
 v.Audit.: F4BC6A8A2

v.1559/2020

DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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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  objetivasb.
formuladas na prova.

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 máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
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 marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
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 conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido 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. A lombalgia é uma disfunção que é caracterizada por um
quadro  doloroso  na  região  inferior  da  coluna  vertebral,
podendo  ter  diversas  origens.  O  tratamento  para  a
lombalgia  pode  englobar  diversas  técnicas,  por  isso  se
torna um tratamento complexo.

II.  Sobre  os  aspectos  relacionados  à  cinesioterapia,  é
correto afirmar que os exercícios de alongamentos devem
ser desestimulados, pois o ombro é excessivamente móvel,
como também deve-se evitar exercícios de levantamento
de peso e o uso de alavancas longas.

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.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No âmbito da saúde do idoso,  a  fisioterapia tem como
objetivo  geral  permitir  que  o  idoso  mantenha  uma  boa
qualidade de vida dentro das limitações que a patologia ou a
idade lhe impõe. Dessa forma, espera-se que o idoso realize
suas  atividades  cotidianas  apenas  com  a  ajuda  de
cuidadores e familiares.

II.  Para  a  realização  do  estiramento  repetido  através  da
amplitude, o terapeuta resiste a um padrão de movimento,
mantendo  assim  todos  os  músculos  em  contração.  O
terapeuta  dá  um  comando  preparatório  para  coordenar  o
reflexo de estiramento com uma nova e mais forte tentativa
do paciente.  Ao mesmo tempo, o terapeuta alonga (estira)
levemente  os  músculos  por  meio  de  uma  resistência  em
excesso aplicada momentaneamente. O estiramento deve ser
repetido  para  aumentar  a  força  ou  para  redirecionar  o
movimento,  enquanto  o  paciente  move-se  por  meio  da
amplitude. Deve-se permitir que o paciente se mova antes que
o próximo reflexo seja aplicado. É importante que o paciente
não relaxe ou inverta a direção durante o estiramento.

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.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  fisioterapeuta,  na  oncologia,  compõe  a  equipe
multidisciplinar  de  saúde  e  atua  de  forma abrangente  na
sintomatologia  dos  pacientes  oncológicos,  tendo  como
metas preservar e restaurar a integridade cinético-funcional
de  órgãos  e  sistemas,  assim  como  prevenir,  tratar  e
maximizar  os  distúrbios  e  sequelas  causados  pelo
tratamento  oncológico,  buscando  a  manutenção  de
qualidade  de  vida  do  paciente.

II. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) faz parte da
Atenção Básica, mas não se constitui como um serviço com
espaço  físico  independente.  Os  profissionais  do  Núcleo
utilizam-se do próprio espaço das Unidades Básicas de Saúde
e  do  território  adstrito  para  o  desenvolvimento  do  seu
trabalho. Eles atuam a partir das demandas identificadas no
trabalho  conjunto  com  as  equipes  vinculadas,  de  forma
integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços, além de
outras redes como o Sistema Único da Assistência  Social
(SUAS), redes sociais e comunitárias.

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.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. A pressão do cuff (Pcuff) deve ser monitorada diariamente
em  todos  os  pacientes  intubados  e  seu  valor  deve
permanecer entre 10 e 15 mmHg ou entre 20 e 30 cmH2O.
Para  realizar  essa  medida,  é  utilizado  um manômetro  de
pressão específico para tal, denominado medidor de cuff ou
cuffômetro.

II. As próteses mecânicas utilizadas em membros superiores
são ativadas pelo próprio paciente, nas quais os movimentos
de flexão e extensão do cotovelo, abertura e fechamento da
mão  protética  são  acionados  pela  contração  muscular  e
movimentos dos segmentos proximais ao coto, por meio de
cabos e tirantes. Lesões em níveis muito proximais cursam
com maior  peso da prótese e dificuldade adicional  para o
acionamento  da  mão  protética,  mas,  de  modo  geral,  são
passíveis  de  boa  adaptação,  se  ofertado  treinamento
adequado e a depender do grau de entendimento e motivação
do indivíduo.

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.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  extremidade  próxima  da  clavícula  se  articula  com  a
chanfradura  clavicular  no  manúbrio  do  esterno  e  com  a
cartilagem da primeira costela, uma articulação sinovial em
sela com três graus de liberdade. Nessa articulação, há um
disco  cartilaginoso  entre  as  duas  faces,  que  reduz  a
incongruência  das  superfícies,  promovendo,  assim,  uma
melhor e maior possibilidade de movimento de rotação para
clavícula e escápula. Os ligamentos dessa articulação são: o
esterno clavicular anterior e esterno clavicular posterior, que
suportam a articulação anteriormente; o costoclavicular e o
interclavicular,  que  limitam  a  elevação  e  o  abaixamento
excessivo respectivamente.

II.  A  partir  do  acompanhamento  do  desempenho  e  da
evolução de cada esportista, o fisioterapeuta pode descobrir
quais  exercícios  são  os  mais  indicados  para  cada  um,
promovendo lesões e atenuando o rendimento. Além disso, a
fisioterapia esportiva pode ser utilizada para o tratamento de
lesões, trabalhando no processo de recuperação do corpo.
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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.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I .  A  avaliação  cinético-funcional  é  realizada  pelo
fisioterapeuta e tem a finalidade de caracterizar, por meio de
equipamentos  que  utilizam  radiação  ionizante  para  obter
imagens de partes diversas do corpo humano,  o  grau de
desempenho  funcional  nos  mais  diversos  sistemas
orgânicos.

II.  A  fisioterapia  em  ortopedia  e  traumatologia  objetiva  a
recuperação  dos  movimentos  em  sua  amplitude  de
movimento  total  ou  fisiológica,  promovendo  o  equilíbrio,
reduzindo  a  propriocepção  e  impedindo  a  reeducação
postural.

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.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O paciente deverá repousar de 5 a 10 minutos antes de
realizar a espirometria. Após a inspiração profunda, a pausa
pós-inspiratória  não  deve  exceder  3  segundos,  pois
broncodilatação  e  alterações  na  retração  elástica  dos
pulmões podem ocorrer. Durante todo o teste, é importante
monitorar  o  paciente  para  que  não  haja  vazamentos  e
mordedura do tubete ou bocal.  Além disso, é fundamental
que  o  paciente  seja  estimulado  a  realizar  um  esforço
"explosivo"  no  início  da  expiração  e  a  manter  o  esforço
expiratório pelo tempo necessário, ou seja, até que um platô
seja observado na curva volume-tempo, o que é um critério
para o término da manobra.

II.  Uma  das  técnicas  utilizadas  no  Método  de  Anéis  de
BadRagaz (MABR)  é  a  Combinação de  isotônicas.  Nela,  o
paciente  realiza  uma  movimentação  ativa  ao  longo  da
amplitude  de  movimento  (contração  concêntrica)  e  o
terapeuta aplica uma resistência, solicitando posteriormente
que  uma  determinada  posição  seja  mantida  (contração
estabilizadora)  para,  depois,  permitir  que  o  segmento
movimentado retorne lentamente (contração excêntrica). Não
ocorre  relaxamento  entre  os  três  tipos  de  contração,  e  o
objetivo dessa manobra é o controle ativo, coordenação e o
treino funcional do controle excêntrico dos movimentos, além
do fortalecimento muscular.

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.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  fisioterapia,  no  âmbito  da  saúde  do  idoso,  busca
aumentar  a  força  muscular,  melhorar  a  flexibilidade,  o
equilíbrio,  a  qualidade  de  vida  e  a  coordenação  motora,
prevenir o risco de quedas, de complicações respiratórias e
cardiovasculares e tolher independência funcional.

II. O tecido muscular esquelético está ligado aos ossos e só
se contrai  após estímulos desencadeados por terminações
nervosas ligadas a  cada fibra  muscular.  A  fibra  muscular,
também chamada de androceu, é a unidade fundamental do
músculo esquelético, sendo uma estrutura alongada formada
por androfibrilas.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os exercícios de resistência muscular a serem realizados
na fase 2 do Programa de Reabilitação Cardiovascular devem
ser  iniciados  com  cargas  leves,  e  gradativamente
aumentadas  de  acordo com a  melhora  do  paciente,  sem
ultrapassar 60% da força de contração voluntária máxima.
Esses exercícios são realizados de duas a três vezes por
semana,  com três  séries  de 6  e  15 repetições por  grupo
muscular e intervalo entre as séries variando entre 30 e 60
segundos.

II.  Durante a palpação, o corpo do paciente na maca deve
estar  próximo do terapeuta e o segmento a ser  analisado
deve  estar  em  posição  de  contração  concêntr ica
(aproximação  das  fibras).  Entretanto,  não  deve  haver
contração,  o  músculo  deve  estar  relaxado ou  em posição
neutra.  Esse  posicionamento  é  importante,  pois,  caso  a
musculatura esteja estirada, ela não estará em sua tonicidade
normal e isso poderá alterar a percepção da palpação.

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.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os graus I e II de Maitland são empregados exclusivamente
para analgesia  e  não têm efeito  mecânico direto  sobre a
barreira  de  restrição.  São  eficazes  na  redução  da  dor,
melhorando a lubrificação articular e a circulação nos tecidos
relacionados  à  articulação.  Os  graus  III  e  IV  de  Maitland
a longam  a  bar re i ra  e  têm  efe i tos  mecân icos  e
neurofisiológicos.  Podem  também  ativar  inibidores
articulares e receptores de fusos musculares que ajudam a
diminuir a restrição aos movimentos. A mobilização de grau
V  é  definida  como  movimento  passivo  e  hábil  das
articulações,  um  impulso  de  curta  duração,  pequena
amplitude e alta velocidade aplicada no limite fisiológico da
amplitude articular.
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II.  A  avaliação  cinético-funcional  permite  ao  fisioterapeuta
elaborar  o  diagnóstico  cinético-funcional,  indispensável  ao
planejamento  e  ao  desenvolvimento  das  medidas  de
tratamento de todas as patologias que podem acometer um
indivíduo.

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.  Na assistência ao paciente com câncer,  o fisioterapeuta
deve  atuar  nos  sintomas  decorrentes  da  patologia  e  do
tratamento, agravando as complicações como: dor, fraqueza
muscular,  tensão  muscular,  fadiga,  perda  de  massa
muscular,  linfedemas,  fibroses,  retrações  e  aderências
cicatriciais,  diminuição  da  amplitude  de  movimentos,
encurtamentos  musculares,  alterações  posturais  e
alterações  respiratórias.

II.  Os  pacientes  com  Doença  de  Parkinson  apresentam
tendência  em  desenvolver  uma  postura  flexionada
globalmente. Esse problema poderá ser solucionado por meio
do alongamento da musculatura flexora. O paciente poderá
realizar  esse  alongamento  se  posicionando  em  decúbito
dorsal  em  uma  superfície  plana  e  firme  e  alongando  os
flexores  dos membros superiores  e  de  tronco,  elevando e
abaixando os braços, com o uso de um pequeno rolo para
favorecer a extensão.

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 e marque a opção
CORRETA:
a)  No  setor  público,  a  troca  e  o  compartilhamento  de
informações sempre deve se estabelecer entre profissionais
que possuem a obrigação do sigilo, pois todos os indivíduos,
sejam eles servidores ou cidadãos, têm o direito de acesso a
quaisquer informações no âmbito governamental, a qualquer
momento.

b)  A conduta ética não possui  relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. A
ética é um conceito universal, inequívoco e contínuo, que se
mantém  uniforme  e  invariável  no  tempo  e  no  espaço,
perpassando as culturas e civilizações. A ética é, portanto,
um conceito anterior à própria existência da humanidade.

c) O sigilo profissional é um importante aspecto da ética de
um servidor. Esse aspecto trata de uma informação que deve
ser  propagada,  a inda  que  de  forma  contrár ia  às
determinações da justiça  ou dos interesses da segurança
nacional, e impõe uma relação de privacidade e publicidade
entre os servidores de um órgão e a sociedade em geral.

d) Toda pessoa tem direito à verdade e, por isso, o servidor
público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses  da  própr ia  pessoa  interessada  ou  da
Administração  Pública.  Assim,  deve  o  servidor  adotar  a
publicidade e o acesso à comunicação como um princípio, e
o  sigilo  como uma exceção,  de  acordo  com a  legislação
vigente.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde,  entre  outras ações,  a  colaboração na proteção do
meio  ambiente,  nele  compreendido  o  do  trabalho;  e  a
formulação  da  política  de  medicamentos,  equipamentos,
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde
e a participação na sua produção.

II. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde, entre outras ações, a participação na formulação da
política e na execução de ações de saneamento básico;  a
ordenação da formação de recursos humanos na área de
saúde; a vigilância nutricional e a orientação alimentar.

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.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. Dentre os benefícios que a fisioterapia pode trazer a um
indivíduo,  destacam-se  o  tratamento  da  incontinência
urinária, a melhoria nos sistemas respiratório e circulatório, a
redução de dores decorrentes de luxação e o aumento da
esteatose hepática.

II. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato que
avalia, faz diagnóstico fisioterapêutico, prescreve, executa o
tratamento e encaminha o paciente a outros profissionais, se
necessário.

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.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os fisioterapeutas estão plenamente habilitados a atuar na
promoção de saúde,  prevenção de doenças,  na cura e na
reabilitação.

II.  O  fisioterapeuta  detém  habilidades  e  competências
exclusivamente dirigidas às atividades de atenção à saúde,
tais  como  o  diagnóstico,  a  prevenção  e  o  tratamento  de
doenças do comportamento alimentar  e  a investigação de
distúrbios psicológicos crônicos. Por isso, esse profissional
possui  uma importante função nos serviços municipais de
saúde.
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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.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  programa  de  fortalecimento  dentro  da  instabilidade
multidirecional  consiste  em  um  reforço  global  da
musculatura  estabilizadora  do  ombro,  sendo  voltada
especialmente  para  o  MR  e  deltoide,  sempre  sendo
realizados  os  exercícios  com  o  ombro  abaixo  da  linha
horizontal para impedir impactos secundários.

II. Os exercícios de amplitude de movimento ativos assistidos
devem ser iniciados juntamente com a mobilização articular,
a fim de aumentar e manter a ADM do ombro e a flexibilidade
dos tecidos moles. As práticas para esses exercícios são a
atividade pendular, o exercício com corda e polia (roldana de
teto) e os exercícios com bastão.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sobre os aspectos relacionados à cinesioterapia, é correto
afirmar  que  as  técnicas  de  mobilização  glenoumeral  são
importantes  para  alcançar  o  movimento  acessório  nos
estágios finais da cicatrização,  contanto que a articulação
seja  submetida a  altas  forças de impacto direto  e  que o
tratamento seja acompanhado de terapia medicamentosa.

II.  Os  estabilizadores  da  escápula  podem  ser  fortalecidos
solicitando-se  ao  paciente  que  realize  levantamentos,
abdução vertical em decúbito ventral, aumento do consumo
de gordura trans e manobras para controle neuromuscular.

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.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  fisioterapia  em saúde da mulher  melhora  a  vida  das
mulheres em diferentes situações e em várias fases de suas
vidas (como na gestação, parto e pós-parto; da mulher que
está no período de climatério e menopausa, entre outros).

II.  A  cinesioterapia  deve  ser  uma  intervenção  central  na
maioria  dos  planos  de  tratamento  fisioterapêutico,
pretendendo ampliar  ou  agravar  a  limitação  funcional  e  a
incapacidade, além de minimizar a progressão da patologia e
estimular  a  ocorrência  de  condições  secundárias  e  de
recidivas.

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.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os exercícios terapêuticos para o ombro devem enfatizar a
melhoria  da  força,  da  flexibilidade  e  da  capacidade
homeopática dos órgãos do sistema digestivo. Dessa forma,
o  paciente  poderá  desenvolver  melhor  os  movimentos da
parte superior do tórax.

II.  O fisioterapeuta é um profissional com formação clínica
generalista, que atua nas diversas áreas da saúde, dentre elas,
saúde do idoso,  da criança,  da mulher,  do trabalhador,  da
família, entre outras.

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.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  exercício  terapêutico  é  o  único  recurso  de  cura  e
reabilitação  do  ombro  após  uma  fratura  exposta.  Assim,
diante de uma situação de urgência ou mesmo em caso de
um acidente grave, o fisioterapeuta é o profissional que deve
assumir a responsabilidade de atendimento pré-hospitalar do
paciente ferido.

II. Após o parto, ainda na maternidade, a fisioterapia diminui
edemas, dores e auxilia na recuperação do corpo da mãe com
conforto e segurança, além de orientar quanto aos cuidados
com o bebê e correto aleitamento materno.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

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

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

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os exercícios proprioceptivos são realizados com o objetivo
de  reduzir  os  déficits  proprioceptivos  que  podem  ser
resultado de lesões ou doenças. A prescrição de exercícios
deve ser individualizada de acordo com que cada indivíduo
realiza  no  seu  cotidiano,  para  o  desenvolvimento  e
manutenção da saúde e aptidão ou para o tratamento de
condições específicas.

II. A fisioterapia auxilia a mulher a fazer melhor uso do seu
corpo para facilitar o parto vaginal, além de proporcionar um
parto  mais  participativo  e  humanizado,  com  melhores
condições para que a mulher possa vivenciar a gestação de
forma natural.
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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.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As  ações  dos  fisioterapeutas  em um município  trazem
diversas  melhorias  para  a  saúde  da  população,  além  de
diminuir a demanda em outros serviços, como internações
prolongadas e cirurgias.

II.  O  tratamento  para  a  lombalgia  pode  englobar  diversas
opções  terapêuticas,  por  isso  se  torna  um  tratamento
complexo.  Dentre  as  técnicas utilizadas,  a  osteopatia  vem
sendo aplicada com diversos conceitos de terapias manuais.

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.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. O objetivo principal da fisioterapia pediátrica é trabalhar no
desenvolvimento  do  potencial  do  idoso,  buscando
constantemente  a  independência  do  indivíduo,  que  vai
melhorando conforme o tratamento vai sendo executado.

II. A fisioterapia em reumatologia é uma área de atuação que
busca promover a qualidade de vida e a saúde em indivíduos
com  doenças  reumáticas.  As  doenças  reumáticas
caracterizam-se por manifestações crônicas e degenerativas
que acometem o sistema digestivo do paciente,  causando
refluxo gastroesofágico e cálculos biliares, por exemplo.

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.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A fisioterapia esportiva é uma especialidade focada em
ações  específicas  para  atletas,  profissionais  ou  não,  na
busca  por  tratamento  ou  pela  prevenção  de  lesões  e/ou
traumatismos. O objetivo final é garantir que o atleta tenha
um rendimento  exíguo e  consiga  praticar  suas  atividades
físicas da forma mais débil possível ou mesmo, em alguns
casos, possa reduzir o seu desempenho.

II.  A lateralidade cruzada aparece quando a dominância de
olhos, ouvidos, pés e mãos não se apresenta do mesmo lado
do corpo, o que leva à deformação do esquema corporal. As
pessoas com a lateralidade cruzada podem apresentar fadiga
constante acima do normal, distúrbios do sono e problemas
na coordenação, que podem levar a problemas de linguagem.
A atenção instável e a intranquilidade comprometem a leitura
e a escrita.

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.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. Entre os problemas de saúde que necessitam dos cuidados
de  um  fisioterapeuta  pediátrico,  pode-se  incluir:  atrofia
muscular,  espinha  bífida,  desvios  posturais  (escoliose,
lordose etc.), otite, problemas respiratórios (bronquite, asma
etc.),  paralisia  cerebral,  síndrome de Down e traumatismo
cranioencefálico.

II.  O  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação
(SINAN)  é  alimentado  pela  notificação  e  investigação  de
casos de doenças e agravos constantes da lista nacional de
doenças  de  notificação  compulsória.  A  entrada  de  dados
ocorre, principalmente, pela utilização da Ficha Individual de
Notificação,  preenchida  para  cada  paciente,  quando  da
suspeita de problema de saúde de notificação compulsória ou
de interesse nacional, estadual ou municipal, e encaminhada
pelas unidades assistenciais aos serviços responsáveis pela
informação e/ou vigilância epidemiológica.

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.  A  intervenção  com  exercício  terapêutico  possibilita  ao
indivíduo  tornar-se  um  participante  passivo  no  plano  de
tratamento,  aumentando  a  necessidade  de  tratamento
medicamentoso e reduzindo a qualidade de vida do paciente.
Assim, é importante que o paciente seja sempre atendido de
forma humanizada.

II.  A  fisioterapia  proporciona à  gestante  a  conscientização
corporal quanto as suas alterações fisiológicas e posturais e
realiza adequação das suas atividades de vida diária.

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.  A  fisioterapia  em  ortopedia  e  traumatologia  atua  na
investigação, prevenção e tratamento das doenças ósseas,
musculares,  articulares  e  ligamentares.  Trabalha-se
utilizando  recursos  elétricos,  mecânicos,  térmicos  e
hidroterápicos,  além  de  técnicas  da  cinesioterapia,
objetivando  aliviar  o  quadro  álgico,  dilatar  o  processo
inflamatório,  depreciar  a circulação sanguínea,  fortalecer e
alongar determinadas musculaturas.
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II. A sensação de De Qi pode ser descrita pelo paciente como
sendo  uma  sensação  local  de  prurido,  dormência,  peso
distensão,  dolorimento  ou  choque.  As  técnicas  de  reforço
e/ou  dispersão  devem  ser  aplicadas  somente  após  a
obtenção do De Qi.  Em casos de erros  na localização do
ponto,  ângulo,  direção  e/ou  profundidade  da  agulha
inadequados  ou  constituição  física  do  paciente  muito
debilitada,  a  chegada  do  Qi  pode  não  ocorrer.  Deve-se
detectar e corrigir  a falha (colocar a agulha novamente se
necessário) ou realizar métodos específicos para a obtenção
do Qi. A obtenção da sensação do Qi deve ocorrer de forma
suave e confortável para o paciente. De Qi muito intenso pode
interferir  na eficácia terapêutica,  provocar sincope e outros
desconfortos.

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.  A  frequência  ajustada  no  ventilador  será  a  mínima
oferecida  ao  paciente.  Ciclos  adicionais  ocorrerão  caso  o
paciente acione o aparelho. Em geral, ajustam-se valores ao
redor de 12 respirações por minuto, permitindo ciclos extras
desde  que  o  paciente  se  mantenha  confortável,  com  a
frequência  total  podendo  atingir  valores  em  torno  de  30
respirações  por  minuto.  Portanto,  não  há  como  se  ter  o
controle completo sobre a frequência, devendo o operador
estar atento à frequência respiratória total e não à ajustada.

II.  A  hidroterapia  é  um  dos  recursos  mais  antigos  da
fisioterapia, sendo definida como o uso de equipamentos que
induzem cargas elétricas com fins terapêuticos. É um recurso
muito utilizado no processo de reabilitação, especialmente em
pacientes reumáticos, por possuir algumas vantagens devido
às propriedades físicas e efeitos fisiológicos propiciados por
descargas elétricas com voltagem intermitente e controlada.

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 29 a 30

PSICOMOTRICIDADE

A psicomotricidade pode ser definida como uma ciência que
tem como objeto  de  estudo  o  homem por  meio  de  sua
relação com o mundo externo e interno. Está dividida em
três campos distintos:

• reeducação psicomotora – que visa a corrigir alterações no
desenvolvimento  psicomotor,  tais  como,  equilíbrio,
coordenação,  dispraxia;

• terapia psicomotora – que se refere a todos os casos nos
quais a dimensão afetiva ou relacional parece dominante na
instalação inicial do transtorno;

•  educação  psicomotora  –  que  visa  a  desenvolver,  na
criança, a capacidade de criar, resolver e adaptar as tarefas
realizadas,  sem  usar  a  imposição  como  método  de
educação.

A psicomotricidade baseia-se em uma concepção unificada
da pessoa, que inclui as interações cognitivas, as sensório-
motoras e as psíquicas na compreensão das capacidades de
ser e de se expressar a partir do movimento em um contexto
psicossocial.  Ela  se  constitui  por  um  conjunto  de
conhecimentos psicológicos,  fisiológicos,  antropológicos e
relacionais que permitem, utilizando o corpo como mediador,
abordar o ato motor humano com o intento de favorecer a
integração deste sujeito consigo e com o mundo dos objetos
e outros sujeitos.

A  in te ração  ent re  técn icas  f i s io te ráp icas  e  a
psicomotricidade pode tornar o tratamento mais efetivo e
signif icat ivo  tanto  para  o  paciente  como  para  o
fisioterapeuta, uma vez que apenas a utilização das técnicas
fisioterápicas não permite ao profissional a observação de
alguns pontos durante a avaliação e o tratamento, tais como,
os aspectos afetivo e  emocional,  a  avaliação da imagem
corporal,  a  percepção  espacial,  a  espontaneidade  do
indivíduo durante a terapia.  A negligência a esses pontos
pode  tornar  o  atendimento  algo  desinteressante  para  o
paciente, dificultando sua adesão ao tratamento.

Adaptado. Fonte: https://bit.ly/2YV8yO0.

 29  Leia o texto 'PSICOMOTRICIDADE' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  A  t e r a p i a  p s i c o m o t o r a  é  u m  d o s  c a m p o s  d a
psicomotricidade e se refere a todos os casos nos quais a
dimensão  afetiva  ou  relacional  parece  inexpressiva  na
instalação inicial do transtorno, de acordo com o texto.

II .  A  interação  entre  as  técnicas  fisioterápicas  e  a
psicomotricidade  torna  o  tratamento  mais  efetivo  e
significativo tanto para o paciente como para o fisioterapeuta,
uma vez que apenas a utilização das técnicas fisioterápicas
permite  ao  profissional  a  observação  de  todos  os  pontos
durante a avaliação e o tratamento, de acordo com o texto.
III.  A  reeducação  psicomotora  é  um  dos  campos  da
psicomotricidade  e  visa  a  corrigir  as  alterações  no
desenvolvimento  psicomotor,  tais  como  o  equilíbrio,  a
coordenação e a dispraxia, 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.

 30  Leia o texto 'PSICOMOTRICIDADE' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Segundo o texto,  a psicomotricidade baseia-se em uma
concepção  unificada  da  pessoa,  que  inclui  as  interações
cognitivas,  as  sensório-motoras  e  as  psíquicas  na
compreensão das capacidades de ser e de se expressar a
partir do movimento em um contexto psicossocial.
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I I .  A  educação  psicomotora  é  um  dos  campos  da
psicomotricidade  e  visa  a  desenvolver,  na  criança,  a
capacidade  de  criar,  de  resolver  e  de  adaptar  as  tarefas
realizadas sem usar a imposição como método de educação,
de acordo com o texto.
III. De acordo com o texto, a psicomotricidade se constitui por
um  conjunto  de  conhecimentos  psicológicos,  fisiológicos,
antropológicos e relacionais que permitem, utilizando o corpo
como mediador, abordar o ato motor humano com o intento
de inibir a integração deste sujeito consigo e com o mundo
dos objetos e outros sujeitos.

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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que um determinado prédio possui 32 andares e
que a altura de cada andar é igual a 2,85 metros. Assim,
considerando apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que a altura desse prédio é superior a 88,2 metros e
inferior a 94,1 metros.

II. No final de 2019, uma empresa tinha 8.734 funcionários.
No  início  de  2020,  essa  empresa  demit iu  1.979
funcionários. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  número  total  de
empregados da empresa, após a demissão, é maior que
6.502 e menor que 6.721.

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.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um lote de 216 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 2/12 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 21 e menos de 52 unidades
fora do prazo de validade.

II. Um salão possui 10 metros de comprimento e 5 metros de
largura.  Seu  piso  será  revestido  por  peças  quadradas  de
cerâmica  com  arestas  de  1,20  metro,  cada.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que, para revestir todo o piso do salão, serão
necessárias, no mínimo, 38 peças de cerâmica.

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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 63X + 200 = 2.405, o valor da incógnita “X” deve ser um
número ímpar, maior que 29 e menor que 50.

II.  Uma autora escreveu um livro em 3 dias. No 1º dia, ela
escreveu 45 páginas.  No 2º dia,  ela escreveu 5 páginas a
menos do que tinha escrito no 1º dia. No 3º dia, ela escreveu
5 páginas a menos do que no 2º dia. Assim, considerando
apenas  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  a
quantidade de páginas do livro é superior a 125 e inferior a
155.

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.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um automóvel foi vendido com o objetivo de ser pago em
quatro  parcelas.  A  primeira  parcela  tinha  o  valor  de  R$
5.000,00. A segunda, tinha o valor de R$ 6.000,00. A terceira e
a quarta prestações, por sua vez, correspondiam ao dobro do
valor  pago  na  primeira  prestação.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  pode-se
afirmar que o carro custou ao cliente um valor superior a R$
33.250,00 e inferior a R$ 38.620,00.

II. Considere dois modelos de avião: 1 e 2. O avião tipo 1 pode
transportar  264  passageiros,  enquanto  o  avião  tipo  2
transportar 397 passageiros. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a diferença
na  capacidade  total  desses  modelos  é  superior  a  127  e
inferior a 140 passageiros.

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. Em uma loja, Clara comprou uma blusa, uma calça e um
par de sapatos. A calça custou 3 vezes o valor da blusa. O
preço do par de sapatos, por sua vez, era 2 vezes o valor da
calça.  O preço da calça era  R$ 96,00.  Sabe-se que Clara
recebeu um desconto de R$ 15,00 no valor final a ser pago.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto afirmar  que,  para pagar  por  suas
compras, Clara desembolsou mais de R$ 312,00 e menos de
R$ 326,00.

II. Em uma determinada manhã, um restaurante atendeu a 80
clientes. Sabe-se que, naquela manhã, a cada 3 pessoas que
tomaram  suco,  outras  5  tomaram  refrigerante.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
podemos afirmar que o número de pessoas que tomaram
refrigerante foi superior a 42 e inferior a 48.
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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.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um município colheu uma produção de 90 mil quilogramas
de milho. Sabe-se que os grãos de milho são vendidos em
sacas  com  45  quilos,  cada.  Assim,  a  partir  dos  dados
apresentados, é correto afirmar que a quantidade de sacas
produzidas por esse município é superior a 1.900 e inferior a
2.180.

II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 7 kg, 10
kg, 8 kg e 17 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 9,2 kg e menor que 12,8 kg.
III.  São números primos menores de 221,  entre outros,  os
seguintes: 163, 211 e 139.

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.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 3 triângulos que medem, respectivamente: 34m
de base e 89m de altura; 45m de base e 91m de altura; 56m
de base e 93m de altura.  Assim,  é  correto afirmar que o
resultado  da  soma  das  áreas  desses  três  triângulos  é
superior a 6.041 m² e inferior a 6.319 m².

II. Um hóspede passou 5 dias completos hospedado em um
hotel  cujo  valor  da  diária  era  R$  237,80.  Ao  realizar  o
pagamento, ele obteve um desconto de R$ 150,00 no valor
total a ser pago. Assim, é correto afirmar que esse hóspede
gastou  um  valor  superior  a  R$  1.048,00  e  inferior  a  R$
1.077,00.
III.  Um  evento  artístico  contou  com  260  espectadores
pagantes. A receita total arrecadada com o evento foi de R$
14.300,00.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por cada
espectador é superior a R$ 56,80 e inferior a R$ 59,45.

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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ana tinha 28 pares de sapatos e ganhou mais 9 pares de
sua mãe. Bia tinha 19 pares de sapato e perdeu 2 pares em
uma viagem. Clara tinha 7 pares de sapatos e comprou mais
15  em  uma  promoção.  Assim,  considerando  apenas  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que,
atualmente, o número total de pares de sapatos dessas três
mulheres é superior a 66 e inferior a 74.

II. O veículo do modelo X é vendido em cinco concessionárias
diferentes, de acordo com os seguintes preços: R$ 42.880; R$
38.760;  R$  51.200;  R$  62.300;  e  R$  55.320.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é  correto  afirmar  que  o  preço  médio  desse  veículo  nas
concessionárias  apresentadas  é  superior  a  R$  50.031  e
inferior a R$ 50.263.
III.  Em números decimais,  a fração 2/5 corresponde a um
número maior que 0,27 e menor que 0,85.

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.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O valor  da incógnita  “X”  que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 23X - 10 = 59, é um número
maior que 1 e menor que 9.

II.  O piso de um salão é  formado por  peças de cerâmica
dispostas em 16 fileiras com 20 peças, cada. Cada peça de
cerâmica tem o formato de um quadro com 50 cm de aresta.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que a área do salão é superior
a 77 m² e inferior a 91 m².
III.  Um muro de 24m de comprimento e  3m de altura  foi
construído com tijolos de dimensões 0,15m de comprimento
e 0,08m de altura. Sabe-se que não houve desperdício na obra
e  os  espaços  entre  os  tijolos  são  desprezíveis.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o número total de tijolos gastos na obra
é superior a 6.730 e inferior a 6.910.

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.

 40  Analise as afirmativas a seguir:
I. O volume de uma lata de refrigerante é igual a 0,36 litro.
Gabriela estabeleceu que consumirá, no máximo, 1,8 litro de
refr igerante  por  semana.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o número máximo de latinhas de refrigerante que
ela poderá consumir por semana é superior a 7 e inferior a
12.

II.  Três amigas compraram 20 abacates por R$ 1,50, cada.
Elas também compraram 15 maçãs por R$ 0,60, cada. No
momento de realizar o pagamento das compras, o valor total
foi  igualmente  dividido  entre  as  três.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor pago por cada amiga é superior a R$ 14,50
e inferior a R$ 18,30.
III.  Um  paralelepípedo  possui  31  cm  de  altura,  33  cm  de
largura e 38 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
6.802 cm² e menor que 7.210 cm².
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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.

Texto para as questões de 41 a 50

Preço médio do etanol

Os  preços  médios  do  etanol  hidratado  subiram  em  19
estados  e  no  Distrito  Federal  na  semana  encerrada  no
sábado  (04/07/2020),  em  comparação  com  a  semana
anterior (encerrada no sábado, dia 27/06/2020), de acordo
com levantamento da Agência  Nacional  do Petróleo,  Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.
A cotação do biocombustível caiu em outros 6 estados e
ficou inalterada na Paraíba.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o preço
médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada no
dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
passando de R$ 2,709 para R$ 2,737, o litro. Ao longo do
mês de junho de 2020, a alta foi de 7,67%, alcançando o valor
médio de R$ 2,542 nos postos pesquisados por todo o país.

Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com
mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado
ficou em R$ 2,544 (na semana encerrada em 04/07/2020),
representando,  assim,  uma alta  de 0,83% ante  a  semana
anterior,  encerrada  no  dia  27/06/2020,  quando  o  preço
médio era de R$ 2,523. A média da semana de 04/07/2020
também representa uma elevação de 8,95% na comparação
com o mês de junho de 2020, quando a cotação média era
de R$ 2,335.

Ainda  considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020,  a  maior  alta  porcentual  foi  registrada  no
Tocantins,  com elevação de 3,84%. A maior  queda nesse
período foi verificada em Roraima, com redução de 6,04%. O
preço mínimo registrado na referida semana para o etanol
em um posto foi  de R$ 2,059,  o litro,  em São Paulo;  e o
menor preço médio estadual, de R$ 2,437, foi registrado em
Mato Grosso. O preço máximo individual na semana citada,
de R$ 4,999, o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande
do Sul.  O Rio Grande do Sul também teve o maior preço
médio, de R$ 3,945.

Na comparação mensal (em relação a junho de 2020), os
preços  do  etanol  subiram  em  18  estados  e  no  Distrito
Federal  e  cederam  em  outros  8  estados.  O  estado  que
registrou a maior alta porcentual na comparação mensal foi
no  Paraná,  com elevação de  14,15% no  preço  do  etanol
hidratado.  A  queda  mais  expressiva  foi  verificada  em
Roraima (- 5,45%).

Por  Agência  Estado,  em  julho  de  2020  (disponível  em:
https://bit.ly/32jbYww). Com adaptações.

 41  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre a semana encerrada no dia 27/06/2020 e a semana
encerrada  no  dia  04/07/2020,  o  preço  médio  do  litro  de
etanol subiu de R$ 2,709 para R$ 2,737, de acordo com os
dados da ANP, de acordo com o texto.

II.  Considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020,  a  maior  alta  porcentual  do  preço  do  etanol
hidratado foi registrada no Tocantins, com elevação de 3,84%,
de acordo com o texto.

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  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. São Paulo é o principal estado produtor e consumidor de
etanol hidratado e com mais postos avaliados pela ANP no
levantamento citado no texto.

II. Em São Paulo, na semana encerrada no dia 27/06/2020, o
preço médio do etanol hidratado era de R$ 2,523, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

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  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Em São Paulo,  na semana encerrada em 04/07/2020, a
cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 2,544,  de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.

II.  Na  semana  encerrada  no  sábado,  dia  04/07/2020,  as
cotações do biocombustível caíram em 6 estados e ficaram
inalteradas na Paraíba,  de acordo com o levantamento da
ANP, compilado pelo AE-Taxas, de acordo com o texto.

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  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Ao longo do mês de junho de 2020, a alta no preço do
etanol foi de 7,67%, alcançando o valor médio de R$ 2,542
nos postos pesquisados por todo o Brasil, de acordo com o
texto.

II. Em São Paulo, a média do preço do etanol hidratado da
semana de 04/07/2020 representou uma elevação de 8,95%
na comparação com o mês de junho de 2020, de acordo com
o texto.
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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.

 45  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Nos postos pesquisados pela  ANP em todo o  Brasil,  o
preço médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada
no dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
de acordo com as informações apresentadas pelo texto.

II.  O menor preço médio do etanol hidratado registrado na
semana encerrada no dia  04/07/2020 foi  de R$ 2,734,  no
estado do Mato Grosso, de acordo com o texto.

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.

 46  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, o
preço  máximo  individual  na  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020 foi de R$ 4,999, o litro, verificado em um posto
do Rio Grande do Norte.

II.  Em  São  Paulo,  a  cotação  média  do  preço  do  etanol
hidratado  no  mês de  junho  de  2020 era  de  R$  2,335,  de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.

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.

 47  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020, a maior queda do preço do etanol hidratado foi
verificada em Roraima,  com redução de 4,06%, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

II.  Os  preços  médios  do  etanol  hidratado  subiram em 19
estados e no Distrito Federal  na semana encerrada no dia
04/07/2020,  em  comparação  com  a  semana  anterior,
encerrada no dia 27/06/2020, afirma o texto.

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.

 48  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O Rio Grande do Sul apresentou o maior preço médio do
etanol hidratado na semana encerrada no dia 04/07/2020, de
R$ 3,145, de acordo com o texto.

II. De acordo com o texto, o estado que registrou a maior alta
porcentual  na  comparação  mensal  foi  o  Paraná,  com
elevação de 15,41% no preço do etanol hidratado.

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.

 49  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Na comparação mensal, no mês de agosto, em relação a
junho de 2020, os preços do etanol cederam em 18 estados e
no Distrito Federal e subiram em outros 8 estados, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

II.  São  Paulo  apresentou  uma alta  de  0,83% no  preço  do
etanol hidratado na semana encerrada em 04/07/2020, em
comparação  com  a  semana  anterior,  encerrada  no  dia
27/06/2020,  de  acordo com as  informações apresentadas
pelo texto.

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.

 50  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O preço mínimo do etanol hidratado registrado na semana
encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,590, o litro, em um
posto de São Paulo, de acordo com o texto.

II. As informações apresentadas pelo texto são baseadas no
levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

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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