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CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA DE PARICONHA (AL) - MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

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:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas
no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
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a. conferir seu nome e número de inscrição;

10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A garantia de prioridade prevista no Estatuto do Idoso
compreende, entre outros aspectos, a destinação privilegiada de
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso.
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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A garantia de prioridade prevista no Estatuto do Idoso
compreende, entre outros aspectos, a viabilização de formas
alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as
demais gerações.
II. Provocar incêndio em mata ou floresta é crime sujeito a pena de
reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Se o crime é culposo, a
pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

II. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via
pública, ou os demais veículos, é uma infração grave, nos termos
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro).

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

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

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.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, o ato de
provocar incêndio em mata ou floresta será penalizado com
detenção de seis meses a um ano, e multa. Se o crime é culposo, a
pena é de reclusão, de três a seis anos, e multa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação
dos direitos da criança e do adolescente, apoiando e incentivando
as práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam
violência contra a criança e o adolescente.
II. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de
criança ou adolescente para o exterior com inobservância das
formalidades legais ou com o fito de obter lucro é crime, nos
termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é infração grave
dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à
esquerda do motorista ou entre os seus braços e/ou pernas.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

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

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Promover construção em solo edificável, ou no seu entorno, sem
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a
concedida, é crime ambiental sujeito a multa, apenas.

d) As duas afirmativas são falsas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Compete ao CONTRAN, entre outras atribuições, a de zelar pela
não uniformidade e descumprimento das normas contidas no
Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções complementares.
II. Para os efeitos da lei nº 8.069/90, deve ser considerada a idade
do adolescente à data da prática do ato infracional.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. A interdição temporária de direitos não é uma pena restritiva de
direito aplicável a crimes ambientais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

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

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Confirmado o ato infracional, a autoridade competente pode
determinar que o adolescente preste serviços à comunidade.

d) As duas afirmativas são falsas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da lei nº 8.069/90, considera-se ato infracional a conduta
descrita como crime ou contravenção penal.
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 objetos, e escolta
de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas.
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.

II. A garantia de prioridade prevista no Estatuto do Idoso
compreende, entre outros aspectos, o atendimento preferencial,
mas não individualizado, junto aos órgãos públicos prestadores de
serviços à população. Essa garantia, no entanto, não se estende
aos órgãos privados.
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.
9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É assegurado à criança o direito de ser respeitada por seus
educadores na escola.
II. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários dos
municípios, no âmbito de sua circunscrição, fiscalizar, autuar e
aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas
a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos,
sendo-lhes vedado notificar e arrecadar as multas que aplicar.
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.
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d) As duas afirmativas são falsas.
10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A prestação de serviços à comunidade não é uma pena restritiva
de direito aplicável a crimes ambientais.
II. Não é crime impedir a procriação da fauna sem licença da
autoridade competente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
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15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Não é crime caçar espécimes nativas da fauna silvestre em
desacordo com a devida permissão da autoridade competente.
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.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Sujeita-se à pena de detenção de até dois meses, apenas, o
indivíduo que matar espécimes da fauna silvestre sem licença ou
autorização.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É crime penetrar em Unidades de Conservação conduzindo
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para
exploração de produtos ou subprodutos florestais, exceto quando o
infrator não dispõe de licença da autoridade competente.

II. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos,
sujeitos às medidas previstas na Lei nº 8.069/90.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários dos
municípios, no âmbito de sua circunscrição, desencorajar e inibir
projetos e programas de educação e segurança, ainda que estes
estejam de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN.
II. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente.

II. 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) 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.
17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. 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.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. A garantia de prioridade prevista no Estatuto do Idoso
compreende, entre outros aspectos, o estabelecimento de
mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de
caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de
envelhecimento.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Compete ao CONTRAN, entre outras atribuições, a de coordenar
os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a
desintegração de suas atividades.
II. A criança tem direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, entre outros aspectos.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A prestação pecuniária não é uma pena restritiva de direito
aplicável a crimes ambientais.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é infração
gravíssima dirigir o veículo com apenas uma das mãos, mesmo
quando se deva fazer sinais regulamentares de braço.

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

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

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

Marque a alternativa CORRETA:

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita
pela direita, obedecida a sinalização regulamentar e as demais
normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, ainda que o
veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar
à direita.
II. A garantia de prioridade prevista no Estatuto do Idoso
compreende, entre outros aspectos, a priorização do atendimento
do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento
asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é correto afirmar
que são circunstâncias que atenuam a pena em crimes contra o
meio ambiente: o baixo grau de instrução do infrator e a sua
orientação religiosa, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

II. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é infração leve
dirigir o veículo com o braço do lado de fora ou utilizando-se de
fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de
telefone celular.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

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

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
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d) As duas afirmativas são falsas.
20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil,
uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de
proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da
União, dos estados e do Distrito Federal, conforme disposto na Lei
n° 13.022, de 8 de agosto de 2014.
II. Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo
habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em
condições de dirigi-lo com segurança, é uma infração média, nos
termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que dispõe
sobre o Código de Trânsito Brasileiro.
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 21 a 30
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A figura 1 é um retângulo com largura igual a 12m e
comprimento igual a 23m. A figura 2 é um retângulo com largura
igual a 34m e comprimento igual a 13m. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que a área da figura 2 é mais de 54% maior que a área da figura 1.
II. Uma figura com área igual a 833m² foi dividida em 17 partes
iguais. Assim, é correto afirmar que, após a divisão, cada parte
possui mais de 39m² e menos de 71m².
III. Uma quantia de valor X foi igualmente dividida entre 7 amigos.
Um deles decidiu distribuir igualmente a sua parte entre seus 4
filhos. Um dos seus filhos, por sua vez, gastou todo o dinheiro que
recebeu ao comprar 3 unidades de um produto Y. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o preço de Y representa menos de 1,05% da
quantia X.
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23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um supermercado vende cinco marcas de feijão cujos preços
são: R$ 3,5, R$ 4,2, R$ 5,2, R$ 4,3 e R$ 5,5. A fim de aumentar as
vendas, o gerente desse estabelecimento reduziu todos os preços
citados em 16%. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a média dos
preços do feijão nessa loja, após o desconto aplicado, representa
um valor superior a R$ 3,31 e inferior a R$ 3,96.
II. Um terreno possui o formato de um triângulo com 58m de base
e 120m de altura. Outro terreno possui o formato de um retângulo
com 139m de largura e 216m de comprimento. Ambos os terrenos
possuem 57% da sua área ocupada por um gramado. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que a soma da área do gramado de ambos os
terrenos é superior a 15.029 m² e inferior a 15.671 m².
III. Um imóvel possui 5 cômodos, os quais possuem as seguintes
dimensões: 34,5m², 35,2m², 36,6m², 33,5m², 29,1m². Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o tamanho médio dos cômodos desse imóvel é
maior que 32,81m².
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao realizar uma pesquisa, identificou-se que o produto X
apresenta os seguintes preços em cinco lojas pesquisadas: R$
15,05, R$ 10,15, R$ 11,85, R$ 13,95 e R$ 13,91. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o preço médio do produto X, nas lojas
pesquisadas, é superior a R$ 13,27.
II. Em uma sala há 5 caixas que pesam: 67 kg, 74 kg, 94 kg, 136 kg
e 124 kg. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o peso médio das caixas
presentes nessa sala é maior que 93 kg e menor que 102 kg.
III. O resultado da multiplicação de 7% por 11% é menor que 1,09%.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O preço inicial de um produto é R$ 3,75. Recentemente, esse
produto apresentou três aumentos no seu preço: R$ 0,18, R$ 0,18 e
R$ 0,17, respectivamente. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que, após as três
altas descritas, o preço final desse produto está mais de 13%
acima do preço inicial do mesmo.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um quadrado com área de 144 metros quadrados teve todas as
suas arestas aumentadas em 50%. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que o seu perímetro foi aumentado em mais de 68% e a sua área
foi aumentada em menos de 93%.

II. Um capital de R$ 7.750, aplicado a juros de 3% ao mês, por um
período de 4 meses, resultará em um montante maior que R$ 8.869
e menor que R$ 8.984, no período.

II. Um capital de R$ 5.500, aplicado a juros de 4% ao mês, por um
período de 7 meses, resultará em um montante maior que R$ 7.376
e menor que R$ 7.462, no período.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

III. Uma imobiliária possuía 630 apartamentos para serem
vendidos. Para acelerar as vendas, foi realizada uma campanha
promocional com duração de 3 semanas. Nesse período, observouse que foram vendidos 69 apartamentos, na 1ª semana; 62, na 2ª
semana; e 104, na 3ª semana. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que as vendas no período da campanha promocional
representaram mais de 41% do quantitativo inicial de
apartamentos.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. Um capital de R$ 3.000, aplicado a juros de 4,5% ao mês, por um
período de 3 meses, resultará em um montante maior que R$ 3.391
e menor que R$ 3.486, 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.
FRIGORÍFICOS
Por Bloomberg Brasil
Publicado em 16 de dezembro de 2019
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Produtos que imitam a carne podem ser a onda do momento,
mas os produtores da carne de verdade vão muito bem,
obrigado.
A fabricante de hambúrgueres veganos Beyond Meat dominou o
noticiário este ano de 2019 com uma estreia de enorme sucesso
no mercado financeiro e uma vertiginosa valorização de 200%
sobre suas ações.
Mas os frigoríficos Minerva e JBS não estão muito atrás. Até
empresas americanas prejudicadas pela guerra comercial com a
China, como a Tyson Foods, recentemente tiveram os maiores
ganhos nas ações em anos.
Por trás da disparada nos preços das ações dessas empresas
está a escassez de proteína animal na Ásia, onde a demanda por
importações de carne suína, bovina e de frango aumentou. A
peste suína africana está dizimando rebanhos da China ao
Vietnã, provocando situações que vão afetar o comércio de
carne por anos.
Enquanto a oferta de carne nos Estados Unidos bate recordes, a
demanda por lá também começa a dar sinais de aceleração. Os
preços do presunto naquele país estão próximos aos maiores
níveis sazonais devido à forte procura externa, elevando os
preços da carne de porco. Empresas como a Tyson Foods, com
sede em Springdale, Arkansas, relatam interesse “extremo” de
compradores chineses por carne de frango, após a suspensão de
uma proibição que vigorou por vários anos.
A demanda doméstica por carne também é robusta nos Estados
Unidos, à medida que o consumo desse alimento aumenta junto
com a renda dos consumidores norte americanos, explicou Mike
Sands, dono da consultoria MBS Research, sediada em
Memphis.
O movimento ainda tem fôlego, de acordo com Heather Jones,
analista de renda variável e proprietária da Heather Jones
Research. Cerca de 8% do volume mundial de proteína foi
exterminado pela peste suína e a oferta deve chegar ao ponto
mínimo no primeiro semestre de 2020.
O salto das ações de empresas de proteína animal coincide com
o avanço de negócios de imitação de carne. Em novembro de
2019, as vendas de alternativas à carne subiram 40% com a
chegada de mais produtos aos supermercados, de acordo com
dados da firma de pesquisas IRI.
Embora substitutos à base de plantas representem apenas 1%
do mercado de carne dos Estados Unidos, que movimenta US$
86 bilhões, as vendas podem chegar a US$ 15 bilhões nos
próximos cinco a sete anos, segundo a empresa Hormel Foods,
que lançou uma linha própria.
Por ora, as empresas tradicionais não parecem temer a perda de
clientes. Além do movimento causado pela peste suína, a
expansão da população global significa que a produção de
alimentos precisa aumentar 70% até 2050, de acordo com
estimativas da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês). O aumento
da renda geralmente significa aumento do consumo de proteína.
Nos Estados Unidos, os frigoríficos também se beneficiaram
após um incêndio atingir uma unidade da Tyson Foods em
agosto de 2019. Assim, com a capacidade reduzida, criou-se um
excesso de animais vivos, o que derrubou os preços do gado.
Paralelamente, compradores de carne bovina entraram em
pânico com a perspectiva de escassez desse alimento e
aceitaram pagar mais caro por ele. Assim, as margens de lucro
dos frigoríficos bateram recordes.
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economicamente funcionar agressivamente não apenas durante
a semana, mas também aos sábados”, disse Mike Sands, da
MBS. “As margens da carne bovina têm sido muito boas, mas
isso é necessário para impedir que o setor fique com gado sem
condições.”
Adaptado. Fonte: http://bit.ly/38SoAeV.

26 • Com base no texto 'FRIGORÍFICOS', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, é possível identificar a ideia de que até empresas
americanas beneficiadas pela guerra comercial com a China, como
a Tyson Foods, tiveram as maiores perdas nas ações em anos.
Tais perdas foram agravadas, de acordo com o texto, pelo elevado
custo de mão de obra dos produtores de carne da Argentina e
Chile, pela política cambial dos Estados Unidos e pelas denúncias
de corrupção no governo brasileiro.
II. Segundo o texto, os produtores de carne estão passando por um
momento difícil nos negócios, pois os lucros dessas empresas têm
reduzido bastante nos últimos anos, assim como os preços das
suas ações. Parte dessa dificuldade nos negócios se deve, na
perspectiva do autor, à concorrência constituída por empresas que
fabricam alimentos de origem vegetal que servem como
substitutos da proteína animal.
III. De acordo com a explicação de Mike Sands, no texto, conclui-se
que a demanda doméstica por carne é inexpressiva nos EUA, à
medida que o consumo desse alimento diminui junto com a renda
dos consumidores naquele país. Mike afirma, ainda, que o aumento
do custo de vida após o início do governo de Donald Trump forçou
a maior parte dos norte americanos a buscar alternativas mais
sustentáveis para o consumo de carne vermelha, de acordo com o
texto.
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.
27 • Com base no texto 'FRIGORÍFICOS', leia as afirmativas a
seguir:
I. O autor aponta que, enquanto a oferta de carne nos EUA bate
recordes, a demanda por lá também começa a dar sinais de
aceleração. Ainda de acordo com o autor, os preços do presunto
naquele país estão próximos aos maiores níveis sazonais devido à
forte procura externa, elevando os preços da carne de porco.
II. É possível subentender-se a partir das informações presentes no
texto que a expansão da população global contribui para que a
produção de alimentos precise aumentar nas próximas décadas.
Ainda de acordo com o texto, o aumento da renda geralmente
significa aumento do consumo de proteína.
III. Depreende-se do texto que a peste suína africana está
dizimando rebanhos da China ao Vietnã, provocando situações que
vão afetar o comércio de carne por anos. Esse cenário constitui
uma crise na oferta mundial de proteína animal e certamente
reduzirá o preço desse alimento e os preços das ações das
companhias que produzem alimentos de origem animal ao longo
dos anos de 2020 e 2021, afirma o autor.
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.

Nos Estados Unidos, quatro empresas dominam o segmento de
processamento de carne bovina e o Departamento de Agricultura
daquele país iniciou uma investigação sobre concorrência
desleal.
“As margens dos frigoríficos melhoraram até que fez sentido
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28 • Com base no texto 'FRIGORÍFICOS', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto informa que os compradores de carne bovina entraram
em pânico com a perspectiva de escassez na oferta desse
alimento e aceitaram pagar mais caro por ele. Assim, afirma o
texto, as margens de lucro dos frigoríficos bateram recordes.
II. O autor do texto diz que, nos EUA, os frigoríficos se beneficiaram
após um incêndio atingir uma unidade da Tyson Foods em agosto
de 2019. Assim, com a capacidade reduzida, criou-se um excesso
de animais vivos, o que derrubou os preços do gado, afirma o texto.
III. O texto aponta que, nos Estados Unidos, quatro empresas
dominam o segmento de processamento de carne bovina, e o
Departamento de Agricultura daquele país iniciou um conjunto de
ações para encobrir qualquer suspeita de concorrência desleal.
Essa medida do Departamento de Agricultura, afirma o texto, tem
por objetivo manter uma relação positiva entre os Estados Unidos e
os países asiáticos, principais compradores da proteína animal
produzida nas terras norte-americanas.
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.
29 • Com base no texto 'FRIGORÍFICOS', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto informa que o salto das ações de empresas de proteína
animal coincide com o avanço de negócios de imitação de carne. O
texto traz ainda informações da firma de pesquisas IRI as quais
apontam que, em novembro de 2019, as vendas de alternativas à
carne subiram 40% com a chegada de mais produtos aos
supermercados.
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30 • Com base no texto 'FRIGORÍFICOS', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que mais de 16% do volume mundial de
proteína foi exterminado pela peste suína e a oferta desse alimento
deve chegar ao ponto mínimo no segundo semestre de 2020.
Como consequência dessa redução na oferta, os preços da carne
bovina, da carne suína e do frango devem sofrer um aumento da
ordem de até 200% em alguns países, inclusive no Brasil, afirma o
autor.
II. O autor afirma que, embora substitutos à base de plantas
representem apenas 1% do mercado de carne dos EUA, que
movimenta US$ 86 bilhões, as vendas podem chegar a US$ 15
bilhões nos próximos cinco a sete anos, segundo a empresa
Hormel Foods.
III. De acordo com o texto, em 2019, a fabricante de hambúrgueres
veganos Beyond Meat dominou o noticiário com uma estreia de
enorme sucesso no mercado financeiro e uma vertiginosa
valorização de 500% sobre suas ações. O texto afirma, ainda, que
na perspectiva de Mike Sands, presidente dessa empresa de
alimentos, a supervalorização das suas ações se deve à redução
na oferta de carne por parte dos produtores asiáticos.
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.

II. De acordo com o texto, na perspectiva de Mike Sands, as
margens dos frigoríficos melhoraram até que fez sentido
economicamente funcionar não apenas durante a semana, mas
também aos sábados. Ainda de acordo com Sands, as margens da
carne bovina têm sido muito boas.
III. Segundo o autor do texto, por trás da disparada nos preços das
ações das empresas que vendem proteína animal está a escassez
de carne na Ásia, onde a demanda por importações de carne suína,
bovina e de frango aumentou.
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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