
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A 

utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua 

imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 30 (trinta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

 6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

 

Pessoas extremistas têm mais dificuldade para realizar tarefas mentais complexas 
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Pessoas com visões de mundo que favoreçam o extremismo tendem a ter mais dificuldade 

em realizar tarefas mentais complexas, descobriu um estudo feito por psicólogos da Universidade 

de Cambridge. Segundo a equipe, há uma relação entre os traços cognitivos das pessoas e suas 

respectivas ideologias, o que oferece pistas para entender a radicalização de indivíduos. 

Na pesquisa, os cientistas recrutaram cerca de 350 voluntários dos Estados Unidos entre 22 

e 63 anos. Os participantes passaram por duas etapas do estudo, que consistiam em uma série 

de testes – incluindo avaliações neuropsicológicas baseadas em tarefas e “jogos” mentais e 

também pesquisas de personalidade. O objetivo da equipe era entender as diferenças cognitivas 

dos participantes, incluindo a maneira como cada um interpretava o ambiente a sua volta, 

tomava decisões e reagia a desafios ou mudanças inesperadas. 

Parte dos questionários tratava também de questões ideológicas dos voluntários, como suas 

visões políticas e religiosas. No estudo, foram considerados “extremistas” indivíduos de vários 

grupos ideológicos diferentes, mas que tinham a característica em comum de endossar o uso de 

violência contra outros grupos em nome da ideologia. Em um dos momentos, por exemplo, os 

participantes tinham que medir o quanto concordavam com afirmações como “Eu lutaria 

fisicamente contra alguém que estivesse insultando ou zombando dos Estados Unidos” e 

“Devemos fazer tudo o que for necessário para aumentar o poder do nosso país, mesmo que isso 

signifique guerra”. 

Os testes cognitivos propriamente ditos não envolviam questões políticas, religiosas ou 

ideológicas. Em uma tarefa, por exemplo, os participantes tiveram que determinar se um grupo 

de pontos em uma tela estava se movendo para a esquerda ou para a direita. Em outra, eles 

precisavam memorizar uma série de formas visuais ou números e, em seguida, relatar a ordem 

em que apareciam na tela. Os resultados dessas tarefas foram analisados pela equipe para 

extrair informações sobre fatores como percepção, aprendizado e capacidade de manter um 

processamento mental complexo e estratégico. 

Em um novo artigo publicado na revista Philosophical Transactions of the Royal Society B, a 

equipe relata que há uma relação entre as visões de mundo das pessoas e seus resultados nos 

testes psicológicos. No estudo, pessoas que favoreciam medidas extremas, como o uso de 

violência para defender seus ideais, tenderam a ter uma performance pior em tarefas que 

exigiam raciocínios mentais elaborados e soluções complexas, que exigiam mais de uma etapa. 

Além disso, esses voluntários também apresentaram habilidades de regulação emocional frágeis 

– e foram mais impulsivos durante os testes. 

Os resultados, argumenta a equipe, são condizentes com a interpretação de que o 

radicalismo nasce de uma visão simplificadora do mundo, que busca soluções rápidas para 

problemas complexos. 

A pesquisa é parte de um campo crescente na psicologia que visa estudar os fatores que 

favorecem a radicalização das pessoas – seja no sentido político, religioso ou em demais campos 

ideológicos. Até agora, porém, estudos desse tipo tinham se voltado a características como sexo, 

idade e etnia. Os autores do novo estudo queriam incluir fatores cognitivos nessa equação – ou 

seja, entender como diferenças na maneira como o cérebro processa informações podem explicar 

o fenômeno de radicalização. 

“Dificuldades sutis com o processamento mental complexo podem subconscientemente levar 

pessoas para doutrinas extremas que fornecem explicações mais claras e definidas do mundo, 

tornando-as suscetíveis a formas tóxicas de ideologias dogmáticas e autoritárias”, explicou, em 

comunicado, Leor Zmigrod, autora principal do estudo e pesquisadora do Departamento de 

Psicologia da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. 

A equipe também considerou outros fatores que diferenciam os voluntários, como sexo, 

idade e raça, para checar se eles não eram responsáveis pelas variações. Mas os resultados 

mostraram que essas características sozinhas explicavam apenas 8% das variações identificadas, 

indicando que as diferenças cognitivas de fato tinham um papel importante no processo de 

radicalização. 

(Disponível em: https://super.abril.com.br/sociedade/pessoas-extremistas-tem-mais-dificuldade-para-realizar-
tarefas-mentais-complexas/ – texto adaptado especialmente para esta prova) 

https://super.abril.com.br/sociedade/pessoas-extremistas-tem-mais-dificuldade-para-realizar-tarefas-mentais-complexas/
https://super.abril.com.br/sociedade/pessoas-extremistas-tem-mais-dificuldade-para-realizar-tarefas-mentais-complexas/
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QUESTÃO 01 – Após a leitura do texto, qual das alternativas abaixo é considerada uma afirmação 

em DESACORDO com o texto? 

 

A) A equipe da pesquisa analisou os resultados das tarefas as quais os voluntários participaram 

buscando informações relacionadas a fatores que envolviam a forma de perceber, aprender e de 

ser capaz de sustentar um processamento mental complexo e estratégico. 

B) O radicalismo está associado a uma ideia meandrosa de mundo, que percebe os problemas de 

maneira profunda e encontra formas de, morosamente, resolvê-los. 

C) Pessoas que são propensas a usar violência para defender o que acreditam são também aquelas 

que têm desempenho inferior em tarefas as quais exigem desfechos mais elaborados. 

D) Ainda que a pesquisa tivesse a intenção de estudar o radicalismo e o extremismo, os testes 

mentais aplicados não abordaram diretamente assuntos polêmicos como política, religião ou 

ideologias.  

E) O conhecimento das pessoas e suas ideologias podem ter relação com uma visão intransigente de 

situações vividas. 

 

 

QUESTÃO 02 – Analise as assertivas abaixo em relação à pesquisa apresentada no texto e assinale 

C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) O estudo considerou, além de fatores cognitivos dos voluntários, outros aspectos intrínsecos e 

biológicos, mas que pouco tiveram influência no processo de radicalização. 

(  ) A pesquisa apresentada no texto tem teor de ineditismo, visto que analisa fatores que vão além 

dos comumente estudados.  

(  ) O estudo buscou compreender, para além de características biológicas dos participantes, como 

os voluntários, em suas diferentes formas, lidavam com decisões, desafios ou mudanças 

inesperadas. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) I – C – C. 

B) I – I – C. 

C) C – C – C. 

D) C – I – I. 

E) I – C – I. 

 

 

QUESTÃO 03 – Em relação à significação de palavras do texto, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Em “Parte dos questionários tratava também de questões ideológicas”, a palavra em destaque 

poderia ser corretamente substituída por “versava”. 

II. Na linha 39, a palavra “equação” faz referência direta aos estudos matemáticos. 

III. A palavra “condizentes” (l. 33) poderia ser corretamente, mantendo o sentido empregado, 

substituída por “dissonantes”, que quer dizer “de acordo com”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 04 – Em relação à regência de palavras do texto, analise as assertivas abaixo sobre 

possíveis substituições e suas implicações na estrutura frasal, desconsiderando mudanças de 

sentido: 

 

I. “tendem” (l. 01) por “inclinam-se”. 

II. “entender” (l. 08) por “referir-se”. 

III. “explicavam” (l. 49) por “se encontravam”. 

 

Quais dessas sugestões podem alterar a estrutura da frase em que estão inseridas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Sobre os sinais de pontuação empregados no texto, destacados em negrito, 

assinale, nas alternativas abaixo, a que apresenta uma frase que utiliza a vírgula para separar uma 

oração adjetiva explicativa. 

 

A) o radicalismo nasce de uma visão simplificadora do mundo, que busca soluções rápidas para 

problemas complexos. 

B) No estudo, pessoas que favoreciam medidas extremas, como o uso de violência para defender 

seus ideais... 

C) No estudo, foram considerados “extremistas” indivíduos de vários grupos ideológicos diferentes, 

mas que tinham a característica em comum de endossar... 

D) fatores que diferenciam os voluntários, como sexo, idade e raça, para checar se eles... 

E) “Devemos fazer tudo o que for necessário para aumentar o poder do nosso país, mesmo que... 

 

 

QUESTÃO 06 – A frase “Os resultados dessas tarefas foram analisados pela equipe para extrair 

informações sobre fatores como percepção, aprendizado e capacidade...” ficaria corretamente 

transposta para a voz ativa se reescrita da seguinte forma: 

 

A) A equipe foi analisada pelos resultados dessas tarefas para extrair informações sobre fatores 

como percepção, aprendizado e capacidade... 

B) Analisou-se os resultados dessas tarefas pela equipe para extrair informações sobre fatores como 

percepção, aprendizado e capacidade... 

C) A análise dos resultados foi feita pela equipe para extrair informações sobre fatores como 

percepção, aprendizado e capacidade... 

D) A equipe analisou os resultados dessas tarefas para extrair informações sobre fatores como 

percepção, aprendizado e capacidade... 

E) Analisa-se, pela equipe, os resultados dessas tarefas para extrair informações sobre fatores como 

percepção, aprendizado e capacidade... 

 

 

QUESTÃO 07 – Sobre as relações entre fonemas e grafias de palavras do texto, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) “Diferenças” e “cognitivas” são palavras que não apresentam dígrafos. 

B) “Processamento” e “complexo” possuem, em ambas, dígrafos consonantais e vocálicos. 

C) Em “Tóxicas” e “sozinhas”, o número de fonemas equivale ao número de letras em cada uma 

delas.  

D) Nas palavras “exemplo” e “equação”, há dígrafo vocálico e consonantal, respectivamente.  

E) “Participantes” e “quanto” têm apenas dígrafo vocálico. 
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QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa cujas expressões são contextualmente equivalentes, 

respectivamente, a “Segundo” (l. 03), “Além disso” (l. 31) e “Mas” (l. 48). 

 

A) Conforme – Depois – Por conseguinte. 

B) De acordo com – Ainda – Entretanto.  

C) Consoante – Além do mais – Portanto. 

D) Segundamente – Aliás – No entanto. 

E) À medida que – Ainda por cima – Todavia. 

 

 

QUESTÃO 10 – No trecho “No estudo, pessoas que favoreciam medidas extremas, como o uso de 

violência para defender seus ideais, tenderam a ter uma performance pior em tarefas que exigiam 

raciocínios mentais elaborados e soluções complexas, que exigiam mais de uma etapa”, se a palavra 

destacada fosse substituída por o indivíduo, quantas outras alterações também seriam vistas? 

 

A) Uma. 

B) Duas. 

C) Três. 

D) Quatro. 

E) Cinco. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 11 – Leia a seguinte notícia, publicada pelo Jornal Braziliense, em 18/01/2021: 

“Religiosos pedem empatia entre instituições e fim da intolerância. Após 14 anos da instituição do 

Dia Nacional de Combate à Intolerância, religiosos ainda lutam pela empatia entre instituições e pelo 

fim das agressões entre adeptos de diferentes expressões de diálogo com o sagrado”. A data de 21 

de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância, serve para conscientizar a sociedade sobre o 

problema da intolerância religiosa que gera desrespeito às diversas crenças existentes. Nesse 

contexto, analise as assertivas abaixo: 

 

I. No Brasil, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

II. A legislação brasileira prevê punição para atos cometidos por discriminação ou preconceito de 

religião. 

III. É considerado Crime de Ódio a ocorrência de uma infração legal, seja um homicídio, uma 

violência, uma ofensa, injúria, ou qualquer outra ação criminosa contra uma pessoa cuja 

motivação foi o sentimento de ódio por essa pessoa dentro de seus caracteres grupais, como a 

religião.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   

 

 

QUESTÃO 08 – Nos trechos abaixo, retirados do texto, qual das palavras destacadas NÃO tem a 

função de adjetivo? 

 

A) tarefas mentais complexas. 
B) Parte dos questionários tratava também de questões ideológicas dos voluntários. 

C) Os testes cognitivos propriamente ditos.  

D) visões de mundo que favoreçam o extremismo. 

E) as diferenças cognitivas de fato tinham um papel importante.  
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QUESTÃO 12 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os termos classificados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para se referir às pessoas contaminadas pelo Novo 

Coronavírus.  

 

Coluna 1 

1. Assintomáticos.  

2. Pré-sintomáticos. 

3. Sintomáticos.      

 

Coluna 2 

(  ) Apresentam os sintomas da doença durante o seu desenvolvimento, que podem ser leves, 

moderados ou graves. São responsáveis por 40% da transmissão da doença e correspondem a 

80% dos contaminados pelo Novo Coronavírus.  

(  ) São aqueles que já estão infectados com SARs-CoV-2, mas não desenvolvem sintomas de 

Covid-19. Estes indivíduos testaram positivo para a SARs-CoV-2, mas não desenvolveram 

sintomas como febre, tosse ou dificuldade respiratória.  

(  ) São indivíduos infectados que podem infectar outros antes de desenvolverem sinais e sintomas 

de Covid-19. Estas pessoas tendem a transmitir a Covid-19 poucos dias antes de 

desenvolverem sinais e sintomas. Mais tarde, desenvolvem sinais e sintomas de Covid-19, mas 

terão já passado a infecção inadvertidamente a outras pessoas. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 3 – 2 – 1. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 2 – 1 – 3. 

E) 1 – 2 – 3. 

 

 

QUESTÃO 13 – Vários países reúnem-se para celebrar a grande festa do esporte mundial: as 

Olimpíadas. Com origem e tradição grega, o evento tomou proporções mundiais no fim do século 

XIX. Com a reestruturação do evento na era moderna e a criação do Comitê Olímpico Internacional 

(COI), foram criados também alguns símbolos para representar os jogos. São os símbolos que 

representam os ideais propostos pelos Jogos Olímpicos: 

 

I. Anéis Olímpicos. 

II. Tocha. 

III. Medalhas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
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QUESTÃO 14 – O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 08 de março, 

data que serve para destacar a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus 

direitos. Entre as histórias que remetem à origem dessa data está: 

 

A) A reinvindicação de 90 mil operárias brasileiras por melhores condições de trabalho e de vida, ao 

mesmo tempo em que se manifestavam contra as ações do presidente Getúlio Vargas. 

B) A oficialização da data pelo Partido Socialista Mexicano, com um protesto contra a exploração dos 

imigrantes que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York e culminou, em novembro 

de 1909, em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. 

C) A realização da primeira Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, na Rússia, 

reivindicando ações nazistas com as mulheres. 

D) Um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias 

morreram carbonizadas. O incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória 

das lutas feministas ao longo do século 20. 

E) Um protesto que reuniu os países da América Latina contra a violência à mulher, coordenado por 

Maria da Penha, que resultou na criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São 

Paulo e, em 1985, no surgimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher. 

 

 

QUESTÃO 15 – Um grupo de apoiadores do então presidente dos Estados Unidos, 

_________________, invadiu, em 06 de janeiro de 2021, o Capitólio, sede do Congresso americano 

em ______________, durante a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral definidos nas 

eleições presidenciais de novembro, que deram vitória ao novo presidente _______________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Donald Trump – Washington – Barack Obama 

B) Barack Obama – Los Angeles – George W. Bush 

C) Donald Trump – Washington – Joe Biden 

D) George W. Bush – Nova York – Donald Trump 

E) Joe Biden – São Francisco – Barack Obama 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 – Um prédio pertencente ao Município está desocupado e sem uso. Segundo a Lei 

Orgânica, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública, o destino dele será, 

preferencialmente, a: 
 

A) Venda. 

B) Doação. 

C) Concessão de direito real de uso. 

D) Demolição. 

E) Divisão entre os proprietários dos imóveis lindeiros. 
 

 

QUESTÃO 17 – De acordo com a Lei nº 2.801/2018, o quadro de cargos e funções do Poder 

Executivo Municipal é integrado por: 
 

I. Quadro dos cargos de provimento efetivo, constituído por dois grupos: cargos de nível 

fundamental e médio e cargos de nível técnico e superior. 

II. Quadro de cargos em extinção. 

III. Quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 18 – Com base no Regime Jurídico, sobre a posse, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) Será dada pelo chefe da repartição para a qual o servidor for designado. 

B) É a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público. 

C) Dar-se-á no prazo de até cinco dias contados da data de publicação do ato de nomeação, 

podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. 

D) No ato da posse, o nomeado apresentará, obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de 

outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e 

valores que constituam seu patrimônio. 

E) Depende de prévia inspeção médica oficial. 
 

 

QUESTÃO 19 – Conforme a Constituição Estadual, a segurança pública é exercida para a 

preservação da ordem pública, das prerrogativas da cidadania, da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos, EXCETO: 
 

A) Brigada Militar. 

B) Polícia Rodoviária. 

C) Polícia Civil. 

D) Instituto-Geral de Perícias.  

E) Corpo de Bombeiros Militar. 
 

 

QUESTÃO 20 – Considerando a Seção II, Da Educação, dentre outras medidas previstas na Lei                 
nº 12.288/2010, está estabelecido que: 
 

A) Será garantido, pelo poder público, o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras 

formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica comprovada, como 

patrimônio histórico e cultural. 

B) O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, 

consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. 

C) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

D) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é 

obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. 

E) Serão elaboradas e implementadas, pelo poder público, políticas públicas capazes de promover o 

acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Lista de símbolos:  

 Condicional 

  Bicondicional 

   Conector “e” 

   Conector “ou” 

   Conector “ou” exclusivo 

~  Negação da proposição 
 

QUESTÃO 21 – Considerando as sentenças abaixo, assinale a alternativa classificada como uma 

proposição simples. 
 

A) Será que hoje vai chover? 

B) A garrafa de vidro. 

C) Lúcia é secretaria ou Maria é professora. 

D) Ela é técnica em enfermagem. 

E) Lucas é monitor social. 
 

 

QUESTÃO 22 – Paulo aplicou fertilizantes e pesticidas em sua lavoura para o tratamento contra 

pragas e moléstias nas plantas em uma segunda-feira. Supondo que a segunda aplicação está 

agendada para exatos 100 dias após a primeira aplicação, qual dia da semana ocorrerá a segunda 

aplicação? 
 

A) Segunda-feira. 

B) Terça-feira. 

C) Quarta-feira. 

D) Quinta-feira. 

E) Sexta-feira. 
 

 

QUESTÃO 23 – Considerando as proposições p: Matheus é professor e q: Paulo é locutor, a 

linguagem corrente que representa a proposição p     q é: 
 

A) Se Paulo é professor, então Matheus é locutor. 

B) Se Matheus é professor, então Paulo é locutor. 

C) Matheus é professor, se e somente se, Paulo não é locutor. 

D) Paulo é locutor ou Matheus é professor. 

E) Se Matheus é professor, então Paulo não é locutor. 
 

 

QUESTÃO 24 – Paula trabalha como Atendente de Educação e recebe um salário mensal de          

R$ 1.740,00. Supondo que Paula gasta 35% do seu salário em alimentação, 45% em aluguel e 

demais contas e o restante consegue investir na sua caderneta de poupança, qual a quantia total 

que Paula investe na sua caderneta de poupança? 
 

A) 348. 

B) 456. 

C) 510. 

D) 618. 

E) 785. 
 

 

QUESTÃO 25 – Conforme o último Censo, um determinado município tem 600 alunos matriculados 

no Ensino Fundamental e 95 no Ensino Médio. Considerando que esse município tem 7.500 

habitantes, qual a taxa percentual que corresponde ao número total dos alunos matriculados no 

Ensino Fundamental, em relação ao total de habitantes desse município? 
 

A) 3%. 

B) 5%. 

C) 7%. 

D) 8%. 

E) 9%. 
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QUESTÃO 27 – No mês de fevereiro, André avaliou o consumo de energia elétrica de sua residência 

registrado nas últimas três faturas. Supondo que o consumo dos últimos três meses foi de 428 

kw/h, 544 kw/h e 495 kw/h, a média aritmética de consumo, em kW/h, desse período corresponde 

a: 

 

A) 435. 

B) 456. 

C) 489. 

D) 497. 

E) 526. 

 

 

QUESTÃO 28 – Uma distribuidora de medicamentos realizou a entrega de medicamentos 

acondicionados em caixas para duas unidades de Farmácia Popular. Considerando que a farmácia 

“A” solicitou o triplo de medicamentos que a farmácia “B” e que o total de medicamentos solicitados 

pelas duas farmácias foi equivalente a 1.648 caixas, qual a quantidade de caixas de medicamentos 

entregues para a farmácia “A”? 

 

A) 420. 

B) 618. 

C) 956. 

D) 1.144. 

E) 1.236. 

 

 

QUESTÃO 29 – Em um determinado hospital municipal, a equipe de 16 técnicos em enfermagem, 

com a mesma capacidade de trabalho, atendeu 384 pacientes na rotina do plantão do final de 

semana. Supondo que o número de técnicos em enfermagem fosse igual a 24, todos com a mesma 

capacidade e ritmo de trabalho, a quantidade de pacientes atendidos, nesse mesmo plantão, seria 

igual a: 

 

A) 576. 

B) 625. 

C) 748. 

D) 846. 

E) 950. 

 

 

QUESTÃO 30 – Paulo e Marcos trabalham como tesoureiros no setor de contabilidade em uma 

determinada empresa. Considerando que Paulo trabalha há seis anos e Marcos há dez anos nessa 

mesma empresa, ambos revisaram o fechamento do livro caixa de 184 movimentações financeiras 

em quantidade inversamente proporcional aos seus respectivos tempos de serviço na empresa. 

Nessa situação, a quantidade de movimentações financeiras revisadas por Paulo corresponde a: 

 

A) 65. 

B) 115. 

C) 120. 

D) 145. 

E) 152. 

QUESTÃO 26 – Uma determinada empresa comprou 10 galões no formato cilíndrico, 

completamente cheios com álcool gel. Considerando que cada galão tem 40 cm de diâmetro por         

60 cm de altura e que 1 litro corresponde a 1.000 cm3, quantos litros de álcool gel foram adquiridos 

por essa empresa no total? (Considere  = 3). 
 

A) 72 litros. 

B) 288 litros. 

C) 576 litros. 

D) 720 litros. 

E) 1.200 litros. 

 


