Língua Portuguesa – Ensino Médio
A Feira do Livro e seus rituais
1.

O grande evento livreiro de Porto Alegre ____ a Feira do Livro, na Praça da Alfândega, que
sempre
2. começa na segunda quinzena de Outubro. No Brasil, tudo acontece de ________ no segundo
semestre,
3. mas neste caso há _________: é Primavera, o tempo ______ a realização de eventos ao ar livre, e,
além
4. disso, como está se aproximando o fim do ano e as férias, as pessoas se “municiam” de livros. Uma
5. iniciativa de Maurício Rosemblatt que, além de livreiro, era amigo de Érico Veríssimo e uma
figura
6. conhecidíssima nos meios culturais da cidade, a Feira não é apenas uma coleção de estandes.
Envolve
7. uma série de rituais; tem um patrono, tem uma cerimônia de inauguração, ___ qual não falta o som
de uma
8. sineta, tem o prestígio do governador e do prefeito. Além das _______ de autógrafos, centenas
delas, há
9. eventos paralelos: conferências, painéis, exposições. As pessoas compram os últimos lançamentos,
mas
10. também eventuais preciosidades encontradas nas caixas de saldos, ao lado dos estandes.
Adaptado de Moacyr Scliar, Porto de Histórias – Mistérios e crepúsculo de Porto Alegre. Record,
Porto Alegre, 2000.
Com base no texto acima, responda as questões de 1 a 5:
01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 1, 3 e 8.
a)
b)
c)
d)

foi – favoresse – sessões
foi – favorece – seções
é – favorece – sessões
é – favoresse – sessões

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas linhas 2, 3 e 7.
a)
b)
c)
d)

preferência – explicações – à
preferência – explicações – a
preferênsia – explicações – à
preferência – esplicações – a

03. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto:
I – O texto trata de venda de livros.
II – O texto destaca a importância da Feira do Livro para a cidade de Porto Alegre.
III – O autor homenageia Érico Veríssimo em seu texto.
Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas a I
b) Apenas a II

c) Apenas a III
d) Todas acima
04. Quais as afirmativas abaixo mantém o sentido original do texto:
I – Na linha 5, a palavra “iniciativa” pode ser substituída por “promoção”.
II – Na linha 7, a palavra “patrono” pode ser substituída por “chefe”.
III – Na linha 5, a palavra “figura” pode ser substituída por “personalidade”.
a)
b)
c)
d)

Nenhuma
Apenas a I
Apenas a II
Apenas a III

05. A substituição da palavra “pessoas” (linha 9), por “indivíduo” implicaria na mudança de quantas
outras palavras para manter a correção gramatical do texto?
a)
b)
c)
d)

nenhuma
duas
cinco
seis

06. Indique a grafia e leitura corretas do seguinte numeral cardinal: 4.395
a)
b)
c)
d)

Quatro mil e trezentos e noventa e cinco
Quatro mil, e trezentos e noventa e cinco
Quatro mil, tresentos e noventa e cinco
Quatro mil, trezentos e noventa e cinco

07. Assinale a palavra que está corretamente grafada
a)
b)
c)
d)

Empecilho
Enteresse
Ponteagudo
Páteo

08. Qual frase tem a grafia correta em todas as palavras?
a)
b)
c)
d)

Porque você comprou um livro?
Por que você comprou um livro?
Por quê você comprou um livro?
Porquê você comprou um livro?

09. Qual o tipo de sujeito na seguinte oração: “Vende-se casas de praia.”
a)
b)
c)
d)

Oculto
Simples
Indeterminado
Oração sem sujeito

10. Complete as lacunas com as alternativas corretas: No _________ do pianista ______ muitas
pessoas, pois era uma ________ beneficiente.

a)
b)
c)
d)

concerto – havia - sessão
concerto – haviam - sessão
conserto – havia - seção
conserto – havia - seção

MATEMÁTICA
11) O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em quatro cômodos,
também retangulares, conforme ilustra a figura:

Sabendo que a área do banheiro é igual a 3m² e que as áreas dos quartos 1 e 2 são,
respectivamente, 9m² e 8m², então a área total do projeto desta casa, em metros quadrados, é
igual a:

a) 24
b) 32
c) 44
d) 56

12) 30% da população de uma cidade litorânea mora na área insular e os demais 337.799
habitantes moram na área continental. Quantas pessoas moram na ilha?
a) 482.570
b) 537.884
c) 566.890
d)144.771

13) Levo duas horas e meia para percorrer 15km. Se eu tiver quer percorrer 54km, quanto
tempo eu levarei?
a) 9h
b)11h
c)13h
d)14h

14) Uma tela retangular com área de 9600cm2 tem de largura uma vez e meia a sua altura.
Quais são as dimensões desta tela?
a) 80cm de altura e 120 cm de largura
b) 60 cm de altura e 100 de largura
c) 60 cm de altura e 120 cm de largura
d) 100cm de altura e 160 de largura

15) Para comprar um certo brinquedo, da quantia necessária João possui um terço e Maria
possui um quarto. Dona Lurdes, a mãe deles, prometeu completar com os R$ 125,00 que
faltam para eles completarem o valor. Quanto custa tal brinquedo?
a) R$ 125,00

b) R$ 225,00
c) R$ 300,00
d) R$ 325,00

16) O dobro do quadrado da nota de Pedro é zero. Qual é a sua nota final?
a) 0
b) 5
c) 7
d) 9

17) Para a confecção de apostilas uma gráfica cobra um valor de R$ 5,00 referentes ao custo
da capa, contra-capa e da encadernação, mais um valor de R$ 0,50 para cada página da
apostila.O valor total para uma apostila de 64 paginas será:
a) R$ 26.00
b) R$ 37,00
c) R$ 39,00
d) R$ 40,00

18) Um tanque cúbico possui 50cm de lado. O volume desse tanque é de:
a) 25.000cm³
b) 75.000cm³
c) 100.000cm³
d) 125.000cm³

19) A soma de dois números é 530 e a diferença entre eles é 178. Quais são estes números?
a) 127 e 81
b) 223 e 278
c) 354 e 176

d) 388 e 110

20) Dada a inequação 3 - x < 5 + 3x, o conjunto solução é:
a) x > -1
2
b) x < -2
c) x > 5
3
d) x < -5
3

Conhecimentos específicos de Fiscal de Saúde

21) Sobre a história da Saúde no Brasil, correlacione a coluna I com a coluna II e responda a
opção correta abaixo:
Coluna I

Coluna II

I) década de 1930

( )Nos anos de 1960, era o principal órgão de financiamento
dos servidores da saúde.

II) Década de 1960

( ) Nos anos de 1960 era responsável pelas ações de caráter
coletivo, tais como as ações de vigilância epidemiológica.
(

)Estabelece os princípios do sistema de saúde brasileiro.

III) Instituto de Previdência Social (INPS)
IV) Ministério da Saúde.

V) Década de 1970.

VI) 8ª Conferência Nacional de Saúde.

VII) Lei 378/1937.

(
) Institui a realização periódica das Conferencias
Nacionais de Saúde. (CNS)
( ) Caracterizada por ações de saúde de caráter coletivo,
tais como medidas de saneamento e campanhas para
combate a endemias.
( ) Tendência mundial de responsabilidade do estado pela
saúde de seu povo.
( ) Caracterizada pela crescente demanda por uma política
previdenciária e origem do Movimento de Reforma
Sanitária Brasileira.
(

) Marco histórico do atual sistema de saúde brasileiro.

VIII) Lei n° 80880/90

Assinale a alternativa totalmente correta quanto a seqüência que respondem as alternativas
acima
a) III – II – I – IV – VI – V – VIII - VII
b) III – IV – VIII – VII- I – II – V – VI
c) I – II – III – IV – V – VI – VII- VIII
d) II – III – VI – IV- V- VIII – I – VII.
22) A atenção Básica é a porta de entrada para o SUS, a partir das ações desenvolvidas na Unidade
Básica, pelo respectivos programas, e de forma articulada: dos programas abaixo NÃO faz parte da
atenção Básica.
a) Saúde da Família

b) Saúde Bucal
c) Triagem Neonatal
d) Hipertensão e Diabetes

23) Assinale a alternativa que não faz parte dos componentes da Vigilância em Saúde;
a) Vigilância Sanitária.
b) Vigilância e controle das doenças transmissíveis;
c) Vigilância das Doenças e Agravos não Transmissíveis;
d) Vigilância Ambiental para coibir o desmatamento somente das árvores acima de três metros.

24) São componentes da Assistência Farmacêutica; EXCETO
a) Componente Básico de Assistência Farmacêutica.
b) Componentes de Medicamentos de Dispensação Excepcional.
c) Componentes de Qualificação Farmacêutica.
d) Componentes Estratégicos a Assistência Farmacêutica.

25) Um dos grandes problemas encontrado na maioria das cidades brasileiras é o de esgotamento
sanitário inadequado. Sobre a instalação de sistemas de esgotamento eficientes podemos afirmar
que:
Assinale a afirmativa correta
a) Instalação de fossas sépticas em locais de alta densidade populacional.
b) Canalizações que recebem os lançamentos dos esgotos, transportando-os para seu destino final de
forma adequada.
c) Canalizações que recebem os lançamentos de esgoto sem tratamento, transportando-os para os
pequenos corpos d’água.
d) Centralização do esgotamento fora do espaço urbano.

26) A disponibilidade de água potável é problema mundial. Mas o desperdício é apenas um dos
fatores que trazem preocupação, a poluição das águas é outro motivo. As formas de poluição da
água podem ter origem natural ou resultar de atividades humanas. Um dos processos poluidores
consiste na Contaminação: sobre esse processo poluidor é correto afirmar que ocorre pela:

a) acúmulo de substâncias minerais (areia, argila) ou orgânicas
b) introdução na água de substâncias nocivas à saúde e a espécies da vida aquática.
c) fertilização excessiva da água por recebimento de nutrientes causando o crescimento
descontrolado de algas e plantas aquáticas.
d) abaixamento do pH, pela presença de substâncias químicas, que contribui para a degradação da
vegetação e da vida aquática.

27) Dentre as ações estratégicas da Vigilância Sanitária Municipal para o gerenciamento do risco
sanitário estão; EXCETO :
a) Inspeção Sanitária, Coleta de amostra para análise e investigação.
b) Ações de notificação, investigação e inspeção conjuntas com a Vigilância Epidemiológica,
Ambiental, Saúde do Trabalhador, e Assistência.
c) Exigir estrutura laboratorial para ações de monitoramento de produtos.
d) Elaboração de matérias educativas, divulgação de alerta sanitário, atendimento à
denúncia/reclamação.

28) Considerando que o óleo diesel, é um poluente que pode causar contaminação significativa dos
solos e águas subterrâneas, no caso do avanço de uma pluma de contaminação do subsolo, causado
por vazamento de óleo diesel, em um tanque enterrado em um posto de gasolina. Dentre outros, os
sistemas de contenção para isolar os contaminantes incluem:
Assinale a alternativa totalmente correta:
a) a construção de poços de monitoramento da contaminação e a remoção do solo para tratamento.
b) o emprego de poços de bombeamento e tratamento e a reinjeção da água no subsolo.
c) a injeção de cimento no subsolo e cuidados para evitar contaminação.
d) reforço do maciço rochoso e a utilização de barreiras reativas.

29) Dentre as medidas de controle à dengue, propostas pelo Ministério de Saúde, são atribuições da
Vigilância Sanitária, dentre outras as:
Assinale a incorreta
a) Identificar situações propicias ao criadouro de mosquitos;
b) Adotar medidas educativas e/ou legais, a partir das irregularidades constatadas;

c) Comunicar as situações de risco à coordenação estadual ou municipal Don programa de controle
da dengue, para providencias complementares.
d) Emitir boleto da multa cabível aos casos de infração grave.

30) O art. 200 da Constituição Federal estabelece como competência do SUS – Sistema Único de
Saúde, além de outras atribuições, a execução das ações de vigilância e epidemiológica, são
tratadas, conceitualmente, como vigilância em saúde, implicando compromisso solidário do Poder
Público, do setor privado e da sociedade em geral na proteção e defesa de qualidade de vida. O
sistema de Vigilância Sanitária no âmbito do Estado, dar-se-á de forma integrada com a Vigilância
Epidemiológica, compreendendo:
I) A proteção do ambiente e a defesa do desenvolvimento sustentado;
II) A proteção do ambiente de trabalho de saúde do trabalhador.
III) Intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, distribuição,
comercialização e uso de bens de consumo.
IV) Inclusão de outras doenças e agravos na lista das de comunicação compulsória.
V) Exclusão de doenças e agravos componentes do elenco Nacional de doenças de notificação
compulsória, por não ocorrer na região.
Assinale a opção totalmente correta:
a) I – II – III – V
b) I –II – III – IV
c) II – III –IV –V
d) I – III – IV –V.

31) São considerados resíduos do serviço de saúde, os resíduos de todos os serviços relacionados
com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços domiciliar e de trabalho de
campo, em função de suas características e conseqüentes riscos, são dentre outros os:
Assinale a incorreta:
a) componentes com possível presença de agentes biológicos que por sua característica ou
concentração podem apresentar riscos de infecção.
b) Contém substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública, ex. reagentes de
laboratórios, resíduos contendo metais pesados.
c) Os que fazem parte dos serviços em necrotérios e funerárias, não estão enquadrados.
d) Os materiais perfuro-cortantes ou escarificantes.

32) Enquanto não há vacina para o vírus da dengue, a única forma de prevenção existente consiste
no controle do mosquito transmissor, metodologia que vem sendo adotado a mais de um século. A
partir da década de 80 há a reinfestação de várias localidades do Brasil, despontando a dengue como
uma doença emergente. Esse processo de infestação vem ocorrendo devido:
Assinale a opção incorreta:
a) Maior eficiência dos meios de transportes, facilitando a dispersão do vetor de uma localidade
para outra;
b) Maior produção industrial de materiais descartáveis, aumentando a oferta de criadouros do
mosquito transmissor.
c) Surgimento da resistência do vetor a vários inseticidas utilizadas no combate.
d) Participação da mulher no mercado de trabalho facilitando o acesso aos agentes nos imóveis.

33) Ainda sobre o problema da dengue buscou-se adequação de uma nova estratégia, que é a de
controle integrado, sistema que reúne várias ações e técnicas que apresentam a capacidade de
reduzir a infestação do mosquito transmissor, abandonando a técnica de erradicação, sendo
definido por um diagrama em:
Assinale a incorreta:
a) Controle ambiental
b) Controle social
c) Controle subvetorial
d) Controle biológico.
34) A Lei 6.529 trata da organização das ações de Vigilância Epidemiológica e a lei 8080/90 diz
que a Vigilância Epidemiológica é “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes ou condicionantes da saúde
individual e coletiva, com a finalidade de recomendar ou adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos” A Vigilância Epidemiológica tem por objetivo interromper cadeias de
transmissão, dentro do contexto-meio ambiente. Isto significa:
Assinale a incorreta.
a) No momento de risco não há necessidade de planejamento por ser necessidade premente.
b) Ter o conhecimento do território, as formas como se organizam os espaços e as relações sociais.
c) Atuar com precisão, informação dirigida para a ação e agilidade na tomada de decisão.
d) A omissão da ação de controle, pode levar riscos sérios para a comunidade como um todo.

35) Para um plano de ação de Vigilância Epidemiológica em bases locais são necessárias dentre
outras as condições; EXCETO:

a) Para um plano de ação de Vigilância Epidemiológica em bases locais são necessárias dentre
outras, as condições:
I – Análise crítica e multivariada das condições de vida da população em seu ecossistema territorial;
II – Identificação e hierarquização dos fatores de risco para adoecimento e morte.
III – A estratificação social e epidemiológica da população segundo os grupos sociais e a
prevalência dos fatores de risco.
IV – Seleção de estratégias e atividades para a prevenção e vigilância.
V – Programação dos recursos necessários e dos serviços
retaguarda necessária para este controle.

a serem ofertados, bem como a

VI – Monitoramento da situação de saúde e dos resultados da ação.
Assinale a totalmente correta:
a) somente as I – II – IV e V
b) somente as I – II –IV e VI
c) somente as I – II – III e IV
d) todas estão corretas.

36) Durante séculos, as pessoas utilizavam a coleta e armazenamento de águas pluviais para uso
doméstico, irrigação e outras finalidades. Está ocorrendo um renovado interesse na coleta de água
da chuva, principalmente pelo aumento dos custos econômicos e ambientais do fornecimento de
água centralizado ou da perfuração de poços, como também pela poluição das fontes de água. Sobre
a utilização de água da chuva é incorreto afirmar:
a) É uma das fontes mais puras disponíveis
b) A qualidade da água da chuva pode ser influenciada pelo local onde ela cai.
c) Nas grandes cidades a água da chuva contém poluentes.
d) Mesmo nas florestas a água da chuva traz riscos para a pessoa humana.

37) A Resolução da ANVISA 216/204 estabelece Boas Práticas para Serviços de Alimentação,
segundo essa Resolução são Boas Práticas para Serviços de Alimentação; EXCETO:

a) O manipulador de alimentos deve sempre limpo, usar cabelos presos e cobertos com toucas, sem
barba.
b) O uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos, não pode usar brincos
anéis, colares ou relógios.
c) Os visitantes
manipuladores.

não necessitam cumprir as mesmas regras de higiene exigidas

para os

d) Na área de preparo a pia para lavagem dos vasilhames não pode ser a mesma para lavar as mãos.

38) De acordo com a Lei Federal 8080/90 no bloco que trata da Vigilância em Saúde, são
componentes e subgrupos:
a) Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
b) Vigilância Sanitária
c) Subsistema de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar;
d) Monitoramento de Resistência a inseticida para o Mosquito díptero.

39) São instrumentos de controle social das ações na área da saúde, EXCETO
a) Conselhos da Saúde, criados pela Lei 8,142
b) Mobilização Popular, através de mecanismos próprios das entidades populares e sindicatos.
c) Conferencias da Saúde, nas três esferas de governo.
d) Estruturação e contratação de gentes de Campo.

40) O planejamento e a qualificação da Gestão do SUS, para que as ações respondam às
necessidades da população, devem ser desenvolvidos de forma que:
a) Aconteça de forma articulada, integrada e solidária entre as três esferas de gestão.
b) Que use o conhecimento da comunidade mais carente para sua condução, porque retrata a
realidade
c) Desenvolva e implemente uma rede de cooperação entre os três entes federados.
d) Programe e difunda uma cultura de planejamento, integre, qualifique e subsidie a tomada de
decisão por parte de seus gestores.

