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Leia o texto adiante transcrito e, em seguida, responda, às questões a ele
referentes:

Reservada aos heróis
(Caco Barcellos)

Estou a mil  quilômetros dos Jardins ao receber a notícia, por telex, da
perseguição  aos  rapazes  do  Fusca  azul.  Minha  primeira  reação  é  de
estranheza.  Tenho  três  anos  de  experiência  em  reportagens  sobre
violência. Por força do trabalho e pelas histórias da minha vida pessoal, já
conheço bem os métodos de ação das polícias militares, criadas poucos
anos antes pela ditadura em vários estados do país. O chefe da editoria de
polícia da Folha da Manhã, meu amigo Lacínio de Azevedo, também está
surpreso.
— Os garotos são da fina flor da sociedade, famílias tradicionais. O bairro
deles é o mais rico... Como explicar isso, Caco?
— É estranho. A rota foi criada para combater guerrilheiros. Faz tempo
que a guerrilha acabou...
— Talvez sejam de alguma nova organização...
— Mas o motorista do Fusca tem 17 anos. Guerrilheiro com essa idade,
Lucínio?
—  Não  podemos  esquecer  que  ultimamente  os  PMs  andam  caçando
criminosos comuns...
— Mas só criminoso pobre. Rico, jamais!
Nossa dúvida é justificável.  Mas na hipótese de os  três  rapazes serem
criminosos, eles não têm o perfil do inimigo que a Rota costuma perseguir.
Muito  simples:  eles  são  ricos.  Os  PMs  do  patrulhamento  das  cidades
brasileiras são orientados pelo comando de militares do Exército Nacional,
que tem uma visão deformada do conceito de segurança pública. Obrigam
seus comandados a praticar, com prioridade, a defesa da propriedade dos
ricos. O resultado é o que se vê diariamente nas ruas. Uma perseguição
violenta  e  sistemática  exclusivamente  contra  o  que  eles  chamam  de
marginal: o cidadão proveniente da maioria pobre que causa prejuízo à
minoria rica da sociedade.
Sou novato na profissão, mas já constato que na cobertura de assuntos
policiais a imprensa também dá um tratamento diferenciado às pessoas
pelo critério da sua condição social. Neste ano de 75, dezenas de jovens
da periferia de São Paulo já foram perseguidos por policiais militares de
forma  idêntica,  inclusive  com  desfechos  semelhantes.  Entretanto,a
cobertura da imprensa foi quase nula.
A perseguição aos três rapazes ricos do Fusca Azul é motivo de cobertura
especial em quase todos os jornais do país. A maioria das reportagens tem
um tom coerente de denúncia. Narra minuciosamente toda a trajetória da
perseguição,  desde  o  momento  em  que  os  rapazes  foram  vistos  pela
primeira vez pelos homens da Rota 13.

É a polícia! Mãos na cabeça!
Os  três  rapazes  ainda  estavam  em  volta  do  Puma  de  Roberto  Veras
quando  perceberam  a  Veraneio  cinza  se  aproximando  na  escuridão,



quando  perceberam  a  Veraneio  cinza  se  aproximando  na  escuridão,
devagar,  motor  em  marcha  lenta.  Os  policiais  passam  em  frente  ao
número 46, em seguida param e iniciam a marcha à ré. Noronha, Pancho
e Augusto saltam o muro, correm em volta ao Fusca e não ouvem, ou não
dão importância, à voz de prisão. O comandante da Rota 13 está com a
porta dianteira entreaberta, com a arma na mão, pronto para saltar. Na
hora em que a Veraneio pára ao lado do Fusca, simultaneamente Francisco
Noronha gira a chave de ignição, já com o Câmbio posicionado na primeira
marcha. Braços esticados, duas mãos no volante esportivo.
O ponteiro do canta-giros do motor se inclina ao máximo para a direita. O
cantar dos pneus do Fusca se arrasta por segundos. Depois de um instante
de indecisão, o motorista da Veraneio estica ao máximo a primeira marcha
enquanto aciona o farol alto, o holofote, o farol de milhas, as três luzes
vermelhas sobre o rack, a sirene. Nos primeiros instantes da perseguição,
200  metros  separam  os  dois  carros.  O  soldado  responsável  pela
comunicação  via  rádio,  atento  a  um  detalhe  do  Fusca,  faz  o  primeiro
contato com a Central de Operações...
 Rota 13, Copom, câmbio.
 Prossiga, Rota 13...
 Fusca Azul. Chapa: Eva. Ivo. Quinze. Meia. Cinco. QSL? Repito: Eva. Ivo.
Quinze. Meia. Cinco. Suspeitos em fuga.
O operador da Central de Operações consulta, no computador, a relação
dos  carros  roubados  naquela  noite.  Encontra  um  fusca  azul  com
características  semelhantes  às  do  perseguido  pela  Rota  13.  Ignora  o
detalhe  do  número  da  placa  e  dá  o  alerta  na  rede,  num código  que
significa furto.

Rota 66. A história da polícia que mata. Caco Barcellos, Record. 3A Edição.
Rio de Janeiro-RJ.

01.De que trata o texto em análise?

a) Do sucateamento do aparato policial nos grandes centros urbanos do
país.
b) Das péssimas condições de trabalho dos policiais militares, m sua vida
estressante de perseguição aos meliantes.
c) Das ações policiais num centro urbano, no caso uma perseguição a um
grupo de jovens suspeitos de cometerem furto.
d)  Da  rebeldia  de  adolescentes,  os  quais,  ignorando as  regras  sociais,
mergulham-se nas malhas irresgatáveis do crime e da bandidagem.
e) Da vida de um repórter policial,  que está sempre arriscando a vida
colhendo matérias para bem informar seu público.

02.Que fato provocou no narrador, e em seu interlocutor, uma sensação
de estranheza em relação ao episódio narrado?

a) o fato de um fusca ser usado por rapazes ricos.
b) o fato de os policiais estarem numa viatura (“Veraneio”), imprópria para
o trabalho de patrulhamento policial e perseguição a bandidos.
c)  o  fato  de  um  furto  não  ser  razão  suficiente  para  o  estardalhaço
promovido pela perseguição policial.
d) o fato de os rapazes perseguidos pela polícia serem ricos.
e) o fato de os rapazes serem de menor idade.

03. Segundo o narrador, o comando militar orientava as polícias para:

a) perseguir os guerrilheiros subversivos.
b) punir os criminosos, independentemente de sua condição social.
c)  reprimir  aqueles  que  pusessem em risco  o  patrimônio  das  pessoas
afortunadas.
d) repelir os crimes em toda a sua plenitude.
e) combater os narcotraficantes e sua ação maléfica contra a sociedade.

04.De acordo com o texto, como a imprensa brasileira tem se comportado
na cobertura de episódios de natureza policial?

a) A imprensa dá um tratamento diferenciado às pessoas envolvidas em
delitos criminosos, em função do segmento social a que pertencem.
b)  A  imprensa  investiga  de  forma  imparcial  todos  os  acontecimentos
policiais.



policiais.
c)  A  imprensa  faz  um  trabalho  sério  de  buscar  investigar  e  punir  os
culpados.
d)  A  imprensa  trava  uma  forte  batalha  contra  a  impunidade  na
perpetração de crimes hediondos.
e) A imprensa age reprimindo o crime e bem informando a opinião pública
nacional.

05.Segundo  o  narrador,  o  tratamento  dado  às  pessoas  envolvidas  em
crime por parte do comando militar e da imprensa é:

a) ético
b) desigual
c) prudente
d) equilibrado
e) sensato

06.Aponte a alternativa CORRETA, de acordo com o texto:

a)  Os  rapazes  perseguidos  pertenciam  às  camadas  marginalizadas  da
sociedade brasileira.
b)  Mesmo  sabendo  que  os  suspeitos  eram  ricos,  os  policiais  militares
promoveram a perseguição.
c)  A imprensa havia delatado os jovens à  polícia  pelo cometimento de
furto.
d) Os jovens, pelo fato de serem arruaceiros, estavam de fato em dívida
com a justiça.
e) A polícia havia sido desatenta no detalhe da placa do fusca, julgando
que o veículo havia sido furtado pelos jovens, cuja procedência social os
policiais também ignoravam.

07.A palavra denúncia, que aparece no texto, é acentuada graficamente
por qual razão?

a) porque é uma palavra oxítona terminada em A.
b) porque é paroxítona terminada em ditongo crescente.
c) porque é paroxítona terminada em ditongo decrescente.
d) porque é trissílaba.
e) porque é paroxítona terminada em A.

08.De acordo com o texto, quem é considerado “marginal” pela polícia e
pela imprensa do país?

a) os ricos
b) os homossexuais
c) os pedófilos
d) o pobre
e) a prostituta

09.Releia o seguinte trecho: “Na hora em que a Veraneio pára ao lado do
Fusca, simultaneamente Francisco Noronha gira a chave de ignição, já com
o Câmbio posicionado na primeira marcha. Braços esticados, duas mãos
no volante esportivo.” Em relação ao emprego das regras de acentuação
gráfica, nesta palavra destacada, é CORRETO afirmar o seguinte:

a) trata-se de um acento diferencial para distinguir verbo e preposição.
b) trata-se de um acento em preposição.
c) trata-se de acento em palavra oxítona.
d) trata-se de acento diferencial entre verbo e interjeição.
e) trata-se de acento erroneamente grafado.

10.Os trechos finais do texto reproduzem um diálogo estabelecido entre:

a) um policial e um bandido.
b) dois bandidos.
c) dois repórteres.
d) um repórter e um bandido.
e) dois policiais.

ESPECÍFICA



ESPECÍFICA

11. O exercício da atividade profissional do Agente Comunitário de Saúde
e do Agente de Combate as endemias devem observar a Lei. Marque a
alternativa correta:

a) Lei nº 11.350/2006.
b) Lei nº 10.507/2006.
c) Lei nº 1.557/2002.
d) Lei nº 1.507/2002.
e) Lei nº 10.307/2006.

12. De acordo com o Calendário Básico de Vacinação da Criança, a dose
inicial da vacina contra a Febre Amarela é indicada para crianças a partir
de quantos meses:

Marque a alternativa correta

a) 9 meses.
b) 3 meses.
c) 2 meses.
d) 1 meses.
e) 0 meses.

13. São doenças que afetam o dia-a-dia das pessoas e por isso se tornam
alvos  constantes  do  trabalho  de  prevenção  do  Agente  Comunitário  de
Saúde e do Agente de Combate as Endemias, exceto:

a) Dengue.
b) Varigococos.
c) Influenza A (H1N1).
d) DST’s.
e) Tuberculose.

14. Acerca da saúde do adulto, analise as proposições abaixo e marque a
alternativa correta.

I. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os dias, ao menos 21 mil
brasileiros  morrem  por  doenças  provocadas  pela  exposição  passiva  à
fumaça do cigarro (tabaco);
II. A proliferação do uso do cigarro detém maior incidência nas classes
sociais C e D.
III. Segundo o Ministério da Saúde, O município de Picuí é hoje um dos
municípios  paraibanos  mais  atingidos  pelo  uso  da  nicotina,  sendo que,
cerca de 63% das pessoas deste município são dependentes desta droga.

a) Todas as proposições estão corretas.
b) Todas as proposições estão incorretas.
c) Apenas as proposições I e II estão corretas.
d) Apenas a proposição III está correta.
e) Apenas a proposição I está correta.

15.  “O exercício  das atividades de  Agente  Comunitário  de  Saúde e  de
Agente de Combate às Endemias, dar-se-á exclusivamente no âmbito do
__________________________________, na execução das atividades de
responsabilidade dos entes federados, mediante  vínculo direto entre  os
referidos Agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica
ou fundacional:

Marque a alternativa correta que completa a frase acima

a) Conselho Nacional de Endemias.
b) Conselho Nacional de Educação.
c) Ministério do Desenvolvimento Social.
d) Sistema Único de Saúde- SUS.
e) Ministério da Educação.

16. Método que consiste em manter o bebê ‘amarrado’ ao corpo da mãe



16. Método que consiste em manter o bebê ‘amarrado’ ao corpo da mãe
na posição vertical. Estamos falando do(a):

a) Mãe solidária
b) Bebê conforto
c) Carinho de mãe
d) Colinho do bebê
e) Mãe canguru

17. “É um procedimento cirúrgico que não necessita de internação e dura
menos  de  30  (trinta)  minutos.  Deve  ser  realizado  por  profissional
habilitado  e  consiste  num corte em cada canal  deferente,  impedindo o
espermatozoide  produzido  no  testículo  de  chegar  ao  líquido  seminal”.
Estamos falando da:

a) Correção de Herpes.
b) Varicolele bilateral.
c) Convecção seminal
d) Dispauremia.
e) Vasectomia.

18. São vacinas do Calendário de Vacinação do Adulto e do Idoso, exceto:

a) Febre Amarela.
b) Influenza Sazonal.
c) VOP.
d) Hepatite B.
e) Pneumocócica 23-valente (Pn23).

19.  Acerca do trabalho  de  prevenção,  se  faz  necessário  que o  Agente
Comunitário de Saúde e o Agente de Combate as Endemias tenham os
conhecimentos técnicos de doenças que estejam passíveis de ocorrerem
na sua área de trabalho.

São  doenças  causadas  direta  ou  indiretamente  pela  contaminação  das
águas, exceto:

a) Escarlatina.
b) Cólera.
c) Esquistossomose.
d) Amebíase.
e) Cisticercose.

20. Analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) e F (falsas)
respectivamente.

( ) Diversas DST’s, podem ser contraídas através do ato sexual.
(  )  A  utilização  de  espermicida  ou  lubrificantes  vaginais  diminui  a
probabilidade de contágio das DST’s.
(  )  Homens  possuem  mais  chances  de  contágio  de  DST’s  do  que  as
mulheres.

a) V, F, F.
b) V, F, V.
c) V, V, F.
d) F, V, F.
e) F, F. F.




