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PORTUGUÊS

Para responder a questão 01, considere os textos 01 e 02.

Texto 01

http://chargesbira.blogspot.com/2009/07/charges-do-bira-e-heringer.html

Texto 02

Vantagens e Desvantagens do Novo Enem
Isabella

O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de
2009, ele vai apresentar um número maior de questões e vai
exigir mais raciocínio por parte dos estudantes que estão
terminando o último ano do Ensino Médio. As modificações na
prova foram propostas pelo MEC e já começam a gerar sérios
questionamentos no âmbito da educação.

A partir desse ano o Enem será composto por 180 questões,
distribuídas em duas fases. O formato objetivo não é mais o
foco da prova, os alunos deverão dissertar suas ideias a medida
que relacionam os conteúdos das disciplinas.

Com o Enem assumindo o papel de vestibular unificado,
os estudantes das escolas públicas terão maiores chances de
ingressar em uma faculdade federal e não precisarão se deslocar
de suas respectivas cidades para prestar a prova. Por outro
lado, a estrutura do exame é desconhecida, por isso os candidatos
têm encontrado dificuldades para focalizar os estudos. Tudo
indica que as questões serão complexas e estarão diretamente
relacionadas com fatos atuais.

http://www.blogbrasil.com.br/vantagens-e-desvantagens-do-novo-enem/

01 – Os textos 01 e 02 apresentam como ideia central:

A) As provas do Enem requerem raciocínio e decoreba.
B) As provas do Enem dispensam raciocínio e decoreba.
C) As provas do Enem requerem raciocínio e não decoreba.
D) As provas do Enem requerem decoreba e não raciocínio.
E) As provas do Enem exigem decoreba.

02 – Com base no texto 02, são verdadeiros os itens:

I. A nova estrutura do Enem foi bem aceita no âmbito da
educação, pois, assumindo o papel de vestibular unificado,
aumentará as chances de os estudantes de escolas públicas
ingressarem nas universidades federais.

II. As questões das provas do Enem, provavelmente, serão
complexas e estarão relacionadas com fatos da atualidade.

III. O formato objetivo é o foco da prova.

A) Apenas o item I.
B) Apenas o item II.
C) Apenas o item III.
D) Os itens I e II.
E) Os itens II e III.

03 – A frase “Por outro lado, a estrutura do exame é
desconhecida, por isso os candidatos têm encontrado
dificuldades para focalizar os estudos” (texto 02, linhas 14, 15 e
16), mantém seu sentido em:

A) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, contudo
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

B) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, pois
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

C) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, porque
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

D) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, assim
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

E) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, porém
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

04 – Assinale a alternativa em que a estrutura da frase: “O
Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009, ele
vai apresentar um número maior de questões e vai exigir mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.” (texto 02, linhas 01, 02, 03 e 04),
embora alterada, mantém a correlação e o paralelismo verbal,
bem como o sentido.

A) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentaria um número maior de questões e exigiria mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.

B) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentou um número maior de questões e exigiu mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.

C) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentará um número maior de questões e exigirá mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.
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D) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentará um número maior de questões e vai exigir
mais raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando
o último ano do Ensino Médio.

E) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele vai apresentar um número maior de questões e exigirá
mais raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando
o último ano do Ensino Médio.

Para responder as questões de 05 a 07, considere o texto 03.

Texto 03
Quem Sabe um Dia

Mario Quintana

Quem Sabe um Dia
Quem sabe um dia

Quem sabe um seremos
Quem sabe um viveremos

Quem sabe um morreremos!

Quem é que
Quem é macho
Quem é fêmea

Quem é humano, apenas!

Sabe amar
Sabe de mim e de si

Sabe de nós
Sabe ser um!

Um dia
Um mês
Um ano

Um(a) vida!

Sentir primeiro, pensar depois
Perdoar primeiro, julgar depois
Amar primeiro, educar depois

Esquecer primeiro, aprender depois

Libertar primeiro, ensinar depois
Alimentar primeiro, cantar depois

Possuir primeiro, contemplar depois
Agir primeiro, julgar depois

Navegar primeiro, aportar depois
Viver primeiro, morrer depois

05 – Com relação ao poema de Mario Quintana, podemos afirmar
que:

I. Para o eu lírico, antes de pensar sobre o amor, é preciso
senti-lo.

II. Para o eu lírico, antes de julgar, é preciso perdoar e agir.
III. No poema, o poeta defende que para vivenciar o amor é

preciso, simplesmente, ser humano, saber amar, saber

conhecer a própria individualidade e a do outro, saber ser
um.

A) Apenas o item I está correto.
B) Os itens I e II estão corretos.
C) Os itens I e III estão corretos.
D) Os itens II e III estão corretos.
E) Todos os itens estão corretos.

06 – Encontramos nas estrofes 03, 04 e 06, respectivamente as
seguintes figuras de linguagem:

A) anáfora, gradação e epístrofe.
B) antítese, hipérbole e elipse.
C) polissíndeto, hipérbole e antítese.
D) epístrofe, anáfora e gradação.
E) polissíndeto, gradação e epístrofe.

07 – Em que estrofes encontramos a figura de linguagem
gradação?

A) I, III, V e VII.
B) II, IV, VI e VIII.
C) I, III e VIII.
D) II, III e VII.
E) I e VIII.

Considere o texto 04 para responder as questões de 08 a 10.

Texto 04
A Sintaxe do Amor
Karla Bardanza

A sintaxe que me perdoe,
mas você só tem predicado.

É o meu sujeito indeterminado.
E antes que você voe,

quero ser o seu verbo de ligação.
Na minha imaginação,
teu gênero é plural.

Não faz mal,
ser o seu objeto indireto.

Estou perto
do meu advérbio de intensidade.

E antes que seja tarde,
me arde, me invade.

Seja meu complemento verbal.
Estou numa total reação em cadeia,

caia na minha teia,
te analiso.

Adoro todas as partes do discurso...
Neste percurso, sou teu adjunto adnominal.

É normal te acompanhar.
Sou tua locução prepositiva.

Venha, me incentiva...
Preciso nos estudar.
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08 – No texto “Sintaxe do amor”, com que sentido é empregada
a palavra predicado?

A) defeito;
B) qualidade característica de uma pessoa ou objeto;
C) termo essencial da oração;
D) atributo;
E) afirmação acerca do sujeito gramatical.

09 – Por que o eu lírico pede perdão à sintaxe ao afirmar que seu
amado só tem predicado?

A) Porque, para sintaxe, existem dois termos essenciais da
oração: sujeito e predicado.

B) Porque, para sintaxe, o predicado não faz parte dos termos da
oração.

C) Porque o predicado é um termo assessório.
D) Porque existem orações sem predicado.
E) Porque o eu lírico não tem conhecimento dos termos da

oração.

10 – Em “E antes que você voe, quero ser o seu verbo de ligação
(linhas 04 e 05), que tipos de sujeito temos?

A) simples e indeterminado;
B) simples e desinencial;
C) indeterminado e desinencial;
D) simples e composto;
E) composto e indeterminado.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – A igreja do município de Major Izidoro é conhecida,
sistematicamente:

A) pelo seu grande sino;
B) pelas suas torres gêmeas;
C) pelas suas pequenas janelas;
D) pelas suas grandes portas;
E) pelas suas pequenas cruzes no topo da edificação.

12 – A cidade de Major Izidoro limita-se ao leste com:

A) Dois Riachos e Cacimbinhas;
B) Batalha;
C) Igaci e Craibas;
D) Olivença;
E) Olivença e Olho D’água.

13 – O clima da cidade de Major Izidoro é classificado como:

A) megatérmico seco;
B) megatérmico frio;
C) megatérmico quente;
D) megatérmico semi-árido;
E) hidratérmico semi-árido.

14 – O município de Major Izidoro, no passado, foi distrito da
cidade de:

A) Sertãozinho;
B) Ipanema;
C) Cacimbinhas;
D) Dois Riachos;
E) Craibas.

15 – Quanto aos seus recursos hídricos, Major Izidoro é
abastecido, estruturalmente, pela adutora:

A) Ipanema
B) Traipu
C) Pão de mel
D) Pão de açúcar
E) Temporária

16 – É sabido que o estado de Alagoas sempre foi tradicional
quando o assunto é futebol. E neste contexto, dois clubes
alagoanos estão no páreo a subir para a Série B do Campeonato
Brasileiro. Dentre os times de futebol abaixo, assinale o ÚNICO
pertencente ao estado de Alagoas que participa da Série C do
campeonato brasileiro.

A) Icasa
B) Confiança
C) ABC
D) ASA
E) Salgueiro

17 – É do conhecimento de muitos que o estado de Alagoas
fica localizado na região Nordeste. Entre os estados abaixo,
assinale o único que faz divisa com o estado alagoano.

A) Rio Grande do Norte
B) Paraíba
C) Bahia
D) Piauí
E) Ceará

18 – Assinale entre as imagens abaixo, a que corresponde a um
ponto tradicionalmente conhecido no estado de Alagoas.

A)
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B)

C)

D)

E)

19 – Sobre as autoridades constitucionais do estado, torna-se
de fundamental importância para um cidadão ter conhecimento
dos membros que fazem parte de uma corte representativa. Neste
caso, a autoridade que preside o pleno do Tribunal de Justiça
de Alagoas corresponde a:

A) Des. Estácio Luiz Gama de Lima
B) Des. Mário Casado Ramalho
C) Des. Sebastião Costa Filho
D) Des. José Carlos Malta Marques
E) Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

20 – Sabe-se que a população do município de Major Izidoro é
predominantemente católica. Neste contexto, a(o) padroeira(o)
do município corresponde a(o):

A) Santa Rita de Cássia
B) São Sebastião
C) Nossa Senhora da Luz
D) Santo Agostinho
E) Santo Antônio

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

21 – Os agentes etiológicos das doenças infecciosas são seres
vivos como vírus, fungos, protozoários entre outros. Quais
vírus abaixo, respectivamente, são causadores da AIDS e gripe.

A) Vírus HIV e Plasmoduim Vivax
B) Plasmdium Vivax e Vírus Influenza
C) Vírus HIV e Vírus Influenza
D) Vírus Cholerae e Vírus lisavírus
E) Salmonella e Vírus Cholerae

22 – O nosso corpo abriga bactérias que vivem em nosso
organismo em perfeito equilíbrio. Quantas bactérias em média
fazem parte do corpo humano sem causar nenhum problema.

A) 100 quartilhões de bactérias;
B) 10 quartilhões de bactérias;
C) 0,5 milhão de bactérias;
D) 25 quartilhões de bactérias;
E) 30 quartilhões de bactérias.

23 – O protozoário Plasmodium Vivax é o agente infeccioso de
qual doença:

A) Micose;
B) Leishmaniose;
C) Amebíase;
D) Doença de chagas;
E) Malária.

24 – As doenças Endêmicas são preocupação da Vigilância
Epidemiológica e da saúde pública quanto ao seu controle e
profilaxia. Qual doença abaixo não se caracteriza como
endêmica?

A) Leptospirose;
B) Tétano;
C) Gripe Espanhola;
D) Botulismo;
E) Tuberculose.

25 – A Sífilis é transmitida por contato sexual e é provocada por
uma bactéria denominada:

A) Treponema pallidum;
B) Meningococo;
C) Gonococo;
D) Chlamydia trachomatis;
E) Bordetella pertussis.

26 – Febre alta, dores no corpo, vômito, diarréia e hemorragias
generalizadas nos órgãos e na pele, que se rasga e se solta dos
ossos, com o sangue saindo por todos os poros do corpo. Em
cerca de dez horas a pessoa morre: são os sintomas da febre
hemorrágica, causada pelo vírus:

A) Caxumba;
B) Rubéola;
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C) Sarampo;
D) Ebola;
E) Varíola.

27 – A Reforma Sanitária foi um movimento que apresentou
alternativa para a construção de uma nova política de saúde
publica. Esse processo se deu em meados dos anos:

A) 50
B) 30
C) 70
D) 90
E) 80

28 – A água de qualidade é fundamental para o consumo
humano. Qual Sistema de informação da vigilância possibilita
aos gestores tomarem as decisões sobre o sistema de
abastecimento coletivo e alternativo, no sentido de exigir
qualidade da água, de acordo com o cumprimento da portaria
MS n 518/2004?

A) SISAGUA
B) PNAD
C) Ripsa
D) RNIS
E) Nenhuma das anteriores.

29 – O Movimento surgiu na Assembléia Mundial da Saúde em
1977, porém foi lançando em 2000; foi a partir deste que se
desencadearam no Mundo as expectativas por uma nova Saúde.
O texto trata do:

A) Movimento Sanitário.
B) Movimento Nacional de Previdência social.
C) Movimento Saúde Para Todos.
D) Movimento Democrático.
E) Movimento das Ações Integradas.

30 – O dengue é uma doença causada por vírus, transmitido
através da picada do mosquito vetor Aedes aegypti. Sobre
dengue marque V (verdadeiro) e F (falso).

(    )Os primeiros registros de dengue no mundo foram feitos no
fim do século XVIII, no Sudeste Asiático, em Java e nos
Estados unidos.

(    )O Aedes aegypti, inseto transmissor da doença ao homem,
tem origem africana. Na verdade, quem contamina é a fêmea,
pois o macho se alimenta apenas de seiva de plantas.

(    )Depois da malária, a dengue é considerada a mais importante
doença transmitida por artrópodes.

(    )O vírus da dengue não precisa de tempo para se manifestar
no homem ou mesmo para infectar o mosquito transmissor.

Marque sequência correta:

A) V F V F
B) V V V F
C) F F V V
D) F V F V
E) V F F V

31 – A saúde é um direito de todos e um dever do Estado,
garantido mediante políticas públicas sociais e que visem à
redução do risco de doenças. Isto esta exposto no:

A) Artigo 150 da Constituição federal (1950)
B) Artigo 196 da Constituição federal (1988)
C) Artigo 196 da Constituição federal (1978)
D) Artigo 188 da Constituição federal (1996)
E) Artigo 195 da Constituição federal (1987)

32 – A conferencia de Alma-Ata é uma referência para a saúde
pública no que tange ao avanço da saúde nos últimos 20 anos.
Sobre os principais pontos de compromisso da conferência de
Alma-Ata marque a alternativa incorreta:

A) A saúde é um direito fundamental do homem, e a meta de
todos os povos deve ser atingir um alto nível de saúde.

B) A desigualdade no estado de saúde dos povos é inaceitável
e é motivo de preocupação para todos os países.

C) A população não dispõe do direito e dever de participar
como individuo e como grupo no planejamento e na execução
dos cuidados de saúde.

D) Os governos têm responsabilidade pela saúde dos povos.
E) A promoção da saúde dos povos é essencial para o

desenvolvimento econômico e social e contribui para
melhorar a qualidade de vida e para alcançar a paz mundial.

33 – Os fungos estão na natureza, decompõem substâncias
complexas de restos de animais e vegetais em substâncias
simples. Qual doença abaixo é causada por fungos.

A) Hepatite;
B) Tricomoníase;
C) Giárdia;
D) Teníase;
E) Candidíase.

34 – Os principais sintomas da Rickettsia mooseri são:  ataque
súbito de dor de cabeça, arrepios, prostração, febre e dores
generalizadas. A mortalidade é bastante baixa. Esta doença é
causada por:

A) Artrópodes;
B) Vermes;
C) Fungos;
D) Roedores;
E) Algas.

35 – A malária é uma doença infecciosa, causada por parasitas
protozoários, transmitida através da picada mosquito do gênero
Anopheles, que são os vetores da doença. São formas de
prevenção da doença:

I. A malária pode ser reduzida prevenindo-se as picadas de
mosquito com repelentes e redes contra mosquitos.

II. Controlar a proliferação dos mosquitos com inseticidas e
drenagem de água parada onde eles depositam seus ovos.
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III. Redução ou eliminação dos criadouros dos mosquitos,
através de obras de engenharia sanitária.

IV. Evitar o acúmulo de água parada a fim de impedir a
ovoposição e nascimento de novos mosquitos é uma forma
de evitar a malária.

Defina a correta:

A) Apenas I e II estão corretas.
B)  I e IV estão corretas.
C) Apenas IV esta correta.
D) III e II estão corretas.
E) Todas estão corretas.

36 – O sistema de esgoto é uma forma de controlar e prevenir
doenças, protegendo a população de doenças e a poluição do
solo. Sobre o funcionamento do sistema de esgoto marque  a
alternativa incorreta:

A) O esgoto escoa dentro das tubulações a no máximo 75% da
sessão dos tubos, ou seja, eles não preenchem todo o
conteúdo da canalização.

B) As redes correm para as partes mais baixas de uma sub bacia,
onde estão instalados os emissários.

C) O lixo que vai para as redes de esgoto não entope os tubos,
impedindo a passagem do esgoto, e fazendo com que as redes
se rompam.

D) Em algumas situações, o esgoto é encaminhado para as partes
mais altas, por meio das Estações Elevatórias de Esgotos
(EEE).

E) Os esgotos domésticos possuem 99% de água e apenas 0,1%
de sólidos.

37 – A reciclagem tem uma preocupação com o ambiente, pois
significa o retorno dos materiais que já foram usados na
produção e posteriormente descartados ao ciclo de vida.
Conforme a reciclagem analise: Qual a alternativa é um malefício
para o meio ambiente?

A) Redução da coleta;
B) Redução do consumo de energia;
C) Reutilização de materiais;
D) Aumento da vida útil dos aterros;
E) Aumento do volume do lixo.

38 – Entendida como manifestação de um excesso de casos de
alguma enfermidade que excede claramente a incidência prevista
em uma coletividade ou região, em um intervalo de tempo restrito.
Este é o conceito de:

A) Endemia;
B) Demografia;
C) Epidemiologia;
D) Epidemia;
E) Fômites.

39 – Resíduos que apresentam riscos à saúde pública e ao
meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em
função de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade. O texto trata de:

A) Resíduos perigosos;
B) Resíduos inertes;
C) Resíduos não inertes;
D) Resíduo Publico;
E) Resíduo domicilia.

40 – Alguns acontecimentos marcaram a relação saúde e
ambiente no mundo. Entre elas, uma comissão da Organização
das Nações Unidas, (Comissão Bruntland) tenta conciliar o
interesse dos países ricos e pobres, faz um relatório chamado
Nosso Futuro Comum, e busca integrar as questões ambientais
com o desenvolvimento. Em que ano ocorreu?

A) 1987
B) 1992
C) 1978
D) 1974
E) 1972







