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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 10. 
 

SUS atendeu 250 mil usuários de drogas por mês em 
2011, diz governo 

 
O governo federal pretende investir R$ 4 bilhões para 

aumentar a oferta de atendimento de saúde aos usuários de 
drogas, enfrentar o tráfico e ampliar ações de prevenção. 

O programa, cujo mote é “Crack, é possível vencer”, 
pretende criar enfermarias especializadas com 2.462 leitos 
destinados ao tratamento de usuários de drogas nos 
hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
investimento previsto para essas enfermarias é de R$ 670 
milhões. 

A presidente Dilma Rousseff destacou que a rede 
pública de saúde terá de ser “reforçada” para atender a 
usuários que, segundo ela, “têm não só problemas 
pontuais, mas têm crise de abstinência, dificuldade de lidar 
com o fato, colocam sua vida em risco e têm 
comportamentos que afetam profundamente a família”. 

Ela dirigiu uma palavra aos pais de dependentes 
químicos que veem seus filhos “escravizados pelas 
drogas”. Dilma disse que é preciso ter “fé e esperança”. 

“Nós todos temos de fazer da dor deles [pais de 
usuários] a nossa, e ao fazer isso, ter clareza de que vamos 
fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para a 
recuperação desses filhos e filhas”. 

Dilma disse ainda que o novo programa será uma 
“política sistemática ampla moderna corajosa e criativa de 
enfretamento das drogas. ”O que nós hoje estamos fazendo 
é dizer sim, nós, 365 dias por ano, 24 horas por dia e sem 
nenhuma vacilação, nós vamos combater esse processo 
que instaura a violência e destrói famílias.” 

(http://g1.globo.com, 07/12/2011) 

1. Segundo a presidente do Brasil, os pais dos dependentes de 
drogas necessitam acreditar que: 

A. As relações familiares são impotentes diante dos filhos 
drogados. 

B. Os  filhos viciados não conseguem largar as drogas. 
C. É possível os filhos se livrarem do vício. 
D. O prazer dado pelas drogas traz a incapacidade de cura 

para os dependentes. 
E. O vício é uma doença incurável. 

2. O texto é uma notícia que trata do(a):  

A. Tráfico de drogas no Brasil. 
B. Impunidade dos traficantes de drogas no Brasil. 
C. Liberação de altos recursos do governo federal destinados 

à saúde. 
D. Apresentação de causas que levam os jovens para o mundo 

das drogas. 
E. Plano de enfrentamento do governo Federal contra as 

drogas. 

3. De acordo com a fala da presidente Dilma Rousseff, no 
último parágrafo, são consequências das drogas: 

A. A violência e a destruição de famílias. 
B. A política da saúde do governo da Presidente Dilma 

Rousseff. 
C. O despreparo das famílias dos jovens dependentes. 
D. As condições dos hospitais públicos para atender os 

drogados. 
E. A busca do jovem pelo prazer ilusório dado pelas drogas. 

4. A presidente Dilma Rousseff destacou que a rede pública 
de saúde terá de ser “reforçada” para atender a usuários 
que, segundo ela, “têm não só problemas pontuais, mas 
têm crise de abstinência (...) 

Assinale a opção que apresenta um sinônimo da palavra 
abstinência: 

A. Privação. 
B. Responsabilidade. 
C. Paciência. 
D. Perseverança. 
E. Consciência. 

5. Sobre as informações presentes no texto, julgue os itens 
seguintes. 

I. Reduzir, no máximo, a média de atendimentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) a usuários de drogas em todo país.  

II. O programa “Crack é possível vencer” faz parte de um 
conjunto de ações para combater o uso de drogas no 
Brasil. 

III. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff promete ao povo 
brasileiro, em discurso, acabar com o consumo de drogas 
no país nos 365 dias do ano.  

Está(ão) CORRETO(s):  
 

A. Apenas I. 
B. Apenas II.  
C. Apenas III. 
D. Apenas I e II. 
E. Apenas II e III.  

6.  Dilma disse que é preciso ter “fé e esperança”. 

Os termos destacados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE, como: 

A. Substantivo, adjetivo, substantivo. 
B. Adjetivo, substantivo, adjetivo. 
C. Adjetivo, adjetivo, substantivo. 
D. Substantivo, adjetivo, adjetivo. 
E. Substantivo, substantivo, substantivo. 

7. A presidente Dilma Rousseff destacou que a rede pública 
de saúde terá de ser “reforçada” para atender a usuários 
que, segundo ela, “têm não só problemas pontuais (...) 

Assinale a opção que indica o tempo em que estão 
flexionadas as formas verbais destacadas, 
RESPECTIVAMENTE, no fragmento acima. 
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A. Presente, passado, futuro. 
B. Passado, futuro, presente. 
C. Presente, passado, passado. 
D. Passado, presente, presente. 
E. Presente, futuro, passado. 

8. O programa, cujo mote é “Crack, é possível vencer”, 
pretende criar enfermarias especializadas com 2.462 leitos 
destinados ao tratamento de usuários de drogas nos 
hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 A opção que justifica o uso das vírgulas no fragmento 
acima é: 

 
A. Introduz a fala da presidente Dilma. 
B. Isola elementos de uma citação.  
C. Separa o adjunto adverbial que aparece no meio da oração. 
D. Separa o sujeito do predicado da oração. 
E. Isola um esclarecimento do que foi dito anteriormente. 

9. SUS atendeu 250 mil usuários de drogas por mês em 2011. 

Sobre o fragmento acima é CORRETO afirmar que: 
 

A.  A oração possui o sujeito oculto. 
B. O fragmento é composto por duas orações. 
C. O predicado da oração é nominal. 
D. “SUS” é o sujeito da oração. 
E. O sujeito da oração é composto de dois núcleos. 

10. “Nós todos temos de fazer da dor deles [pais de usuários] 
a nossa, e ao fazer isso, ter clareza de que vamos fazer 
tudo o que estiver ao nosso alcance para a recuperação 
desses filhos e filhas”. 

As palavras destacadas no trecho acima são, 
RESPECTIVAMENTE, pronomes: 

 
A. Pessoal, possessivo, demonstrativo. 
B. Pessoal, indefinido, possessivo. 
C. Demonstrativo, demonstrativo, possessivo. 
D. Pessoal, demonstrativo, indefinido. 
E. Possessivo, possessivo, demonstrativo. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

11. Dos municípios abaixo assinale o que NÃO é limite  de 
Boa Vista. 

 
A. Soledade. 
B. Pocinhos. 
C. Cabaceiras. 
D. Coxixola. 
E. São João do Cariri. 

 
12. O município de Boa Vista encontra-se inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica do: 
 
A. Rio Paraíba. 
B. Rio Piranhas. 
C. Rio Sanhauá. 

D. Rio Maré. 
E. Rio Gravatá. 
 
13. O município de Boa Vista conta com diversos eventos, 

alguns mais do que tradicionais, e que ao longo do ano, 
fazem a animação da cidade.  

 
São eventos acontecidos na cidade de Boa Vista, 
EXCETO: 

 
A. Expofeira de caprinos e ovinos. 
B. Corrida de jegue. 
C. Concurso de cabra leiteira.  
D. Feira de Artesanato.  
E. Festa do Peixe. 

14. Os meios de comunicação estão presentes em nossas vidas 
há muitos anos, antes de nascermos já existiam maneiras 
das pessoas se falarem. 

Assinale a opção que indica um dos mais antigos dos 
meios de comunicação. 

A. Rádio. 
B. Televisão. 
C. Carta. 
D. Telefone. 
E. Internet. 

15.  Para algumas pessoas vida saudável é simplesmente evitar 
doenças. É necessário aprender como prevenir doenças e 
quais os hábitos para se ter uma vida saudável. 

São dicas para viver bem e evitar doenças, EXCETO: 
 
A. Abandone o hábito de fumar. 
B. Vacine-se todos os anos.  
C. Tenha cuidado com a higiene corporal.   
D. Evite  uma dieta saudável e equilibrada.  
E. Visite seu médico regularmente.  
 
16. Sempre que você toca em alguma pessoa, superfície ou 

objetos ao longo do dia adquire bactérias e vírus em suas 
mãos, por isso deve lavá-las sempre.  

 
Assinale a opção INCORRETA. 

A. É importante lavar as mãos com água e sabonete líquido 
ou com álcool.  

B. É importante lavar as mãos antes de lavar comidas ou 
comê-las. 

C. É importante tratar de feridas nas mãos. 
D. É importante lavar as mãos antes e depois de preparar a 

comida. 
E. É importante não lavar as mãos porque pode resultar em 

contaminação e desenvolvimento de doenças. 

17. Assinale a opção que apresenta TODAS as regiões 
geográficas em que o Brasil está dividido. 

 
A. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  
B. Sul, Norte, Leste e Oeste. 
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C.  Sul, Norte, Leste e Nordeste. 
D. Norte, Nordeste e Sudeste. 
E. Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. 

18. O Poder Judiciário tem a obrigação de julgar quaisquer 
conflitos que possam surgir no País, baseando-se nas Leis 
que se encontram em vigor. 

 
São  órgãos  responsáveis pelo funcionamento do Poder 
Judiciário: 

 
A. Gabinete da Presidência da República,  Superior Tribunal 

de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Governo do 
Distrito Federal.   

B. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 
Tribunais Regionais Federais.   

C. Senado Federal, Superior Tribunal de Justiça, Assembleias 
Legislativas.   

D. Senado Federal, Superior Tribunal de Justiça, Governo do 
Distrito Federal.   

E. Gabinete da Presidência da República, Polícia Federal,  
Câmaras Legislativas Municipais.   

19. Antes de jogar fora aquilo que não usa mais, você deve 
lembrar que lixo colocado em lugar errado traz uma série 
de problemas, como o entupimento de bocas de lobo e 
bueiros que transbordam quando chovem.   

 
Quando você NÃO cuida do lixo no dia a dia, está 
contribuindo para:  

 
A. Evitar doenças. 
B. Aumentar a poluição. 
C. Evitar acidentes. 
D. Melhorar a sua qualidade de vida. 
E. Melhorar a qualidade de vida de sua comunidade.     
 
20. O Brasil "nasceu" a partir da região _________, já que os 

portugueses aportaram na Bahia em 1500. Negros, índios e 
portugueses fizeram da cidade de Salvador a capital da 
nova colônia. Durante os próximos séculos, holandeses e 
franceses tentaram invadir a região e deixaram sua 
influência na cultura e no sotaque característico dos povos 
dessa região. 

 
Assinale a opção que completa a lacuna 
CORRETAMENTE. 

 
A. Amazonas. 
B. Pantanal. 
C. Nordeste. 
D. Pampas. 
E. Litorânea. 
 
21. Assinale a opção que NÃO condiz com as atribuições do 

Trabalhador: 
  

A. Carregar e descarregar veículos em geral. 
B. Efetuar serviços de capina em geral. 
C. Preencher as fichas individuais, boletins e folhas de 

programação dos funcionários. 

D. Recolher lixo a domicílio, operando caminhões de asseio 
público. 

E. Cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento.   

22. A importância do acondicionamento adequado do lixo está 
em: 

A. Evitar acidentes. 
B. Permitir a proliferação de vetores. 
C. Aumentar o impacto visual. 
D. Aumentar o impacto olfativo. 
E. Dificultar a realização da coleta seletiva. 

23. O recipiente apropriado para lixo NÃO deve: 

A. Atender às condições sanitárias. 
B. Ser feio, repulsivo ou desagradável. 
C. Ter capacidade para conter o lixo gerado durante o 

intervalo entre uma coleta e outra. 
D. Permitir uma coleta rápida, aumentando com isso a 

produtividade do serviço. 
E. Possibilitar uma manipulação segura por parte da equipe 

de coleta. 

24. A respeito de segurança do trabalho, não é uma obrigação 
do empregador: 

 
A. Fornecer, gratuitamente, aos trabalhadores os 

Equipamentos de proteção Individual (EPI). 
B. Usar adequadamente os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), indicados para a realização de suas 
atividades. 

C. Manter máquinas e equipamentos em condições perfeitas 
para uso. 

D. Prover os ambientes de trabalho de iluminação adequada 
para a realização das tarefas. 

E. Exigir que todos os empregados cumpram as normas de 
segurança estabelecidas. 

25. Ao lavar os veículos da Prefeitura, NÃO é recomendável 
que o Trabalhador: 

A. Use shampoo próprio para carros, ou detergente neutro. 
B. Nunca use sabão em pó ou detergente comum. 
C. Deixe os pneus para ser lavados por último. 
D. Deixe secar o sabão, principalmente em dias quentes. 
E. Para secar o veículo, use um pano macio e limpo.  

___________________________________________ 


