
PREFEITURA DE BUÍQUE
CONCURSO PÚBLICO

AGENTE DE ENDEMIAS
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. 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.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com 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 a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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A1 - ESPECÍFICAS - ACE

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Notificação negativa é a notificação da não-ocorrência de
doenças de notificação compulsória na área de
abrangência da unidade de saúde; demonstra que o
sistema de vigilância e os profissionais da área estão
alertas para a ocorrência de tais eventos.

b) Notificação compulsória consiste na comunicação
obrigatória à autoridade sanitária da ocorrência de
determinada doença ou agravo à saúde ou surto, feita por
profissional de saúde ou qualquer cidadão, visando à
adoção das medidas de intervenção pertinentes.

c) O sistema de vigilância epidemiológica trabalha diversos
tipos de dados. Sua base é a notificação de casos
suspeitos e/ou confirmados de doenças, objetos de
notificação compulsória, embora ele possa, também,
utilizar dados de mortalidade ou dados coletados em
prontuários médicos, por exemplo.

d) Os serviços de saúde devem estar preparados para
identificar, em grupos populacionais (conglomerados), a
ocorrência de sintomas e sinais que possam sugerir uma
doença ou agravo de causa desconhecida; ou o
comportamento não usual de uma doença definida, como
também nos casos de doenças emergentes.

e) Deve-se notificar a simples suspeita da doença de
notificação compulsória apenas após a confirmação do
caso, pois isso pode implicar a perda da oportunidade de
adotar as medidas de prevenção e controle indicadas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser
alocados como despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta.

b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser
alocados como investimentos previstos em lei
orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional.

c) O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n°
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a
Conferência de Saúde; o Conselho de Saúde; o Comitê
Inter Restritivo Funcional; e o Gerente de Efetivação
Multimodal.

d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser
alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a
serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.

e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) podem ser
alocados como investimentos previstos no Plano
Quinquenal do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A saúde é direito de todos e dever do Estado mediante o
recolhimento de tributos, garantido através de políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de serviços para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, em detrimento de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações.

b) Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei, executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador.

c) São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre
sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita exclusivamente através de terceiros.

d) Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei controlar e fiscalizar
procedimentos, produtos e substâncias de interesse para
a saúde (devendo sua execução ser feita exclusivamente
por terceiros), assim como abster-se da participação na
produção de medicamentos e outros insumos.

e) Exclusivamente instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante licitação por menor
preço, tendo preferência as Sociedades Anônimas (S.A.) e
as micro e pequenas empresas (MPEs) optantes pelo
Simples Nacional.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Os sistemas de atenção à saúde constituem respostas
sociais, deliberadamente organizadas, para responder às
necessidades, demandas e preferências das sociedades.

b) Há uma relação muita estreita entre a transição das
condições de saúde e a transição dos sistemas de atenção
à saúde, vez que, ambas, constituem a transição da saúde.

c) A transição das condições de saúde, juntamente com
outros fatores como o desenvolvimento científico,
tecnológico e econômico, impedem a transição da
atenção à saúde, sendo esse o principal fator de
insucesso.

d) Em qualquer tempo e em qualquer sociedade, deve haver
uma coerência entre a situação das condições de saúde e
o sistema de atenção à saúde. Quando essa coerência se
rompe, instala-se uma crise nos sistemas de atenção à
saúde.

e) Historicamente, os problemas agudos, como certas
doenças infecciosas e os traumas, constituem a principal
preocupação dos sistemas de atenção à saúde.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos
usuários, a principal porta de entrada e centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.

b) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos,
o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de
danos e a manutenção da saúde.
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c) A Atenção Básica orienta-se pelos princípios da
universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da
continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da
responsabilização, da humanização, da equidade e da
participação social.

d) A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de
centralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.

e) A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de
práticas de cuidado e gestão, democráticas e
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas
a populações de territórios definidos, pelas quais assume
a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade
existente no território em que vivem essas populações.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Os Conselhos de Saúde não são órgãos responsáveis pela
gestão ou execução de serviços e, por isso, não têm
responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de
saúde.

b) A Constituição de 1988 extinguiu do artigo 198 que a
sociedade participasse da gestão do sistema de saúde.

c) Os municípios e estados não têm liberdade para
formarem os seus Conselhos de Saúde, ainda que possam
garantir condições de pleno funcionamento ao Conselho,
assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira.

d) Deliberar sobre as normas do SUS pactuadas na Comissão
Intergestores Tripartite (CIT) não é uma atribuição do
Conselho Nacional de Saúde, pois cabe ao Gabinete do
Gestor Único definir tal diretriz.

e) Atualmente, a população, por meio dos Conselhos de
Saúde, deixou de exercer o controle social, a participação
no planejamento das políticas públicas, a fiscalização das
ações do governo e a verificação do cumprimento das leis
relacionadas ao SUS.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A redução das iniquidades macrorregionais, estaduais e
regionais, a serem impugnadas na metodologia de
alocação de recursos, considerando-se as dimensões
étnico-racial e social, é um dos pressupostos do
financiamento do Sistema Único de Saúde.

b) A vigilância da situação de saúde desenvolve ações de
monitoramento contínuo do País, estado, região,
município ou áreas de abrangência de equipes de atenção
à saúde, por estudos e análises que identifiquem e
expliquem problemas de saúde e o comportamento dos
principais indicadores de saúde, contribuindo para um
planejamento de saúde mais abrangente.

c) Recomenda-se, para análise da situação de saúde, utilizar
os sistemas de informação disponíveis, indicadores de
saúde, fontes diversas de dados, processamento
estatístico, construção de séries temporais, desagregação
por grupos e distribuição territorial, considerando valores
e culturas locais.

d) A Portaria Nº 1.378, de 9 de julho de 2013 (Ministério da
Saúde), regulamenta as responsabilidades e define
diretrizes para execução e financiamento das ações de
Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em
Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

e) A responsabilidade das três esferas de gestão (União,
estados e municípios) é um dos pressupostos do
financiamento do Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O conceito de vigilância sanitária abrange o controle de
bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas
e processos, da produção ao consumo.

b) Vigilância Epidemiológica é o conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.

c) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
sem intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde.

d) A vigilância epidemiológica tem a finalidade de conhecer a
ocorrência de doenças e outros agravos considerados
prioritários, seus fatores de risco e suas tendências, além
de planejar, executar e avaliar medidas de prevenção e de
controle.

e) O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é um
subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS), baseado na
informação-decisão-controle de doenças e agravos
específicos. Seus principais objetivos são elaborar,
recomendar e avaliar as medidas de controle e o
planejamento.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A sífilis congênita é doença de notificação compulsória,
com compromisso internacional de eliminação enquanto
problema de saúde pública.

b) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória
em todo território nacional e de investigação obrigatória.
Cada caso diagnosticado deve ser notificado no mês
epidemiológico anterior à ocorrência do diagnóstico,
utilizando-se a ficha de notificação e investigação, do
Sistema de Informação de Notificação de Agravos (Sinan),
nos três níveis de atenção à saúde.

c) A varicela não é uma doença de notificação compulsória
em casos isolados, porém os surtos decorrentes deste
agravo em hospitais, creches, pré-escolares, escolas,
comunidade em geral, devem ser notificados e registrados
no Sinan.

d) As hepatites virais são doenças de notificação compulsória
e, portanto, todos os casos suspeitos devem ser
notificados utilizando a ficha de notificação e investigação
padronizada no Sinan e encaminhados ao nível
hierarquicamente superior ou ao órgão responsável pela
vigilância epidemiológica: municipal, regional, estadual ou
federal.
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e) Em virtude da sua elevada frequência, a DDA (Doença
Diarreica Aguda) não é doença de notificação compulsória
nacional em se tratando de casos isolados. A notificação
dos casos deve ser feita somente pelas unidades
sentinelas que tiverem implantada a Monitorização das
Doenças Diarreicas Agudas (MDDA).

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Serviços Especiais de Acesso Aberto são os serviços de
saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em
razão de agravo ou de situação laboral, necessita de
atendimento especial.

b) Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo
constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar
a organização, o planejamento e a execução de ações e
serviços de saúde.

c) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação
consensual entre os entes federativos para definição das
regras da gestão compartilhada do SUS.

d) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, ações e serviços de atenção primária; urgência;
emergência; e atenção psicossocial.

e) Mapa da Saúde é a descrição geográfica da distribuição de
recursos humanos e de ações e serviços de saúde
ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada,
considerando-se a capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a partir dos
indicadores de saúde do sistema.

A2 - SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) É uma atribuição do ACS no acompanhamento de famílias
contempladas com o Bolsa Família: orientar as famílias
sobre a melhor forma de utilizar o recurso financeiro
repassado pelo programa.

b) O ACS desenvolve ações de acompanhamento das
condicionalidades do Bolsa Família.

c) A Realização de busca ativa não compete ao ACS.
d) Encaminhar pessoas doentes às unidades de saúde é uma

papel do ACS, haja vista que este é um elo entre a USF e a
comunidade.

e) O ACS desenvolve atividades de combate à dengue.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) É uma atribuição do ACE: notificar os casos suspeitos de
dengue, informando a equipe da Unidade Básica de
Saúde.

b) A Aplicação de larvicidas e inseticidas compete ao ACE.
c) Vistoriar estabelecimentos comerciais para buscar focos

endêmicos do mosquito Aedes, também constitui função
do ACE.

d) O ACE é um profissional fundamental para o controle de
endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes
de atenção básica na Estratégia Saúde da Família,
participando das reuniões e trabalhando sempre em
parceria com o ACS.

e) Não existem limitações entre o trabalho do ACE e do ACS
em comunidade.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O agente de endemias pode contribuir para promover
uma integração entre as vigilâncias epidemiológica,
sanitária e ambiental.

b) Os ACEs sempre realizam ações de educação em saúde
baseadas em discussões com a comunidade. As ações
normatizadas, de repasse de informações, enquadrando a
população ao modo higiênico 'correto', não acontecem.

c) Compete ao ACE: encaminhar os casos suspeitos de
dengue à UBS, responsável pelo território, de acordo com
as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.

d) Um papel do ACE é vistoriar imóveis não residenciais,
acompanhado pelo responsável, para identificar locais de
existência de objetos que sejam ou possam se
transformar em criadouros de mosquito transmissor da
dengue.

e) Compete ao ACE, no controle da dengue: informar aos
moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos – e o
agente transmissor e medidas de prevenção.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O ACE tem que conhecer as cadeias de transmissão das
doenças, como aquelas de caráter endêmico e epidêmico,
assim como seus mecanismos de combate.

b) Compete ao ACE, no controle da dengue: elaborar e/ou
executar estratégias para o encaminhamento das
pendências (casas fechadas e/ou recusas do morador em
receber a visita).

c) O ACE, integrante da equipe de Saúde da Família, têm
papel preponderante no trabalho de promoção da saúde
no seio familiar e no envolvimento dos movimentos
sociais e da sociedade civil nos controles de agravos de
saúde.

d) O ACE está espalhado apenas nos centros urbanos do
país, executando as ações de combate a mosquitos.

e) É uma ação possível do ACE: promover reuniões com a
comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações
de prevenção e controle da dengue.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O ACS desenvolve atividades de prevenção das doenças e
agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas
domiciliares.

b) O ACS desenvolve atividades de promoção da saúde.
c) Realizar o acompanhamento do crescimento e

desenvolvimento infantil por meio da vigilância alimentar
e nutricional é função do ACS no acompanhamento de
famílias cadastradas no Bolsa Família.

d) O ACS deverá realizar em média uma visita/família/mês.



AGENTE DE ENDEMIAS

Página 5 de 7

e) O ACS, no controle ao mosquito transmissor da dengue,
não atua removendo mecanicamente os ovos e larvas do
mosquito, mesmo quando necessário.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O ACS ajuda a mobilizar a comunidade para a conquista
de ambientes e condições favoráveis à saúde.

b) Toda e qualquer ação referente à identificação e vistoria
do ambiente domiciliar e peridomiciliar de combate ao
mosquito Aedes complete exclusivamente ao agente
comunitário de endemias.

c) O ACS realiza atividades de atenção à saúde à demanda
espontânea.

d) A situação vacinal da criança é uma condicionalidade
observada pelo ACS no acompanhamento das famílias
com o Bolsa Família.

e) É função do ACS: cadastrar todas as pessoas de sua
microárea e manter os cadastros atualizados.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As desigualdades diante do adoecer e do morrer são
reconhecidas na saúde, que percebe a possibilidade de
reduzi-las com a prática apenas dos princípios da
universalidade e integralidade.

b) No SUS, o princípio da equidade aponta que todo cidadão
é igual e será atendido conforme suas necessidades até o
limite do que o sistema puder oferecer para todos.

c) A hierarquização dos serviços diz respeito à possibilidade
de organização das unidades segundo grau de
complexidade tecnológica dos serviços, isto é, o
estabelecimento de uma rede que articula as unidades
mais simples às unidades mais complexas.

d) O setor privado poderá participar do SUS com os mesmos
princípios básicos e normas técnicas do SUS. Prevalecem,
assim, os princípios da universalidade, equidade, entre
outros.

e) A universalidade no SUS significa que todos os cidadãos
brasileiros tem acesso ao sistema de saúde.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Na integralidade no SUS, as ações de promoção, proteção
e recuperação da saúde formam um todo indivisível e não
podem ser compartimentalizadas.

b) A participação dos cidadãos é um princípio do SUS.
c) O SUS enfatiza a centralização dos serviços de saúde.
d) Na universalidade, o indivíduo passa a ter direito de

acesso a todos os serviços públicos de saúde.
e) O acesso da população à rede de serviços de saúde deve

se dar através dos serviços de nível primário de atenção,
que devem estar qualificados para atender e resolver os
principais problemas apresentados.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) É um desafio para a efetiva participação do cidadão no
SUS: fazer com que a atuação dos conselhos de saúde e
da sociedade não se reduza ao controle e monitoramento
das ações do Estado na saúde.

b) A regionalização e a hierarquização dos serviços, dizem
respeito à forma de organização dos estabelecimentos
(unidades de unidades) entre si e com a população
usuárias.

c) A população não paga diretamente para usar os serviços
de saúde do SUS.

d) A equidade é o reconhecimento da igualdade entre as
pessoas, o que traz a noção de que a prioridade na
assistência à saúde é injustificável.

e) A integralidade é o princípios do SUS que traz que cada
pessoa é um todo indivisível e integrante de uma
comunidade.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Na complementaridade do SUS pelo setor privado, os
serviços não lucrativos tem a referência.

b) A participação dos cidadãos no SUS se dá através de
entidades representativas dos cidadãos.

c) A participação da comunidade no SUS se dá apenas com
as conferências e conselhos de saúde.

d) A descentralização é entendida como uma redistribuição
das responsabilidades quanto às ações e serviços de
saúde entre os vários níveis de governo.

e) A resolutividade é o princípio do SUS que pode ser
traduzido da seguinte maneira: o indivíduo busca o
atendimento em um serviço de saúde por apresentar um
problema, onde o serviço deve estar capacitado para
enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.

PORTUGUÊS - GRUPOS 01 E 04

Sistema de Cotas

O  sistema  de  cotas  para  negros  se  justifica  diante  da
constatação de que a universidade brasileira abriga em sua
maioria  esmagadora pessoas  de cor  branca,  de modo a
valorizar apenas o pensamento de um segmento étnico na
construção das soluções para os problemas atuais de nossa
sociedade. O negro não tem oportunidades comuns às do
branco e isso faz  com que ele  não tenha acesso à  boa
educação, ocupando, em sua maioria, posições subalternas,
sem a chance de ter um cargo de prestígio social.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/cotas/pros.htm)

QUESTÃO 21.
Com  base  no  texto  'Sistema  de  Cotas',  marque  a  opção
CORRETA

a) A palavra “étnico” é paroxítona terminada em “o”. Por
isso recebeu o acento.

b) O texto possui, em sua configuração tipológica, a
argumentação.

c) No texto, há prevalência da descrição como sequência
discursiva.

d) O termo “prestígio” é paroxítono terminado em hiato.
Sendo assim, recebe o acento agudo.
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e) Nos ditongos abertos, há acento. Este é o caso do termo
“prestígios”.

QUESTÃO 22.
Com  base  no  texto  'Sistema  de  Cotas',  marque  a  opção
INCORRETA

a) No trecho: “comuns às do branco”, o acento grave foi
usado devido à contração da preposição exigida pelo
nome “comuns” e o artigo feminino “as”.

b) Observa-se no texto um posicionamento favorável ao
sistema de cotas para negros.

c) No fragmento: “acesso à boa educação”, o uso do acento
grave se deve à junção de preposição e artigo.

d) O texto homologa a ideia de que os negros precisam ter
maior acesso à universidade.

e) No fragmento: “acesso à boa educação”, o uso do acento
grave se deve à junção de pronome e artigo.

Redução da maioridade penal

É mais eficiente educar do que punir. Nessa perspectiva,
pode-se  afirmar  que  a  educação  de  qualidade  é  uma
ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema
da criminalidade entre os jovens do que o investimento em
mais  prisões  para  esses  mesmos  jovens.  Portanto,  o
problema  de  criminalidade  entre  menores  só  irá  ser
resolvido de forma efetiva quando o problema da educação
de base for superado.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://www.politize.com.br/noticias/5-argumentos-a-favor-
e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal-3/)

QUESTÃO 23.
Com base no texto 'Redução da maioridade penal', marque a
opção CORRETA

a) A vírgula usada no segundo período do texto isola um
elemento conector com valor adversativo.

b) O vocábulo “eficiente”, no primeiro período do texto,
possui o sentido de “inapto”.

c) Nota-se no texto um posicionamento favorável à
diminuição da criminalidade pela redução da maioridade
penal.

d) A vírgula usada no último período do texto isola um
elemento conector.

e) O vocábulo “eficiente”, no primeiro período do texto,
possui o sentido de “impróprio”.

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'Redução da maioridade penal', marque a
opção INCORRETA

a) No posicionamento do autor, observa-se a eficiência da
educação em vez de punição.

b) O texto é de caráter opinativo.
c) Há um ponto de vista ressaltado no texto.
d) A expressão “nessa perspectiva” refere-se a um ângulo já

adotado pelo autor para firmar seu ponto de vista.
e) Existem, ao todo, cinco períodos no texto, encerrados por

quatro pontos finais.

A redução da maioridade penal

A  r e d u ç ã o  d a  m a i o r i d a d e  p e n a l  i r i a  a f e t a r ,
preferencialmente, jovens negros, pobres e moradores de
áreas periféricas do Brasil, na medida em que este é o perfil
de boa parte da população carcerária brasileira. Estudo da
UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) aponta que
72%  da  população  carcerária  brasileira  é  composta  por
negros. Além disso, a pressão para a redução da maioridade
penal  está baseada em casos isolados,  e  não em dados
estatísticos.  Segundo a Secretaria Nacional  de Segurança
Pública, jovens entre 16 e 18 anos são responsáveis por
menos de 0,9% dos crimes praticados no país.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/
03/31/veja-cinco-motivos-a-favor-e-cinco-contra-a-
reducao-da-maioridade-penal.htm)

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'A redução da maioridade penal', marque a
opção CORRETA

a) Percebe-se no texto um ponto de vista construído com
base na injunção.

b) Na sequência: “jovens negros, pobres e moradores...” a
vírgula foi usada para separar termos referentes à palavra
“redução”.

c) Na sequência: “jovens negros, pobres e moradores...” a
vírgula foi usada para separar sujeitos oracionais.

d) Observa-se no texto um ponto de vista construído com
base na injunção.

e) No trecho: “Além disso,...”, a vírgula foi usada após uma
expressão coesiva.

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'A redução da maioridade penal', marque a
opção INCORRETA

a) No trecho: “Além disso,...”, a vírgula foi usada após uma
expressão com valor adversativo.

b) O texto mostra que a maior parte da população carcerária
brasileira é composta por negros.

c) O texto mostra um posicionamento contrário à redução
da maioridade penal.

d) Há um ponto de vista ressaltado no texto.
e) No primeiro período, duas vírgulas intercalam o adjunto

adverbial “preferencialmente”.

Preconceito linguístico

A discriminação com base no modo de falar dos indivíduos
é encarada com muita naturalidade na sociedade brasileira.
Os  “erros”  de  português  cometidos  por  analfabetos,
semianalfabetos,  pobres  e  excluídos  são  criticados  pela
elite, que “disputa” quem sabe mais a nossa língua. Essa é
uma das constatações do linguista e professor do Instituto
de  Letras  (IL)  da  Universidade  de  Brasília  (UnB)  Marcos
Bagno.  Segundo  o  pesquisador,  o  conhecimento  da
gramática normativa tem sido usado como um instrumento
de distinção e de dominação pela população culta.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://sustentabilidade.esobre.com/preservacao-ambiental
)

QUESTÃO 27.
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Com base no texto 'Preconceito linguístico', marque a opção
INCORRETA

a) Segundo o texto, um instrumento de dominação pela
população culta é o conhecimento da gramática
normativa.

b) O trecho: “Essa é uma das constatações” refere-se a uma
afirmação realizada anteriormente.

c) As aspas usadas em “erros” conferem à palavra o sentido
literal: condenação, falha.

d) Depreende-se do texto que o fato de “saber mais a nossa
língua” está baseado nas regras gramaticais.

e) Infere-se do texto que existe preconceito linguístico.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Preconceito linguístico', marque a opção
CORRETA

a) No texto, “encarar com muita naturalidade” significa
“prestar assistência”.

b) Pode-se dizer que o linguista citado no texto utiliza-se de
exemplos quiméricos para basear sua tese.

c) O trecho: “Essa é uma das constatações” faz referência a
uma asserção realizada anteriormente.

d) No texto, “constatar” significa “refutar”.
e) No texto, “tratar com discriminação” significa “considerar

os diversos falares dos indivíduos”.

Preservação ambiental

Desde o início do século XXI, os governos e organizações do
mundo inteiro têm tentado colaborar entre si,  fechando
acordos de preservação ambiental que visam melhorar a
nossa  utilização  do  planeta  nos  anos  que  virão.  Porém,
infelizmente, a tentativa de preservar o planeta tem tido
pouco  sucesso  entre  governos.  Exemplo  disso  são  os
grandes entraves vistos nos grandes encontros ambientais,
como  o  Rio+20,  que  tem  gerado  pouco  resultado  em
termos de ações de preservação ambiental.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://sustentabilidade.esobre.com/preservacao-ambiental
)

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Preservação ambiental', marque a opção
INCORRETA

a) O evento Rio+20 é citado como um encontro que tem
gerado pouco resultado no tocante ao tema da
preservação ambiental, em termos de ações.

b) A palavra “início” é paroxítona.
c) A palavra “têm” é acentuada porque possui sujeito no

plural (3ª pessoa).
d) No texto, há um ponto de vista claro sobre as ações de

países capitalistas e suas influências na preservação
ambiental.

e) Infere-se do texto que a necessidade de acordos que
visem à preservação ambiental é uma questão emergente
do século XXI.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Preservação ambiental', marque a opção
CORRETA
a) Segundo o texto, embora a preservação ambiental esteja

na agenda do século XXI, a tentativa de preservar o
planeta tem tido pouco sucesso entre governos.

b) As palavras “século” e “início” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

c) A palavra “têm” é acentuada porque possui referente no
singular.

d) As palavras “início” e “século” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

e) No texto, há um ponto de vista claro sobre as ações de
países neoliberais e suas influências na preservação
ambiental.


