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Língua Portuguesa  

 
TEXTO 1 

 

Negro representa quase 80% da nova classe média, diz 
estudo 

 
Aproximadamente 80% dos novos integrantes da 

classe média brasileira são negros. Nos últimos dez anos, a 
classe média teve um crescimento de 38% e hoje abrange 53% 
da população, o que significa 104 milhões de brasileiros. Os 
dados são do estudo Vozes da Classe Média, divulgado hoje 
pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência 
da República. 

“Uma das características da classe média é que os 
grupos que entraram eram os que estavam menos 
representados. Agora ela é muito mais heterogênea do que era 
há dez anos. As empregadas domésticas, que eram uma 
fração menor, ampliaram a participação; os negros 
aumentaram. Quase 80% do aumento na classe média 
referem-se à população negra”, disse o secretário de Assuntos 
Estratégicos da SAE, Ricardo Paes de Barros. 

Com esse aumento, a representatividade entre negros 
e brancos na classe média ficou equilibrada. Um total de 53% 
da classe média é formado por negros, e 47% por brancos. O 
estudo registra que esse equilíbrio, no entanto, não significa 
que as desigualdades raciais foram superadas, uma vez que 
perduram nas demais classes. Na classe alta, 69% são 
brancos e 31%, negros; e na classe baixa 69% são negros e 
31%, brancos. 
 

Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias.  
Acesso em 22/09/2012. Adaptado. 

01. O Texto 1 foi escrito para: 

A) se contar uma história. 
B) se fazer uma reclamação. 
C) se noticiar um fato. 
D) se ensinar um procedimento. 
E) se anunciar um produto. 

02. A informação mais importante do Texto 1 é a de que: 

A) a classe média cresceu cerca de 38% na última 
década.  

B) aumentou o percentual de empregadas domésticas na 
classe média. 

C) os brancos ainda representam a maioria da classe 
média. 

D) houve um aumento de pessoas negras na classe 
média.  

E) no Brasil, os negros ainda são absoluta minoria na 
classe alta. 

03. Assinale a única informação que não está presente no 
Texto 1. 

A) Ocorreu uma expansão da classe média na última 
década, e hoje ela é formada por pouco mais da 
metade da população brasileira. 

B) Dez anos atrás a classe média se caracterizava por 
ser uma classe muito mais heterogênea do que é na 
atualidade. 

C) Nos dias atuais, há um equilíbrio na quantidade de 
pessoas negras e de pessoas brancas, na 
composição da classe média. 

D) No Brasil, as desigualdades raciais ainda não foram 
superadas, como mostram os números referentes às 
classes alta e baixa. 

E) Uma pesquisa da Presidência da República identificou 
que 104 milhões de brasileiros estão enquadrados na 
classe média. 

04. “Aproximadamente 80% dos novos integrantes da classe 
média brasileira são negros.” O sentido desse trecho 
estará mantido se o termo sublinhado for substituído por: 

A) Cerca de. 
B) Proporcionalmente. 
C) Um total de. 
D) Certamente. 
E) Além de. 

05. A análise de algumas características do Texto 1 nos 
permite afirmar que: 

1) a linguagem nele utilizada é extremamente informal, 
aproximando-se da conversa cotidiana, inclusive 
com uso de gírias. 

2) os dados numéricos são bastante relevantes para a 
finalidade do texto. 

3) no segundo parágrafo, as aspas têm a função de 
indicar que o autor está apresentando, no texto, a 
opinião de outra pessoa. 

4) as informações apresentadas não são confiáveis, 
pois o órgão responsável pela pesquisa é 
desconhecido do público. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 4, apenas 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 

06. “Com esse aumento, a representatividade entre negros e 
brancos na classe média ficou equilibrada.” Esse trecho é 
equivalente a: 

A) Esse aumento é o responsável pela 
representatividade de negros e brancos na classe 
média. 

B) A representatividade entre negros e brancos na classe 
média perdeu o equilíbrio após esse aumento.  

C) Negros e brancos lutam por um equilíbrio na classe 
média, após esse aumento. 

D) Esse aumento provocou um equilíbrio na 
representatividade entre negros e brancos na classe 
média. 

E) Esse aumento perturbou o equilíbrio na 
representatividade entre negros e brancos na classe 
média. 

07. “Agora ela é muito mais heterogênea do que era há dez 
anos.” O termo destacado significa: 

A) pura. 
B) rebuscada. 
C) misturada. 
D) significativa. 
E) intrigante. 

08. Assinale a alternativa em que a concordância está correta.   

A) Já faz dez anos que a classe média vem crescendo 
significativamente. 

B) Está disponível todos os dados do estudo feito pela 
Presidência da República.  

C) Agora, a participação dos negros na sociedade 
devem aumentar. 

D) É indiscutível que os negros, no Brasil, está 
conquistando seu espaço. 

E) Pode ser dado boas explicações para o crescimento 
da classe média. 
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TEXTO 2 

 

(Disponível em: http://bellalves.wordpress.com/about/bebe-negra. 
Acesso em 17/10/2012.) 

 

09. Por suas características, é correto afirmar que o Texto 2 é: 

A) literário. 
B) publicitário. 
C) jurídico. 
D) acadêmico. 
E) religioso.  

10. O Texto 2 deve ser interpretado pelo leitor como um apelo 
contra: 

A) as desigualdades sociais. 
B) a exploração de crianças. 
C) o trabalho infantil. 
D) o aborto. 
E) o racismo. 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 
 

11. Um dos trabalhos dos agentes comunitários de saúde é o 
de informar à população como combater a dengue. Dados 
revelam que, se o trabalho dos agentes for adequado, a 
cada mês cai em 20% o número de casos em uma 
comunidade. Se, numa dada comunidade, em janeiro de 
2012 havia 600 casos de dengue, o número previsto de 
casos de dengue em março de 2012, após o trabalho dos 
agentes comunitários de saúde, será de: 

A) 384.  
B) 520. 
C) 560. 
D) 196. 
E) 296. 

12. Em casos de diarreia e desidratação, indica-se o soro 
caseiro, que deve ser preparado conforme a seguinte 
proporção: 1 litro de água; 3,5 gramas de sal (de cozinha) 
e 20 gramas de açúcar. Então, para preparar 7 litros e 750 
mililitros de soro caseiro precisamos de: 

A) 26,25g de sal e 150g de açúcar. 
B) 21,215 g de sal e 150g de açúcar. 
C) 27,25g de sal e 145 g de açúcar. 
D) 32,15g de sal e 152,5g de açúcar. 
E) 27,125g de sal e 155g de açúcar. 

13. Na Figura 1, abaixo, apresentam-se os dados sobre a 
mortalidade infantil no Brasil e por região, nos anos de 
2000 e 2010 (mortalidade de crianças de até 1ano). 

 
 

Figura 1. Gráfico de mortalidade infantil. Fonte: IBGE. 

 

Com base na Figura 1, é incorreto afirmar que: 

A) entre 2000 e 2010 houve uma redução de 47,47% na 
mortalidade de crianças, no Brasil. 

B) a maior queda das mortalidades infantis entre 2000 e 
2010 foi na região Nordeste. 

C) se em 2011 e 2012 a meta era baixar os índices de 
mortalidade infantil de 5% a cada ano, o percentual 
esperado para o Brasil no final de 2012 é de 14,1%, 
aproximadamente. 

D) o percentual da mortalidade infantil no Brasil em 2010 
é a média simples entre os percentuais das cinco 
regiões brasileiras. 

E) se na Alemanha acontecem 3,51 mortes para cada 
1.000 crianças com menos de 1 ano, a fim de que o 
Brasil atinja este índice da Alemanha será necessário 
reduzir 97,75% no índice apresentado no ano de 2010. 

Ninguém tem o 
direito de 

desrespeitar o 
próximo só porque 
ele tem um pouco 

mais de melanina na 
pele que você 
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14. Numa campanha de vacinação contra a poliomielite, 
objetiva-se imunizar 80% da população de crianças abaixo 
dos 5 anos de idade. Em Itapissuma, a população 
estimada pelo último Censo do IBGE foi de 23.760 
pessoas. Sabe-se que 1/12 da população é de crianças na 
faixa etária requerida para a vacinação. O número mínimo 
de doses da vacina Sabin que devem ser aplicadas nessa 
cidade é de: 

A) 1.628. 
B) 1.784. 
C) 1.926. 
D) 1.584.  
E) 1.848. 

15. Num mutirão de atendimento, 10 agentes comunitários de 
saúde atendem 300 pessoas, trabalhando 8 horas por dia 
durante 5 dias. O número mínimo de agentes necessários 
para que sejam atendidas 700 pessoas em 15 dias, 
trabalhando 4 horas por dia, será de: 

A) 18 agentes. 
B) 14 agentes. 
C) 16 agentes. 
D) 21 agentes. 
E) 20 agentes. 

 
 

Conhecimentos sobre o SUS 
 

16. É correto afirmar que a concepção de saúde adotada na 
Constituição Federal: 

A) se restringe ao âmbito do setor de assistência à 
saúde. 

B) se reduz ao tratamento de doenças. 
C) é ampla e envolve ações intersetoriais. 
D) é focada na medicalização. 
E) se limita às ações de promoção. 

17. Segundo a Constituição Federal, o direito à saúde deve 
ser garantido pelo Estado: 

A) somente para os que não podem pagar planos de 
saúde. 

B) somente para as gestantes e crianças. 
C) somente para os que pagam a Previdência Social. 
D) somente para os pobres. 
E) para todos, de modo igualitário. 

18. Atualmente, o comando do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no nível federal é exercido pelo: 

A) Ministério da Previdência Social. 
B) Ministério da Saúde. 
C) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
D) Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 
E) Ministério do Meio Ambiente. 

19. No nível municipal, a instância máxima de deliberação do 
SUS é o(a): 

A) Conselho Municipal de Saúde. 
B) Conferência Municipal de Saúde. 
C) Secretaria Municipal de Saúde. 
D) Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores. 
E) Pastoral da Saúde. 

 
 
 

20. No Brasil, segundo legislação vigente, as ações e serviços 
de saúde do SUS devem ser financiados pelo(s): 

A) nível federal, apenas. 
B) nível estadual, apenas. 
C) nível municipal, apenas. 
D) níveis federal e estadual, apenas. 
E) níveis federal, estadual e municipal. 

21. No âmbito do SUS, a classificação das ações e serviços 
em “Atenção Primária, Média e Alta Complexidade” está 
vinculada à: 

A) Regionalização. 
B) Hierarquização. 
C) Descentralização. 
D) Equidade. 
E) Universalidade. 

22. As ações da promoção da saúde têm como objetivo 
fundamental: 

A) tratar casos de doenças. 
B) reabilitar casos de doenças para reinserção do 

indivíduo no trabalho. 
C) garantir a qualidade de vida da população, evitando, 

por meio de políticas, programas e ações, que danos 
ou doenças atinjam as pessoas. 

D) diminuir, por meio de assistência à saúde, os danos 
causados pela doença. 

E) recuperar a saúde das pessoas doentes. 

23. Segundo o Ministério da Saúde, a estratégia prioritária 
para expansão e consolidação da atenção básica ou 
primária no País é a(o): 

A) Saúde da Família. 
B) Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). 
C) Policlínica. 
D) Academia da Saúde. 
E) Hospital Regional. 

24. Segundo o Ministério da Saúde, a primeira causa de 
morte no Brasil, em anos recentes, são as: 

A) Neoplasias (tumores). 
B) Causas externas (mortes violentas). 
C) Doenças do aparelho circulatório. 
D) Doenças do aparelho respiratório. 
E) Doenças infecciosas e parasitárias. 

25. Segundo o Ministério da Saúde, foram eliminados(as) do 
Brasil: 

A) a tuberculose e a poliomielite. 
B) a hanseníase e a esquistossomose. 
C) a raiva humana e a coqueluche. 
D) a poliomielite e o sarampo. 
E) o sarampo e o tétano. 
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Conhecimentos Específicos 
 

26. Segundo normas do Ministério da Saúde, compete ao 
Agente Comunitário de Saúde (ACS): 

A) executar tarefas referentes à conservação e aplicação 
de vacinas. 

B) prestar cuidados pré e pós-operatórios. 
C) colher material para exames laboratoriais. 
D) executar atividades de desinfecção e esterilização. 
E) desenvolver ações de educação em saúde nos 

domicílios e na comunidade. 

27. Não faz parte do processo de trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS): 

A) cadastramento de famílias. 
B) realização de visita domiciliar. 
C) aplicação de larvicida. 
D) orientação das famílias quanto à utilização dos 

serviços de saúde disponíveis. 
E) orientação sobre higiene bucal. 

 
 
A figura abaixo mostra um fragmento de um dos instrumentos 
usados pelo ACS para alimentar o SIAB.  

 

28. Esse instrumento é conhecido pelo nome de: 

A) Ficha A. 
B) Ficha B – GES. 
C) Ficha B – HA. 
D) Ficha B – DIA. 
E) Ficha C. 

29. No Brasil, em anos recentes, a industrialização, a 
urbanização e o envelhecimento populacional 
contribuíram para o aumento da: 

A) mortalidade infantil. 
B) mortalidade proporcional por doenças infecciosas e 

parasitárias. 
C) incidência das doenças imunopreveníveis. 
D) mortalidade proporcional por doenças e agravos não 

transmissíveis. 
E) mortalidade neonatal. 

30. No contexto da atenção à saúde da mulher, o chamado 
“exame preventivo” ou “de Papanicolau” é usado para 
prevenir o câncer de: 

A) mama. 
B) colo uterino. 
C) ovário. 
D) bexiga 
E) ânus. 

 

31. No contexto da Atenção Integral à Saúde da Mulher, o 
pré-natal: 

A) visa exclusivamente proteger a saúde da mulher. 
B) visa exclusivamente proteger a saúde do feto ou do 

recém-nascido. 
C) deve ser iniciado no terceiro trimestre da gestação. 
D) consiste de uma única consulta realizada no segundo 

trimestre de gestação. 
E) promove a redução das mortalidades materna e 

infantil. 

32. Considerando um determinado tempo e local, a razão de 
mortalidade materna relaciona o número de óbitos 
maternos e o número de: 

A) óbitos no sexo feminino. 
B) óbitos totais. 
C) nascidos vivos. 
D) óbitos de mulheres em idade fértil. 
E) mulheres na população. 

33. Entre os métodos apresentados abaixo, indique o que 
evita a gravidez não desejada e as doenças sexualmente 
transmissíveis: 

 
A) 

 

 
camisinha masculina 

 
B) 

 

 
tabelinha 

 
C) 

 

 
ligação de trompas 

 
D) 

 

 
DIU – Dispositivo intrauterino 

 
E) 

 
pílula anticoncepcional 

34. Não havendo orientação médica em contrário, o ACS, 
durante a visita domiciliar, deve orientar a mãe do recém-
nascido a amamentá-lo de modo exclusivo até o: 

A) segundo mês de vida. 
B) terceiro mês de vida. 
C) quarto mês de vida. 
D) quinto mês de vida. 
E) sexto mês de vida. 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




35. O aumento repentino de casos de diarreia em crianças de 
uma escola da comunidade, após a realização de uma 
festa de aniversário, é denominado de: 

A) pandemia. 
B) endemia. 
C) zoonose. 
D) surto. 
E) epizootia. 

36. Segundo o Calendário de Vacinação Infantil do Ministério 
da Saúde, as vacinas BCG-ID (dose única) e Hepatite B 
(1ª dose) devem ser administradas: 

A) ao nascer. 
B) no segundo mês de vida. 
C) no terceiro mês de vida. 
D) no quarto mês de vida. 
E) no quinto mês de vida. 

37. O documento emitido pelo estabelecimento de saúde 
onde a criança nasceu, no qual constam, entre outras, 
informações sobre o nascimento, a gestação e o parto é 
denominado de: 

A) Registro Civil de Nascimento. 
B) Declaração de Nascido Vivo. 
C) Certidão de Nascimento. 
D) Cadastro de Pessoa Física. 
E) Carteira de Identidade. 

38. É correto afirmar que o trabalho infantil constitui uma: 

A) prática a ser estimulada, pois desenvolve 
precocemente o senso de responsabilidade da criança 
com seu futuro profissional. 

B) solução a ser apoiada pelos pais e educadores, pois 
melhora a renda familiar das pessoas pobres. 

C) forma de violência contra a criança e precisa ser 
combatido. 

D) atividade benéfica para a saúde física e mental das 
crianças. 

E) prática legal, desde que a criança seja maior de 10 
anos. 

 
Leia o texto abaixo, sobre atividade física, e depois responda à 
questão 39. 
 

 

A vida moderna não estimula a prática de exercícios físicos 
regulares, tão importantes para evitar doenças crônicas quando 
associados a uma dieta adequada e à não utilização de 
cigarros. É muito comum a falta de atividade física entre os 
adultos. É preciso lembrar que saúde não é apenas uma 
questão de assistência médica e acesso a medicamentos.  

A promoção de hábitos de vida saudáveis é considerada uma 
ação estratégica pelo sistema de saúde. Quanto menos nos 
movimentamos, menos o nosso corpo se fortalece e mais 
dificuldades temos para fazer qualquer esforço. Mexer o corpo, 
caminhar e realizar atividade física contínua são 
importantíssimos para quem quer manter a saúde, a 
independência e a agilidade.  

Nesse processo, alguns aspectos são facilitadores para a 
incorporação da prática corporal/atividade física, como o 
incentivo de amigos e familiares, a procura por companhia ou 
ocupação, alguns programas específicos de atividade física e, 
principalmente, a orientação do profissional de saúde, 
estimulando-o a incorporar um estilo de vida mais saudável e 
ativo. 
 

(BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção à Saúde. Guia prático do Agente 

Comunitário de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. p.101-2.) 

39. Segundo o texto: 

A) o acesso à assistência médica e aos medicamentos é 
suficiente para garantir a saúde. 

B) a prática regular de atividade física é muito comum 
entre os adultos. 

C) o sistema de saúde não deve se preocupar com a 
promoção de hábitos de vida saudáveis, pois isso é 
tarefa da escola. 

D) amigos, familiares e profissionais de saúde não 
influenciam a decisão pessoal de incorporar na rotina 
a prática atividade física. 

E) dieta adequada, prática regular de exercícios físicos e 
não utilização de cigarros contribuem para prevenir as 
doenças crônicas. 

40. Para promover uma vida saudável, os grupos de 
alimentos que devem ser consumidos diariamente numa 
maior proporção em relação aos outros são:  

 
A)  

 
 
 
 
 
 
 

B)  

 
 
 
 
 
 

 
C)   

 
 
 
 
 
 
 

D)  

 
 
 
 
 

E)  
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41. Todas as situações abaixo aumentam o risco de 
hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, 
EXCETO: 

 
A) 

 

 
http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/dia-a-dia/saude/48814-
Centro-de-referencia-em-tabagismo-capacita-profissionais 

 
 
B) 

 
http://9adimensao.blogspot.com.br/2009_02_01_archive.html 

 
 
C) 

 
http://www.fotosimagens.net/obesidade.html 

 
 
D) 

 
http://ficaantenado.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html 

 
 
E) 

 
http://tecnologiaegestao.wordpress.com/2010/04/12/stress-x-
trabalho/ 

42. O diabetes mellitus é uma doença: 

A) contagiosa. 
B) transmitida por alimentos contaminados. 
C) vinculada ao aumento dos níveis de glicose no 

sangue. 
D) exclusiva da população adulta. 
E) aguda, e seus sintomas duram em média um mês. 

43. Em relação à dengue, é correto afirmar que: 

A) é transmitida de pessoa a pessoa. 
B) pode ser prevenida com o uso de vacina. 
C) pode afetar uma pessoa mais de uma vez na vida. 
D) é transmitida pela picada de uma muriçoca (Culex 

quinquefasciatus). 
E) nunca evolui para formas graves que podem provocar 

a morte do doente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observe o cartaz abaixo, sobre a campanha de controle da 
tuberculose do Ministério da Saúde, e depois responda à 
questão 44: 

 

 
 

44. A principal ideia transmitida pelo cartaz é a de que: 

A) a tuberculose não tem cura. 
B) toda pessoa que tem tosse por mais de três semanas 

tem tuberculose. 
C) é difícil fazer o diagnóstico de tuberculose. 
D) é muito difícil tratar tuberculose. 
E) o tratamento precoce facilita a cura da tuberculose. 

 
Observe a tabela abaixo e depois responda à questão 45: 

 
Tabela 1 

Número de casos confirmados de tuberculose em residentes 
segundo sexo. Itapissuma (PE), 2011. 

 

Sexo Número de casos 

Masculino 64 
Feminino 9 
Total 73 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Sinan-net.  

Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/ 
tabnet/tabnet?sinannet/tuberculose/bases/tubercbrnet.def. Acesso em: 8/10/2012. 
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45. Considerando os dados da Tabela 1, acima, é correto 
afirmar que: 

A) para cada caso confirmado de tuberculose no sexo 
feminino, houve aproximadamente sete no sexo 
masculino. 

B) o número de casos confirmados de tuberculose no 
sexo masculino corresponde a 70% do total de casos 
dessa doença. 

C) o número de casos confirmados de tuberculose no 
sexo masculino é aproximadamente oito vezes maior 
do que o número de casos dessa doença no sexo 
feminino. 

D) o número de casos confirmados de tuberculose no 
sexo feminino corresponde a 20% do total de casos 
dessa doença. 

E) o número de casos confirmados de tuberculose no 
sexo masculino é aproximadamente seis vezes maior 
do que o número de casos dessa doença no sexo 
feminino. 

46. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve suspeitar de 
um caso de hanseníase diante de uma pessoa que 
apresente: 

A) febre, dor de cabeça, no fundo dos olhos e nas juntas, 
fraqueza, náuseas e vômitos e manchas vermelhas na 
pele. 

B) tosse com expectoração por três ou mais semanas. 
C) febre, dor de cabeça intensa, vômito em jato, nuca 

rígida e convulsões. 
D) manchas e áreas da pele com diminuição de 

sensibilidade, em qualquer parte do corpo. 
E) febre, falta de ar e dor de garganta. 

47. Os serviços integrantes da rede SUS, cujo objetivo é 
acolher e atender, em regime de atenção diária, as 
pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, 
evitando as internações em hospitais psiquiátricos, são 
denominados de: 

A) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
B) Centros de Apoio Psicossocial (CAPS). 
C) Unidades de Pronto-Atendimento (UPA). 
D) Academias da Saúde. 
E) Ambulatórios de Psiquiatria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o texto abaixo, sobre consumo de álcool e outras drogas, 
e depois responda à questão 48: 

 
O uso abusivo e dependente de álcool e outras drogas deve 
ser entendido como um fenômeno complexo, que envolve 
várias dimensões a serem avaliadas. Três dimensões 
principais podem ser resumidas como: o ‘indivíduo’, o ‘contexto’ 
em que esse indivíduo está inserido e a ‘substância’ (ou 
substâncias) com a qual(quais) o indivíduo está se envolvendo. 
Ou seja: podemos dizer que a história de vida, os ‘recursos 
internos’ que cada um tem para lidar com os problemas, a 
existência ou não de ‘apoio externo’, seja ele proveniente da 
família, amigos, seja de terapeutas, podem mudar muito a 
evolução e superação do problema. 

Por fim, a substância que está em jogo pode acarretar, por si, 
maior ou menor grau de danos, como poderíamos comparar o 
uso de crack e o uso de maconha, por exemplo. Ainda nos 
nossos dias, os usuários de álcool e outras drogas sofrem 
muitos problemas com o estigma associado ao uso. Dessa 
forma, por temerem falta de compreensão ou julgamentos, 
muitas pessoas deixam de pedir ajuda.  
 
(BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção à Saúde. Guia prático do Agente Comunitário de Saúde.  Brasília:  

Ministério da Saúde, 2009. p.193.) 

48. Segundo o texto acima: 

A) as pessoas que fazem uso abusivo ou são 
dependentes de álcool e outras drogas sempre pedem 
ajudam aos familiares ou aos profissionais de saúde. 

B) além dos danos causados pelo álcool e outras drogas, 
os indivíduos consumidores sofrem com a 
discriminação social. 

C) o consumo de álcool e outras drogas é um fenômeno 
de fácil solução, pois depende exclusivamente da 
vontade do indivíduo de querer abandonar o hábito. 

D) a severidade do dano causado pelo consumo de 
álcool e outras drogas ao indivíduo não depende da 
substância envolvida. 

E) o consumo de álcool e outras drogas constitui uma 
relação em que somente dois polos estão envolvidos: 
o indivíduo consumidor e a substância consumida. 

49. O elemento químico presente nos cremes dentais, usado 
para prevenir a cárie, é o: 

A) flúor. 
B) potássio. 
C) cloro. 
D) magnésio. 
E) alumínio. 

50. O Estatuto do Idoso se destina a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a: 

A) 50 anos. 
B) 55 anos. 
C) 60 anos. 
D) 65 anos. 
E) 70 anos. 
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