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1. São motivos pelos quais não é aconselhável a 
amamentação ao seio, exceto:  
a) Quando a criança é prematura. 
b) Quando a criança tem goela de lobo.
c) Quando a criança tem lábio leporino.
d) Quando a criança tem eritroblastose fetal.

 

2. O que é colostro?  
a) É uma substância secretada pelos seios antes do 

completo aparecimento do leite. 
b) É uma doença que o feto carrega desde sua 

fecundação que posteriormente 
estomacais. 

c) Uma bactéria que o recém-nascido 
nascimento. 

d) É uma substância secretada pela vagina da mãe 
durante o parto e pode causar sufocamento no 
nascido. 

 

3. Doença do aparelho digestivo que, nas formas graves, se 
caracteriza por diarréias profusas, má absorção de gorduras 
e farináceos, desnutrição e enfraquecimento progressivo. É 
causada provavelmente por deficiências enzimáticas da 
mucosa intestinal e por intolerância marcada a uma das 
proteínas (gliadina) do glúten, que por sua vez é 
componente do trigo e do centeio. Trata-
a) Laringite Catarral. 
b) Doença Celíaca. 
c) Fibrose Cística. 
d) Megacólon. 

 

4. O que é Fibroplasia Retrolental?  
a) Doença na qual os glóbulos vermelhos do sangue de 

um embrião ou recém-nascido são destruídos devido à 
incompatibilidade entre o sangue da mãe e o sangue 
da criança. 

b) Doença dos bebês caracterizada por cegueira, 
retardamento mental e evolução sempre fatal.

c) Forma de retardamento mental, também chamada de 
“síndrome de Down”. 

d) Tipo de cegueira que ocorre em bebês prematuros e 
em alguns bebês nascidos de parto cesáreo.

 

5. Assinale a afirmativa incorreta.  
a) Hemangiomas na “região da barba” podem estar 

associados com hemangiomas nas vias aéreas 
internas. 

b) Se uma criança desenvolver psoríase pela primeira 
vez, ou ter uma recaída da doença, 
exame para faringite estreptocócica.

c) Procure por tireóide autoimune 
historia familiar de doença na tireóide e alopecia 
circunscrita extensiva ou vitiligo. 

d) A êmese biliar em um recém-nascido
sinal de possível obstrução e é uma emergência 
cardíaca real. 
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Quando a criança tem goela de lobo. 
Quando a criança tem lábio leporino. 
Quando a criança tem eritroblastose fetal. 

É uma substância secretada pelos seios antes do 

É uma doença que o feto carrega desde sua 
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É uma substância secretada pela vagina da mãe 
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Doença do aparelho digestivo que, nas formas graves, se 
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olerância marcada a uma das 
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-se de:  
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incompatibilidade entre o sangue da mãe e o sangue 

Doença dos bebês caracterizada por cegueira, 
retardamento mental e evolução sempre fatal. 
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Tipo de cegueira que ocorre em bebês prematuros e 
em alguns bebês nascidos de parto cesáreo. 

Hemangiomas na “região da barba” podem estar 
associados com hemangiomas nas vias aéreas 

Se uma criança desenvolver psoríase pela primeira 
uma recaída da doença, deve fazer um 

exame para faringite estreptocócica. 
 em crianças com 

historia familiar de doença na tireóide e alopecia 

nascido representa um 
sinal de possível obstrução e é uma emergência 

6. São indícios de que um paciente pediátrico com anorexia 
nervosa que precisa ser internado em hospital, exceto: 
a) < 75% do peso ideal ou perda 

do manejo intensivo. 
b) Recusa para comer. 
c) Gordura do corpo > 10%.
d) Pressão sistólica < 90 mmHg.

 

7. São morbidades que podem ser associadas com obesidade 
adolescente, exceto:  
a) Pólipos uterinos. 
b) Anormalidades lipídicas.
c) Cálculo biliar. 
d) Hipertensão intracraniana.

 

8. A vaginite em adolescentes tem três causas principais. 
Sendo elas, exceto:  
a) Candidíase. 
b) Vaginose bacteriana. 
c) Tricomoníase. 
d) Pielonefrite. 

 

9. Quais são os sinais físicos característicos do uso de 
anfetamina, cocaína e maconha? 
a) Resposta pupilar lenta.
b) Frequência cardíaca acelerada.
c) Pupilas puntiformes. 
d) Piodermite perioral. 

 

10. Quantas fontanelas estão presentes ao nascimento? 
a) Embora existam seis fontanelas ao nascimento, 

apenas duas são normalmente palpáveis ao
físico. 

b) Embora existam oito fontanelas ao nascimento, 
apenas três são palpáveis ao exame físico.

c) Existem apenas cinco fontanelas, todas palpáveis ao 
exame físico. 

d) Existem quatro fontanelas ao nascimento, mas apenas 
duas são normalmente palpáveis ao 

 

11. Qual a necessidade diária m
aos 4 anos de idade?  
a) 14,5 horas. 
b) 13,5 horas. 
c) 9,5 horas. 
d) 11,5 horas. 

 

12. São doenças do tecido conjuntivo que podem estar 
associadas com o prolapso da válvula mitral, exceto: 
a) Síndrome de Marfan. 
b) Síndrome de Ehlers-Danlos.
c) Pseudoxantoma elástico.
d) Doença de Kawasaki. 
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São indícios de que um paciente pediátrico com anorexia 
precisa ser internado em hospital, exceto:  

75% do peso ideal ou perda continua de peso apesar 

Gordura do corpo > 10%. 
Pressão sistólica < 90 mmHg. 

São morbidades que podem ser associadas com obesidade 

pídicas. 

Hipertensão intracraniana. 

A vaginite em adolescentes tem três causas principais. 

Quais são os sinais físicos característicos do uso de 
cocaína e maconha?  

Resposta pupilar lenta. 
ência cardíaca acelerada. 

Quantas fontanelas estão presentes ao nascimento?  
Embora existam seis fontanelas ao nascimento, 
apenas duas são normalmente palpáveis ao exame 

Embora existam oito fontanelas ao nascimento, 
apenas três são palpáveis ao exame físico. 
Existem apenas cinco fontanelas, todas palpáveis ao 

Existem quatro fontanelas ao nascimento, mas apenas 
duas são normalmente palpáveis ao exame físico. 

Qual a necessidade diária média de sono de uma criança 

São doenças do tecido conjuntivo que podem estar 
associadas com o prolapso da válvula mitral, exceto:  

Danlos. 
Pseudoxantoma elástico. 
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13. Quando encontramos uma silhueta chanfradura de costelas 
em um raio-X cardíaco podemos diagnosticar: 
a) Tetralogia de Fallot. 
b) Transposição das grandes artérias. 
c) Drenagem venosa pulmonar anômala total.
d) Coarctação da aorta. 

 

14. Cite uma causa comum de taquicardia supraventricular. 
a) Miocardite. 
b) Reentrada nodal do nódulo atrioventricular.
c) Anormalidades eletrolíticas. 
d) Bloqueio de ramo. 

 

15. O que causa a primeira bulha cardíaca?  
a) É causada pelo fechamento das válvulas aórtica e 

pulmonar. 
b) Presença de eletrodo de marca-passo em cavidade 

ventricular. 
c) É causada pelo fechamento das válvulas mitral e 

tricúspide. 
d) Contração ventricular prematura. 

 

16. O que é o singulto intratável?  
a) É o soluço persistente. 
b) É o refluxo constante. 
c) É a evacuação > 5 vezes ao dia. 
d) É o vômito causado por leite materno.

 

17. São achados clínicos da Doença de Hirschsprung, exceto: 
a) Eliminação de mecônio após 24 horas.
b) Vômitos frequentes. 
c) Enterocolite. 
d) Canal anal dilatado. 

 

18. São causas comuns da diarreia secretora/toxigênica, 
exceto:  
a) Bacillus cereus. 
b) Giárdia lamblia. 
c) Vírus tipo Norwalk. 
d) Espécies de Shigella. 

 

19. Consiste em hematêmese e hemoptise com retardo do 
crescimento; está associada à alergia ao leite. Trata
a) Refluxo gastresofágico. 
b) Doença ulcerosa péptica. 
c) Síndrome de Heiner. 
d) Síndrome de Zollinger-Ellison. 

 

20. O que é a fundoplicatura de Nissen?  
a) É o procedimento cirúrgico anti

comumente realizado. 
b) É um exame para identificação de gastrite histológic
c) É um procedimento para calcular o colesterol LDL.
d) É um procedimento cirúrgico para reparo de hérnia 

umbilical. 
 
 
 
 

       

Quando encontramos uma silhueta chanfradura de costelas 
cardíaco podemos diagnosticar:  

pulmonar anômala total. 

Cite uma causa comum de taquicardia supraventricular.  

Reentrada nodal do nódulo atrioventricular. 

 
pelo fechamento das válvulas aórtica e 

passo em cavidade 

É causada pelo fechamento das válvulas mitral e 

É o vômito causado por leite materno. 

São achados clínicos da Doença de Hirschsprung, exceto:  
Eliminação de mecônio após 24 horas. 

a secretora/toxigênica, 

tise com retardo do 
stá associada à alergia ao leite. Trata-se de:  

É o procedimento cirúrgico anti-refluxo mais 

É um exame para identificação de gastrite histológica. 
É um procedimento para calcular o colesterol LDL. 
É um procedimento cirúrgico para reparo de hérnia 

21. São causas comuns de sangramento gastrintestinal maciço 
em crianças, exceto:  
a) Varizes esofágicas. 
b) Intussuscepção. 
c) Divertículo de Meckel. 
d) Gastrite hemorrágica. 

 

22. Dentre as alternativas dadas a seguir, assinale a síndrome 
mais comum de deleção do microcromossomo. 
a) Síndrome de Alagille. 
b) Síndrome de Heiner. 
c) Síndrome de Noonan. 
d) Síndrome de Turner. 

 

23. Uma criança não está imune à difteria quando o teste de: 
a) Dick é negativo. 
b) Dick é positivo. 
c) Shick é negativo. 
d) Shick é positivo. 

 

24. A anemia falciforme tem por etiopatogenia: 
a) A eritropoiese ineficiente.
b) O alto teor de hemoglobina fetal.
c) A forma afoiçada das hemácias.
d) A presença de uma hemoglobina anormal.

 

25. A pneumonia de aspiração em um lactente se localiza em 
que lobo?  
a) Lobo superior esquerdo.
b) Lobo superior direito. 
c) Lobo inferior direito. 
d) Lobo médio. 

 

26. A deficiência de ácido fólico na infância induz a: 
a) Eritroblastopenia aguda.
b) Anemia megaloblástica.
c) Estomatocitose. 
d) Eliptocitose. 

 

27. Na rigidez de descerebração, a lesão está no: 
a) Tronco cerebral. 
b) Córtex cerebral. 
c) Capsula interna. 
d) Cerebelo. 

 

28. O vômito de sangue no período neonatal pode ter varias 
causas. Qual é a mais rara? 
a) Antibioticoterapia. 
b) Doença hemorrágica. 
c) Úlcera gástrica. 
d) Hepatite grave. 

 

29. Dentre as situações abaixo, aquela em que as doses de 
digitálicos não devem ser diminuídas é: 
a) Redução da frequência cardíaca.
b) Doença inflamatória miocárdica.
c) Insuficiência renal. 
d) Prematuridade. 
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São causas comuns de sangramento gastrintestinal maciço 

 
 

Dentre as alternativas dadas a seguir, assinale a síndrome 
mais comum de deleção do microcromossomo.  

 

Uma criança não está imune à difteria quando o teste de:  

A anemia falciforme tem por etiopatogenia:  
A eritropoiese ineficiente. 
O alto teor de hemoglobina fetal. 

hemácias. 
A presença de uma hemoglobina anormal. 

A pneumonia de aspiração em um lactente se localiza em 

Lobo superior esquerdo. 
 

A deficiência de ácido fólico na infância induz a:  
Eritroblastopenia aguda. 
Anemia megaloblástica. 

Na rigidez de descerebração, a lesão está no:  

mito de sangue no período neonatal pode ter varias 
causas. Qual é a mais rara?  

 

Dentre as situações abaixo, aquela em que as doses de 
digitálicos não devem ser diminuídas é:  

ência cardíaca. 
Doença inflamatória miocárdica. 
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30. É correto afirmar na criança com contusão pulmonar por 
traumatismo torácico fechado, que:  
a) As fraturas de costelas estão sempre associadas.
b) Os raios-x de tórax iniciais normais excluem o 

diagnóstico de contusão pulmonar. 
c) A gasometria arterial seriada é importante para 

determinar a terapêutica. 
d) A drenagem pleural deve ser instituída para prevenir a 

ocorrência de hemotórax. 
 

31. Quais são os tumores mais frequentes do me
anterior na criança?  
a) Cistos broncogênicos. 
b) Neuroblastomas. 
c) Linfomas. 
d) Teratomas. 

 

32. Qual o tipo de insuficiência é a forma clínica mais frequente 
da cardiopatia reumática crônica?  
a) Aórtica associada à insuficiência mitral.
b) Aórtica associada à estenose mitral. 
c) Aórtica isolada. 
d) Mitral isolada. 

 

33. Um dos aspectos do higroma cístico em crianças é: 
a) Tratamento por quimioterapia e/ou radioterapia dos 

cistos residuais que mostram crescimento rápido antes 
da cirurgia. 

b) Regressão espontânea da lesão na ma
pacientes; se isto não ocorrer, indica

c) Exérese facilitada pela identificação e preservação da 
cápsula que envolve o tumor. 

d) Incidência de 75% no pescoço, 20% nas axilas e 5% no 
tronco e extremidades. 

 

34. Qual das alternativas abaixo faz parte dos distúrbios do 
metabolismo dos lipídeos?  
a) Glicogenose. 
b) Tirosinemia. 
c) Galactosemia. 
d) Doença de Gaucher. 

 

35. Qual é a primeira alteração patológica que ocorre na asma? 
a) Acidose respiratória. 
b) Retenção de CO2. 
c) Acidose metabólica. 
d) Alcalose respiratória. 

 

36. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 
abaixo: 
Pegue ____ fichas que estão perto de você, pois ____ que 

estão aqui ao meu lado já foram organizadas.

Espere um momento! Quero falar ___. 

a) Estas – essas – contigo. 
b) Essas – estas – contigo. 
c) Estas – essas – consigo. 
d) Essas – estas – consigo. 

 
 

       

É correto afirmar na criança com contusão pulmonar por 

As fraturas de costelas estão sempre associadas. 
iciais normais excluem o 

 
A gasometria arterial seriada é importante para 

A drenagem pleural deve ser instituída para prevenir a 

Quais são os tumores mais frequentes do mediastino 

nica mais frequente 

insuficiência mitral. 
 

Um dos aspectos do higroma cístico em crianças é:  
Tratamento por quimioterapia e/ou radioterapia dos 
cistos residuais que mostram crescimento rápido antes 

Regressão espontânea da lesão na maioria dos 
pacientes; se isto não ocorrer, indica-se cirurgia. 

dentificação e preservação da 

Incidência de 75% no pescoço, 20% nas axilas e 5% no 

parte dos distúrbios do 

Qual é a primeira alteração patológica que ocorre na asma?  

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas 

Pegue ____ fichas que estão perto de você, pois ____ que 

estão aqui ao meu lado já foram organizadas. 

Analise o poema abaixo, “Psicologia de um Vencido”

Augusto dos Anjos e responda as questões 
 

Eu, filho do carbono e do amoníaco

Monstro da escuridão e rutilância,

Sofro, desde a epigênese da infância,

A influência má dos signos do zodíaco.

 

Profundissimamente hipocondríaco,

Este ambiente me causa repugnância...

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia

Que se escapa da boca de um cardíaco.

 

Já o verme – este operário das ruínas

Que o sangue podre das carnificinas

Come, e à vida em geral declara guerra,

 

Anda a espreitar meus olhos para roê

E há de deixar-me apenas os cabelos,

Na frialdade orgânica da terra!

 

37. Na primeira estrofe, a devida classificação do termo em 
destaque é: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Adjunto adverbial. 

 

38. Augusto dos Anjos, apesar das divergências sobre seu estilo 
literário, é classificado como pré
poesia, podemos afirmar que tem como característica 
fundamental: 
a) A presença da religiosidade. 
b) A natureza interagindo com o eu lírico. 
c) A denúncia da escravidão. 
d) O pessimismo. 

 

39. Na frase “E há de deixar-me apenas os cabelos”, 

me se classifica sintaticamente como:
a) Sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo do objeto. 

 

40. Nas alternativas abaixo, indique a que está em desacordo 
com a norma culta da língua:
a) Não entendi por que fomos desclassificados?
b) Ele foi tão mal tratado, que resolveu desfazer o 

negócio. 
c) Estamos investigando o porquê desses crimes.
d) Porque não vamos viajar? 
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“Psicologia de um Vencido”, de 
Augusto dos Anjos e responda as questões 37, 38 e 39: 

filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro da escuridão e rutilância, 

da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

Profundissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância... 

me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

este operário das ruínas- 

e podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

me apenas os cabelos, 

Na frialdade orgânica da terra! 

Na primeira estrofe, a devida classificação do termo em 

Augusto dos Anjos, apesar das divergências sobre seu estilo 
literário, é classificado como pré-modernista. Sobre sua 
poesia, podemos afirmar que tem como característica 

A presença da religiosidade.  
A natureza interagindo com o eu lírico.  
A denúncia da escravidão.  

me apenas os cabelos”, o pronome 
se classifica sintaticamente como: 

 

Nas alternativas abaixo, indique a que está em desacordo 
com a norma culta da língua: 

Não entendi por que fomos desclassificados? 
Ele foi tão mal tratado, que resolveu desfazer o 

Estamos investigando o porquê desses crimes. 
ue não vamos viajar?  
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41. Indique a alternativa que expressa, respectivamente, a ideia 
das orações subordinadas abaixo: 

I. Comprou um carro novo, visto que ganhou um bônus.

II. Segundo ouvi dizer, trabalharemos no feriado.

III. Quanto mais clientes ele conquistar,

salário. 

a) Concessão, conformidade, proporção.
b) Cosequência, concessão, conformidade.
c) Causa, conformidade, proporção. 
d) Causa, concessão, comparação. 

 

42. Quanto à regência verbal, indique a alternativa incorreta:
a) Preferimos isto àquilo. 
b) Ela aspirava a uma vaga no departamento de 

tecnologia. 
c) Fui compelido a assinar o divórcio. 
d) Pela janela, assistimos o assalto.  

 

43. Complete as lacunas, com a devida concordância, e indique 
a alternativa correta: 
Na creche ______ prioridade às crianças menores de 

ano, entretanto, ____dois meses que não recebemos 

caixas de leite. 

a) Serão dadas – faz. 
b) Será dada – faz. 
c) Será dado – fazem. 
d) Serão dadas – fazem. 

 

44. Dê a função sintática do termo sublinhado na oração 
poder tornou-os cegos. 
a) Adjunto adnominal. 
b) Predicativo do objeto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Objeto direto. 

 

45. Indique a alternativa em que a palavra sublinhada é um 
advérbio: 
a) Aquele meio era propício para deixá-
b) Combinamos de nos encontrar ao meio dia e 
c) Após análise dos contratos, ficou meio
d) Fomos para Campos de Jordão comprar 

 

46. A África, geralmente, é dividida em duas porções: a África 
Setentrional e a África Subsaariana. O deserto do Saara é o 
limite natural entre ambas. A África Setentrional tem 
características distintas da outra porção, pois:
a) Foi ocupada pela população judaica no começo do 

século XX, além de caracterizar-se por altos índices de 
qualidade de vida. 

b) É ocupada predominantemente por católicos oriundos 
do sul da Europa, mantendo um amplo comércio 
internacional com a Espanha e Portugal.

c) Desde o século VII foi ocupada por povos árabes, que 
difundiram o islamismo como religião predominante.

d) Tem características dos povos do leste asiático, além 
de promover a religião budista na maioria das nações 
desta porção. 

 

       

Indique a alternativa que expressa, respectivamente, a ideia 

Comprou um carro novo, visto que ganhou um bônus. 

Segundo ouvi dizer, trabalharemos no feriado. 

Quanto mais clientes ele conquistar, maior será seu 

Concessão, conformidade, proporção. 
Cosequência, concessão, conformidade. 

Quanto à regência verbal, indique a alternativa incorreta: 

aspirava a uma vaga no departamento de 

Complete as lacunas, com a devida concordância, e indique 

Na creche ______ prioridade às crianças menores de um 

ano, entretanto, ____dois meses que não recebemos 

Dê a função sintática do termo sublinhado na oração O 

Indique a alternativa em que a palavra sublinhada é um 

-lo depressivo. 
Combinamos de nos encontrar ao meio dia e meia. 

meio desconfiado. 
Fomos para Campos de Jordão comprar meias de lã. 

A África, geralmente, é dividida em duas porções: a África 
Setentrional e a África Subsaariana. O deserto do Saara é o 
limite natural entre ambas. A África Setentrional tem 

tintas da outra porção, pois: 
Foi ocupada pela população judaica no começo do 

se por altos índices de 

É ocupada predominantemente por católicos oriundos 
do sul da Europa, mantendo um amplo comércio 

cional com a Espanha e Portugal. 
Desde o século VII foi ocupada por povos árabes, que 
difundiram o islamismo como religião predominante. 
Tem características dos povos do leste asiático, além 
de promover a religião budista na maioria das nações 

47. Com o fim da Guerra Fria no final do século XX, uma série 
de mudanças cartográficas ocorreram no mapa mundial. 
Abaixo há uma dessas mudanças que está relacionada de 
forma incorreta. Assinale-a:
a) O fim da URSS causou o surgimento de 15 nações, 

sendo algumas europeias e outras asiáticas.
b) A reunificação da Alemanha resultou da fusão de dois 

países: um da Europa Ocidental e o outro da Europa 
Oriental. 

c) O fim do império soviético ocorreu entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990.

d) A independência das repúblicas iugoslavas originou 
apenas a Sérvia e Croácia.
 

48. O descontentamento da população americana com a 

situação econômica gerou ao Presidente dos Estados 

Unidos da América, _______, a perda 

Câmara dos Deputados, que agora será 

oposição, os _______. 

Complete as lacunas da atual notícia amplamente 
divulgada, e aponte a alternativa correta:
a) John Boehner – republicanos.
b) Barack Obama – democratas.
c) Barack Obama – republicanos.
d) John McCain – democratas.

 

49. Para aplicar R$ 10.000,00 por 3 meses, Júlia tem duas 
opções: A=colocar a juros compostos de 2% ao mês; 
B=colocar a juros simples  de 2,8% ao mês. Sendo assim, 
qual das duas opções é a mais vantajosa e qual é a 
diferença aproximada entre os juros?
a) Opção A – R$ 1.120,00.
b) Opção B – R$ 230,00. 
c) Opção A – R$ 330,00. 
d) Opção B – R$ 1.120,00.

 

50. 1.300.000 vasilhames de suco, com 355 m
reprovados no teste de qualidade. Para a troca d
vasilhames, todo o líquido contido neles foi colocado em 
um depósito que comporta
a) 461.500 m³. 
b) 46.150 m³. 
c) 4.615 m³. 
d) 461,5 m³. 
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fim da Guerra Fria no final do século XX, uma série 
de mudanças cartográficas ocorreram no mapa mundial. 
Abaixo há uma dessas mudanças que está relacionada de 

a: 
O fim da URSS causou o surgimento de 15 nações, 

as europeias e outras asiáticas. 
A reunificação da Alemanha resultou da fusão de dois 
países: um da Europa Ocidental e o outro da Europa 

O fim do império soviético ocorreu entre o final da 
década de 1980 e início da década de 1990. 

a das repúblicas iugoslavas originou 
apenas a Sérvia e Croácia. 

O descontentamento da população americana com a 

situação econômica gerou ao Presidente dos Estados 

Unidos da América, _______, a perda do controle da 

Câmara dos Deputados, que agora será comandada pela 

da atual notícia amplamente 
, e aponte a alternativa correta: 

epublicanos. 
mocratas. 

epublicanos. 
emocratas. 

10.000,00 por 3 meses, Júlia tem duas 
opções: A=colocar a juros compostos de 2% ao mês; 
B=colocar a juros simples  de 2,8% ao mês. Sendo assim, 
qual das duas opções é a mais vantajosa e qual é a 
diferença aproximada entre os juros? 

R$ 1.120,00. 

 
R$ 1.120,00. 

1.300.000 vasilhames de suco, com 355 mℓ cada, foram 
reprovados no teste de qualidade. Para a troca dos 
vasilhames, todo o líquido contido neles foi colocado em 
um depósito que comporta no mínimo: 




