

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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 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Embora não se acumule no meio ambiente como outros
tipos de poluição, a poluição sonora causa vários danos ao
corpo, à qualidade de vida das pessoas e à fauna. Por isso, é
considerada um problema de saúde pública.

II. Uma forma eficiente de evitar a poluição sonora é estimular
a  utilização  de  buzinas,  de  sirenes  e  de  som  automotivo
diante de escolas e hospitais.
III. A poluição sonora ocorre quando um som está controlado
dentro  do  limite  auditivo  normal,  e  pode  causar  diversos
danos à saúde do ser humano, como o estresse e a insônia.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. A integração das estratégias nacionais e internacionais de
prevenção do uso indevido de drogas e a reinserção social de
usuários e dependentes de drogas são princípios do Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.

II.  O  Sistema Nacional  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas
busca  real izar  a  promoção  da  responsabi l idade
compartilhada entre o Estado e a Sociedade, reconhecendo a
importância  da  participação  social  nas  atividades  desse
sistema.
III.  Promover  a  articulação  com  os  órgãos  do  Ministério
Público  e  dos  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  visando  à
cooperação mútua nas atividades do Sistema Nacional  de
Políticas Públicas sobre Drogas, é um dos princípios desse
sistema.

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.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  servidor  público  deve  cumprir  os  prazos  legais
relacionados  aos  serviços  prestados  pela  entidade,
certificando-se de que o atendimento aos usuários deve ser
de qualidade, eficiente e eficaz.

II.  Ao  realizar  o  atendimento  ao  público,  o  servidor  deve
procurar ser o mais claro,  objetivo e transparente possível,
buscando compreender as necessidades do cidadão e dar
orientações  e  encaminhamentos  adequados  para  que  o
usuário possa ter sua necessidade suprida.

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.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público iludir ou enganar as pessoas
que  necessitam  dos  serviços  prestados  pela  entidade
pública, pois o servidor tem o papel de garantir o direito do
cidadão de acesso aos serviços públicos.

II.  São  exemplos  de  características  e  comportamentos  do
servidor favoráveis ao bom atendimento em uma entidade
pública,  entre  outros,  a  capacidade  de  resposta,  a
autoconfiança,  a  comunicação  incompreensível,  a
disponibilidade para resolver questões e o interesse em ajudar
o cidadão.

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.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O servidor  público não deve apropriar-se dos bens,  das
máquinas  ou  dos  equipamentos  públicos  pertencentes  à
instituição onde trabalha sem a devida autorização ou de
modo que não esteja  em conformidade com a legislação
vigente.

II.  É  papel  de  todo  servidor  público  zelar  e  trabalhar  pela
eficiência  dos  seus  processos  de  trabalho,  buscando
equilibrar os desejos e expectativas dos usuários dos serviços
com as possibilidades previstas na legislação vigente, pois os
servidores devem sempre agir dentro da legalidade.

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.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  dever  do  servidor  público  demonstrar  assiduidade  e
frequência adequadas durante o exercício das suas funções,
pois  essas  características  contribuem diretamente  para  a
prestação de serviços de qualidade na instituição.

II. Ceder a todas as pressões de pessoas que visem a obter
quaisquer favores ou vantagens indevidas em decorrência de
ações  imorais  ou  ilegais  é  dever  do  servidor  público
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.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I. A discussão sobre a ética está presente no dia a dia das
organizações públicas, pois os servidores de uma instituição
devem  sempre  agir  em  conformidade  com  a  legislação
vigente, atendendo às necessidades dos cidadãos.
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II. Uma forma de cultivar uma atitude ética no ambiente de
trabalho é adotar, no dia a dia, atitudes de solidariedade, de
cooperação  e  de  promoção  das  in just iças  e  de
discriminações entre os servidores da instituição e entre os
usuários dos serviços.

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.

 30  Analise as afirmativas a seguir:
I. É vedado aos servidores públicos serem justo, eficientes ou
mesmo  proativos  durante  o  exercício  das  suas  funções,
assim como não lhes é permitido demonstrar empatia ou
dedicar  atenção  no  atendimento  às  necessidades  dos
cidadãos.

II.  O  servidor  público  deve,  a  todo  momento,  evitar  ser
conivente com o erro, com as infrações, com a ineficiência e
mesmo com atitudes que possam lhe proporcionar benefícios
indevidos ao exercer a sua função.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 8% por 14% é maior que
1,2812%.

II. O produto da multiplicação de 9% por 17% é um valor
menor que 1,1399%.
III.  Se  realizarmos  a  multiplicação  de  7%  por  11%,  o
resultado será menor que 1,0921%.

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.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere uma série de dados representada pelos números
51,  57,  83,  32 e  29.  A  partir  dessa informação,  é  correto
afirmar que a média dessa série é maior que 51,25.

II.  Uma série de dados compreende os seguintes números:
166, 201, 202, X e 107. Se a média dessa série de dados é
igual a 173, então é correto afirmar que X corresponde a um
número menor que 166.

III. Considere 3 volumes que pesam, respectivamente, 1.200
gramas, 1.400 gramas e 1.900 gramas. Diante desses dados,
é correto afirmar que o peso médio desses volumes é maior
que 1,4 quilo.

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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre um empréstimo no valor de R$ 6.200, foi necessário
pagar  juros  totais  no  valor  de  3,5%.  Assim,  considerando
apenas esses dados, é correto afirmar que o valor dos juros
equivale a R$ 217.

II. Considere um capital de R$ 1.200 que foi aplicado ao longo
de 12 meses,  à  taxa de  1% ao mês,  em regime de juros
compostos.  Considerando  esses  dados,  ao  término  do
período, essa aplicação resultará em um montante superior a
R$ 1.298,35.
III. Considere um investimento de R$ 39.000 que, após 1 ano,
apresentou  rendimentos  totais  da  ordem  de  3,5%.  Diante
desses dados, é correto afirmar que o montante acumulado
dessa aplicação, no período, é superior a R$ 39.990.

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.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Ocorre advérbio de tempo nas seguintes frases:  “Ontem
estivemos numa reunião de trabalho”  e  “Sempre estamos
juntos”.

II. São exemplos de advérbio de tempo as seguintes palavras:
hoje,  agora,  amanhã,  ontem,  tarde,  breve,  cedo,  jamais  e
nunca.

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.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I. As palavras que nomeiam os seres de uma mesma espécie
são substantivos comuns como, por exemplo,  as palavras
“menino”, “papagaio” e “mulher”.

II.  Os  substantivos  caracterizam-se  por  nomear  seres
inanimados,  como  pessoas  e  animais,  e  animados,  como
objetos, lugares, estados, ações e qualidades.

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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 36  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os verbos irregulares seguem o modelo padrão de flexão,
no qual o radical não se altera e a desinência muda conforme
regras bem estabelecidas, como ocorre nas palavras: cantar,
vender e partir.

II.  Os verbos irregulares tendem a seguir o modelo padrão,
mas  com  algumas  conjugações  que  se  afastam  desse
modelo.

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.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As  palavras  derivadas são formadas a  partir  de  outros
radicais, como as palavras “pedreiro” e “floricultura”.

II. As palavras primitivas servem como base para a formação
de outra e que não foram formadas a partir de outro radical
da língua, como as palavras “pedra” e “flor”.

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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  literatura  brasileira,  o  Modernismo  representou  um
marco importante,  pois  tolheu as iniciativas de renovação
das concepções sobre a produção escrita  em nosso país
promovidas por grandes autores nacionais.

II. A principal característica da obra de Mário de Andrade é o
uso de assuntos coloquiais e o tom irônico em suas obras.
Esses recursos foram utilizados por esse autor com o objetivo
de aproximá-lo da Literatura acadêmica da sua época.

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.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um quadrado X possui uma área de 144 cm². Um quadrado
Y possui arestas 50% maiores do que as arestas de X. Assim,
é correto afirmar que o perímetro de Y é 62,8% maior do que
o de X e que a área de Y é 81,44% maior do que a de X.

II.  Um  retângulo  possui  largura  igual  a  15  metros  e
comprimento  igual  a  21  metros.  Dadas  essas  medidas,  é
correto afirmar que o seu perímetro é igual a 58 metros.

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.

 40  Analise as afirmativas a seguir:
I. Se um capital de R$ 100 for aplicado à taxa de 2% ao mês,
ao longo de 11 meses, em regime de juros compostos, então
ele renderá R$ 16,23 de juros ao final desse período.

II. Durante 7 meses, um capital de valor X foi aplicado a uma
taxa de 1% ao mês, em regime de juros compostos. Assim,
considerando apenas esses dados, é correto afirmar que, no
período, essa aplicação renderá juros superiores a 8,4432%.

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.

 41  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um tanque com profundidade igual a 13 metros, largura
igual a 25 metros, e comprimento igual a 61 metros, terá um
volume maior que 21.066 m³.

II.  Uma piscina com profundidade igual a 9 metros, largura
igual a 21 metros, e comprimento igual a 57 metros, terá um
volume maior que 8.993 m³.

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.

 42  Analise as afirmativas a seguir:
I. Se 36/56 das canetas de uma caixa são azuis, então mais
de 67,219% das canetas dessa caixa são da cor azul.

II. Se 19/74 dos produtos de um lote estão defeituosos, então
mais de 22,555...% desses itens possui algum defeito.

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.

 43  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma série de dados é composta pelos números 49, 54, 79,
27 e 30. Diante dessa informação, é correto afirmar que a
média dessa série é maior que 46,11.

II. Uma sequência é formada pelos números 401, 409, 416, Z e
458, onde 432 < Z < 455. Sabe-se que a média dessa série de
dados é um número ímpar, múltiplo de 5, maior que 423 e
menor  que  427.  Assim,  considerando  apenas  essas
informações, é correto afirmar que o valor de Z é dado por um
número ímpar, maior que 440 e menor que 443.
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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.

 44  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  reservatório  com  profundidade  igual  a  11  metros,
largura igual a 23 metros e comprimento igual a 59 metros,
terá um volume menor que 14.871 m³.

II. Um triângulo com medidas iguais a 91 metros de base e 99
metros de altura terá uma área correspondente a mais de
4.288 m² e menos de 4.402 m².

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.

 45  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um recipiente cúbico com aresta igual a 155 centímetros
teve  17%  do  seu  volume  preenchido  por  água.  Assim,  é
correto afirmar que a quantidade de água presente em seu
interior é maior que 608.075 cm³.

II.  Considere  dois  tanques:  X  e  Y,  cujos  volumes  somam
1.696.231 cm³. O tanque X tem o formato de um cubo com
aresta de 111 cm. O tanque Y tem comprimento igual a 155
cm,  profundidade igual  a  Z  cm e largura  igual  a  106 cm.
Assim,  considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que Z deve ser igual ou maior que 43 cm.

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.

Texto para as questões de 46 a 50

O impossível

Por Cristiana Albuquerque, em 03/01/2022.

Existem  áreas  da  ciência  que  são  muito  avançadas,
enquanto outras progridem em um ritmo mais lento, sem
que  muitas  pessoas  se  deem  conta  do  potencial  que
poderiam ter se houvesse mais investimentos, pesquisas e,
claro, mais “ousadia” por parte de muitos cientistas.

Recentemente,  li  um artigo no qual  um físico afirma que,
dentro de algum tempo, com os investimentos corretos, já
será  possível  controlar  o  clima.  Isso  mesmo:  pelo  nível
tecnológico  de  muitas  áreas,  em  breve  podemos  estar
controlando chuvas.

Imagine as possibilidades: acabaríamos com a escassez de
água  em  muitas  cidades  no  Brasil  e,  ao  mesmo  tempo,
evitaríamos enchentes como as que ocorreram na Bahia.
Não teríamos os níveis dos reservatórios tão baixos a ponto
de afetar a geração de energia e nem problemas agrícolas.

Acredito que essa “ousadia” em imaginar novas tecnologias,
algo  efetivamente  disruptivo  para  solucionar  grandes
problemas da humanidade, é algo que está sendo cada vez
menos comum entre nós. há alguns anos, enquanto lia uma
bibliografia do grande gênio Nikola Tesla¹,  conheci alguns
dos  seus  projetos  como um sistema de  transmissão  de
energia sem fio e também uma espécie de espaçonave que
não precisaria de foguetes.

Possivelmente, alguns desses projetos de Tesla podem ter
sido  apenas  sonhos.  Mas  precisamos  de  cientistas,
engenheiros e empreendedores com a mesma capacidade
de sonhar, de desbravar o que hoje parece impossível.

Eu acredito que a tecnologia surge primeiramente na mente
dos visionários. É necessário um fator de motivação para
reunir  dezenas  ou  centenas  de  pessoas  diante  de  um
conjunto de problemas para, depois de muito trabalho duro,
solucionar uma grande questão. Ora, Elon Musk² quer levar o
homem a Marte. Isso por si só vai empurrar a inovação em
muitas  áreas.  Se  formos  capazes  de  plantar  em  Marte,
seremos capazes de plantar no deserto do Saara.

Se  não  houver  inovação  não  haverá  progresso.  O  futuro
exige  que  novas  companhias,  cientistas  e  muitos  outros
profissionais surjam explorando os limites da ciência.

Talvez em 2022 possamos despertar nossas consciências
sobre a necessidade de abraçarmos o impossível para que
tenhamos um futuro melhor.

Observações:

1. Nikola Tesla: foi um inventor, engenheiro eletrotécnico e
engenheiro  mecânico  sérvio,  mais  conhecido  por  suas
contribuições  ao  projeto  do  moderno  sistema  de
fornecimento  de  eletricidade  em  corrente  alternada.

2. Elon Musk: é um bilionário fundador de diversas empresas
de  alta  tecnologia  que  atuam em diversos  ramos,  desde
automóveis até viagens espaciais.

 46  Leia o texto 'O impossível' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  No trecho “Elon Musk quer  levar  o  homem a Marte”,  a
autora faz referência a uma figura publicamente conhecida
como um recurso que atenua a força dos seus argumentos e,
assim, torna mais crível e insólito o seu ponto de vista.

II. A autora defende no texto a ideia de que a “ousadia” em
imaginar novas tecnologias é algo cada vez menos comum
entre  nós.  Para  e la ,  est imular  os  c ient istas ,  os
empreendedores  e  outros  profissionais  a  pensar  em  algo
efetivamente disruptivo para solucionar grandes problemas
da humanidade é uma atitude que pode beneficiar a todos.
III. No trecho “Talvez em 2022 possamos despertar nossas
consciências  sobre  a  necessidade  de  abraçarmos  o
impossível para que tenhamos um futuro melhor”, a autora
traça um paralelo entre ciência, economia e sociedade para
que o  leitor  seja  convencido de  que os  investimentos em
projetos  científicos  sempre  resultam  em  uma  melhor
qualidade de vida para todos.
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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.

 47  Leia o texto 'O impossível' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Ao afirmar que, para Nikola Tesla, “se formos capazes de
plantar em Marte, seremos capazes de plantar no deserto do
Saara”, a autora reforça o seu argumento de que o avanço
tecnológico  é  um  objetivo  que  exige  ousadia  e  elevados
investimentos para ser alcançado.

II. Uma das ideias principais da autora é a de que a inovação e
o progresso estão relacionados, e que ser “ousado” na ciência
é uma atitude que pode render  grandes benefícios para a
humanidade.
III. Na perspectiva da autora, o motivo primordial para que a
população apoie o aumento dos investimentos em ciência e
tecnologia é a certeza de que teremos sucesso em projetos
“ousados” de controle ambiental e que permitam a otimização
do uso comercial dos recursos natural.

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.

 48  Leia o texto 'O impossível' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Ao longo de toda a sua argumentação, a autora adota uma
postura  clara  em  defesa  da  ciência  e  dos  cientistas,
principalmente quando ela prevê que, em breve, as inovações
científicas  vão  garantir  a  extrapolação  dos  níveis  dos
reservatórios  nacionais  e,  consequentemente,  viabilizar  a
universalização do acesso à energia gratuita.

II.  A menção à bibliografia de Nikola Tesla,  no texto, é um
recurso utilizado pela autora para defender a importância de
se  adotar  uma  postura  “ousada”  na  ciência.  Para  ela,  a
ousadia  nos  projetos  e  iniciativas  científicas  pode  trazer
benefícios para a sociedade e, portanto, é algo que deve ser
estimulado.
III.  No  texto,  o  trecho  “Mas  precisamos  de  cientistas,
engenheiros e empreendedores com a mesma capacidade de
sonhar,  de desbravar o que hoje parece impossível”  traz o
vocábulo “Mas” que é classificado morfologicamente como
advérbio de intensidade, sendo usado para intensificar algo.

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.

 49  Leia o texto 'O impossível' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  No texto,  o  trecho “Eu acredito  que a  tecnologia  surge
primeiramente  na  mente  dos  visionários”,  os  vocábulos
“tecnologia”  e  “visionários”  são  exemplos  de  substantivos
comuns, sendo o primeiro feminino e o segundo, masculino.

II. A autora faz referência a uma afirmação de um cientista
para indicar ao leitor que os esforços, os investimentos e a
“ousadia” na ciência podem permitir à humanidade alcançar
elevados  patamares  de  desenvolvimento  tecnológico  e
domínio sobre a natureza.
III. A autora não limita a responsabilidade pelo progresso e
inovação apenas aos cientistas. Para ela, as companhias e
muitos outros profissionais podem atuar na exploração dos
limites da ciência.

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.

 50  Leia o texto 'O impossível' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Ao optar por utilizar um formato de texto injuntivo, a autora
lançou  mão  de  recursos  valiosos,  como  a  expressão  da
própria opinião – algo recorrente no texto – e as citações ou
referências a outros textos e informações externas, como um
artigo escrito por um físico.

II. No texto, a autora procura deixar claro que alguns fatores
podem  funcionar  como  impulsionadores  da  ciência.  Entre
esses  fatores,  ela  inclui  os  esforços  em  pesquisa,  os
investimentos e a “ousadia” por parte dos cientistas. Ao longo
do  texto,  fica  claro  o  interesse  da  autora  em  explorar
especificamente a importância de se ter “ousadia” na ciência.
III. No trecho “É necessário um fator de motivação para reunir
dezenas ou centenas de pessoas diante de um conjunto de
problemas”,  a  autora  utiliza  um  verbo  no  infinitivo  para
exprimir a ideia de elementos que são separados, postos em
oposição ou cerceados de alguma forma.

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


