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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O direito de não sentir medo 
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A pesquisa do Datafolha revela o que se poderia classificar como 
"caretice" dos jovens -- seus projetos mais importantes são trabalho, estudo e 
família. Nenhuma de suas principais referências adultas demonstram 
quaisquer sinais de contestação. A maioria, segundo a pesquisa, se diz de 
"direita". O jovem ficou velho? Não, é apenas esperteza pragmática, com 
toques de sabedoria. 

Essa geração nasceu em um Brasil amedrontado, com a violência se 
espalhando por todos os lados -- uma violência que se associa às drogas. É 
um país amedrontado também pela falta de perspectivas; o desemprego 
atinge com força os jovens e, especialmente, os mais pobres. 

Nasceram, em suma, num país sem esperança, desequilibrado 
emocionalmente por causa do medo cotidiano, com difícil acesso ao mercado 
de trabalho e, para completar, com escolas ainda piores do que já foram. 
Nessa loucura, eles querem apenas a paz de sentir o gosto de controlarem 
suas vidas e prosperarem, confiando mais neles próprios do que em 
salvadores da pátria. Querem apenas o direito de viver sem tanto medo.  

O recado para nós, adultos, é claríssimo -- eles querem que os 
governantes centrem mais e mais sua atenção no desenvolvimento do capital 
humano que, em resumo, significa a possibilidade de descobrir e desenvolver 
habilidades, sentindo-se autônomos. Isso é o que, segundo eles dizem na 
pesquisa do Datafolha, significa sonho. 

 

     Gilberto Dimenstein  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/gilbertodimenstein/ult508u426693.shtml 

 
COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
 
01. No texto, os jovens brasileiros são vistos como 
(A) reacionários e sonhadores. 
(B) amedrontados e covardes. 
(C) conservadores e objetivos. 
(D) desequilibrados emocionalmente. 

 
02. Entre as causas que explicariam o comportamento dos jovens brasileiros, o autor cita o(a) 
(A) esperteza pragmática dos governantes. 
(B) violência, a falta de perspectiva e o desemprego. 
(C) atenção dada ao desenvolvimento do capital humano. 
(D) falta de referências adultas e o difícil acesso ao mercado de trabalho. 

 
03. De acordo com dados obtidos pelo Datafolha, o sonho dos jovens brasileiros é 
(A) lutar contra a violência no Brasil. 
(B) encontrar um verdadeiro salvador da pátria. 
(C) participar de movimentos políticos contestatórios. 
(D) ter autonomia e controle sobre suas próprias vidas.  

 
04. Quanto ao gênero e ao tipo, o texto de Dimenstein é um 
(A) editorial em que se descreve o jovem brasileiro. 
(B) artigo jornalístico, claramente informativo e argumentativo. 
(C) relato que focaliza momentos da história recente do Brasil. 
(D) artigo de vulgarização científica que revela sérios dados de pesquisa. 
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05. Quanto aos fatos da língua, é correto afirmar que 
(A) as aspas foram utilizadas na palavra “caretice” (linha 2) para sinalizar um neologismo. 
(B) a próclise em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8) justifica-se pelo uso do registro 

informal. 
(C) “prosperar”, em “a paz de sentir o gosto de [...] prosperarem” (linhas 14-15), é, quanto à regência 

verbal, um verbo intransitivo. 
(D) a locução “em suma”, no enunciado “Nasceram, em suma, num país sem esperança” (linha 11), 

introduz uma conseqüência. 
 

06. Haverá alteração de sentido, se substituirmos 
(A) “se associa às” por “tem relação com as” em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8). 
(B) “classificar” por “considerar” em “o que se poderia classificar como ‘caretice’ dos jovens” (linhas 

1-2). 
(C) “amedrontado” por “atemorizado” em “Essa geração nasceu em um Brasil amedrontado” (linha 

7). 
(D) “centrem” por “dispersem” em “eles querem que os governantes centrem mais e mais sua 

atenção” (linha 17-18). 
 

07. Em relação ao sistema ortográfico e ao uso do sinal indicativo de crase, está correto o que se 
afirma em: 
(A) o vocábulo “país” é acentuado porque é oxítono tônico. 
(B) “família”, “pátria” e “difícil” seguem a mesma regra de acentuação. 
(C) “pragmático”, “autônomo” e “claríssimo” são palavras proparoxítonas. 
(D) o uso da crase em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8)  é optativo. 

 
08. A correlação entre o pronome e seu referente está indicada corretamente em: 
(A) “eles” refere-se a “jovens” em “eles querem apenas a paz” (linha 14). 
(B) “os” refere-se a “pobres” em “especialmente, os mais pobres” (linha 10). 
(C) “que” refere-se a “drogas” em “uma violência que se associa às drogas” (linha 8). 
(D) “eles” refere-se a “adultos” em “eles querem que os governantes centrem mais e mais sua 

atenção” (linha 17-18). 
 

09. Em “Nasceram, em suma, num país sem esperança” (linha 11), o verbo está no plural porque 
(A) seu sujeito é plural. 
(B) seu sujeito é composto. 
(C) tem uma oração como sujeito. 
(D) obedece a uma concordância ideológica. 

 
10. Em correspondência oficial endereçada aos chefes de Poder, é adequado utilizar no vocativo e 
no fecho os seguintes termos: 
(A) “Senhor...” e “Cordialmente”. 
(B) “Digníssimo Senhor...” e “Amigavelmente”. 
(C) “Meritíssimo Senhor...” e “Atenciosamente”. 
(D) “Excelentíssimo Senhor...” e “Respeitosamente”. 
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LEGISLAÇÃO 

11. A Lei nº 483 de 18 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações Púbicas e Câmara Municipal de Xinguara, Estado 
do Pará, considera como requisito básico para investidura em cargo público: 

(A) a idade mínima de 21 anos. 
(B) escolaridade superior. 
(C) quitação com obrigações financeiras. 
(D) o gozo dos direitos políticos. 

 

12. É condição essencial para investidura do cargo público a: 

(A) aprovação em concurso público. 
(B) vacância legal. 
(C) posse. 
(D) realização de prova de títulos. 
 

13. O concurso público terá validade de até: 

(A) 2 (dois) anos, sendo improrrogável. 
(B) 3 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 
(C) 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
(D) 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais um ano.  
 

14. A estabilidade do servidor público, dar-se-á: 

(A) após dois anos de efetivo exercício funcional. 
(B) após três anos de efetivo exercício funcional. 
(C) após sentença judicial transitada em julgado. 
(D) após nomeação em concurso público. 
 

15. Sobre a gratificação natalina do servidor público, é correto afirmar que: 

(A) corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no ano anterior. 

(B) corresponde a 1/12 (um doze avos) das gratificações  a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

(C) corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, 
por mês de exercício no respectivo ano. 

(D) corresponde a 1/12 (um doze avos) mais 1/3 (um terço) da remuneração a que o servidor fizer jus 
no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 

 

16. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço: 

(A) com causa justificada, por  sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
(B) sem causa justificada, por trinta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
(C) sem causa justificada, por  sessenta dias, interpoladamente, durante o período de seis meses. 
(D) sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. 
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17. Sobre o(s) vencimento(s) de cargo efetivo, é correto afirmar que: 

(A) são irredutíveis. 
(B) poderão ser reduzidos de acordo com o interesse da administração pública. 
(C) não serão acrescidos de outra vantagem. 
(D) não possuem valor fixado em lei. 
 

18. De acordo com a Lei nº 483/2001, da prefeitura municipal de Xinguara, os servidores cumprirão 
jornada de trabalho de: 

(A) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas sem nenhum 
intervalo, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de quarenta horas e a 
mínima de trinta horas. 

(B) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas com intervalo de 
quinze minutos para o lanche, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de 
quarenta  e quatro horas e a mínima de trinta horas e seis. 

(C) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço, obedecendo à duração máxima de 
trabalho durante a semana de quarenta horas.  

(D) oito horas diárias com intervalo de duas horas para almoço ou seis horas diretas com intervalo de 
quinze minutos para o lanche, obedecendo à duração máxima de trabalho durante a semana de 
quarenta horas e a mínima de trinta horas. 

 

19. À forma de provimento, em cargo mais compatível com o servidor que tenha sofrido limitação em 
sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica oficial, denomina-se: 

(A) readaptação. 
(B) promoção.  

(C) reversão. 
(D) reintegração. 

 

20. Sobre a promoção funcional, é correto afirmar que: 

(A) interrompe o tempo de exercício na carreira. 
(B) não interrompe o tempo de exercício na carreira. 
(C) será efetivada somente a funcionários que ocupam cargos vagos. 
(D) não assegura maior vencimento base ao servidor. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Para manter a saúde da população, torna-se necessária uma infraestrutura de saneamento básico, 
por constituir um dos mais importantes meios de prevenção de doenças. O abastecimento de água é 
uma das medidas indispensáveis para a vida humana e o consumo pode vir de soluções individuais ou 
de sistemas coletivos. Nas áreas rurais, o poço constitui o meio mais comum de obtenção de água, 
contudo, para evitar riscos de contaminação, alguns cuidados devem ser observados. 

(A) A água deve ser retirada com auxílio de baldes e de cordas para evitar a contaminação da água 
(B) O poço deve ser construído na parte mais baixa do terreno, em relação à fossa 
(C) As paredes do poço devem ser elevadas até o nível do solo 
(D) As paredes do poço devem ter revestimento impermeável até pelo menos 3 metros de profundidade 
 

22. O Jovem Paulo José, saindo do trabalho parou em um carro de lanche localizado na praça da 
matriz e pediu um sanduíche de queijo e presunto, ao mastigá-lo percebeu a presença de um material 
estranho, rígido, o qual ocasionou lesões na boca do cliente. Ao retirá-lo, observou que se tratava de 
um filete de madeira. Nesse caso a contaminação do sanduíche pode ser classificada como:  

(A) física 
(B) química 
(C) biológica 
(D) ambiental 

 

23. Após um jantar em uma barraca da santa de uma cidade do interior do Pará, diversas pessoas 
passaram mal, apresentando diarréias e vômitos. Atendidas, no posto de saúde da cidade, relataram ter 
consumido um frango durante o referido jantar. Diante da situação foi feita visita ao local e constatou-se 
que a carne do frango foi contaminada por uma bactéria, o que causou uma intoxicação alimentar nas 
pessoas. O agente de Vigilância Sanitária do município fez orientações aos manipuladores de alimentos 
responsáveis pelo preparo do jantar, no sentido de evitar outros casos. Assim, quais das orientações 
abaixo é considerada a correta. 

(A) Os alimentos após o preparo devem ser mantidos em temperatura ambiente até o consumo 
(B) Utilizar sempre conservantes no preparo dos alimentos para evitar deterioração dos mesmos 
(C) Lavar cuidadosamente as mãos antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção e 

principalmente após o uso de sanitário 
(D) Os alimentos deverão ser descongelados sempre à temperatura ambiente 
 

24. O descarte aleatório de medicamentos pela população, com prazos vencidos ou restos de 
medicamentos, em locais inadequados pode causar diversos danos ao meio ambiente e à saúde 
pública. Assim, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas recomenda que esses 
produtos sejam descartados:  

(A) diretamente no lixo doméstico com as embalagens 
(B) juntamente com os resíduos hospitalares 
(C) nos resíduos gerados pelas farmácias 
(D) no vaso sanitário ou na pia, sem as embalagens 
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25. O Senhor Campelo compareceu ao consultório médico queixando-se de insônia e irritabilidade, o 
médico prescreveu um medicamento de tarja preta, em seu rótulo. Assim, a presença dessa tarja no 
rótulo do medicamento indica: 

(A) medicamentos que só podem ser vendidos pelas farmácias sob prescrição médica  
(B) medicamentos que além da necessidade de prescrição, contêm substâncias entorpecentes ou que 

causa dependência física ou psíquica 
(C) medicamentos genéricos que possuem a mesma fórmula e produzem os mesmos efeitos no 

organismo que os medicamentos de referência 
(D) medicamentos de referência, com comprovação científica de eficácia, segurança e qualidade 

 

26. Os banhos de piscinas constituem uma das mais comuns atividades de lazer da população. 
Contudo, as piscinas de uso público e coletivo podem oferecer riscos à saúde de seus freqüentadores, 
como infecções intestinais, de pele, ouvido, conjuntivites e outras. Esses riscos podem ser reduzidos 
com métodos de tratamento da qualidade da água como: 

(A) floculação 
(B) decantação 
(C) coagulação 
(D) cloração 

27. Em uma feira livre da cidade de Belém foi observado por um cliente a presença constante de 
roedores (ratos domésticos) circulando pelas dependências da feira. A Vigilância Sanitária do município, 
quando acionada, enviou um representante que após a inspeção do local, orientou os feirantes quanto 
às seguintes medidas de controle dos roedores: 

(A) realizar a drenagem das coleções de águas pluviais próximas à feira 
(B) evitar a venda de comidas e lanches tanto nas barracas quanto nas proximidades da feira  
(C) limpeza geral e permanente das áreas e instalações da feira e uso de recipientes para coleta de lixo 

individual e coletivo 
(D) inspecionar regularmente as estruturas do telhado e preservar os animais predadores 
 

28. O mosquito Aedes aegypti se destaca em nosso estado por transmitir o dengue, deposita seus ovos 
em recipientes com água e em quaisquer outros lugares onde possam acumular água limpa, liberando 
as larvas que se transformam em pupa e mosquitos adultos. Assim são medidas de controle do vetor: 

(A) tratamento dos doentes e contatos com antivirais específicos 
(B) ações continuadas de Inspeções domiciliares de criadouros 
(C) uso de telas nas portas e janelas de todas as casas 
(D) uso de mosquiteiros e repelentes sobre as partes externas do corpo 
 

29. A classificação adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) facilita uma segregação 
apropriada dos mesmos, reduzindo, dessa forma, riscos sanitários e gastos desnecessários no seu 
manuseio. Assim, os materiais perfurocortantes deverão ser acondicionados em: 

(A) recipientes de material rígido, estanque e também identificados pela simbologia de substância 
infectante 
(B) sacos impermeáveis destinados ao lixo domiciliar, de acordo com o serviço de limpeza urbana 
(C) frascos plásticos de até dois litros, resistentes, com tampa rosqueada e vedante 
(D) saco branco leitoso, impermeável, resistente à ruptura e vazamento  
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30. Situação de calamidade pública ocorreu no mês de abril de 2009, no Município de Altamira, no 
Oeste do Pará, onde as chuvas e rompimentos de barragens deixaram 20% da população desabrigada. 
Uma das preocupações, nesse caso, seria com as doenças diarréicas que estão diretamente 
relacionadas às condições de saneamento básico, higiene pessoal e alimentar. Desse modo, uma das 
medidas para evitar essas doenças seria: 

(A) fazer uso de calçados ao entrar em contato com locais contaminados com a água 
(B) tratamento da água de beber e lavagem das mãos antes de manusear os alimentos e após o uso 

de sanitário 
(C) distribuir o soro caseiro para todas as crianças e idosos do abrigo 
(D) imunizar toda a população com a vacina do rotavírus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




