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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O apanhador de desperdícios 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto de palavras fatigadas de informar. 

Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão  

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas. 

Dou respeito às coisas desimportantes  

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade  

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim esse atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 

Porque eu não sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

 

Manoel de Barros. Memórias Inventadas: a infância. São Paulo: 

Planeta do Brasil, 2003. 

 

 

 

 
 

 

O eu lírico se define como “um apanhador de 

desperdícios”. Sabendo que o termo desperdícios 

significa restos, refugos, sobras. Como pode ser 

definido o eu lírico a partir dessa figura de linguagem? 

 

a) Como alguém que prefere, ama e respeita as 

coisas simples da natureza; tudo o que é 

desprezado e sem importância para as pessoas em 

geral. 

b) Como alguém que prefere, ama e respeita as 

coisas simples da natureza; tudo o que é 

desprezado e sem importância para as pessoas em 

geral. 

c) Como alguém que prefere, ama e respeita as 

coisas simples da natureza; tudo o que é 

desprezado e sem importância para as pessoas em 

geral. 

d) Como alguém que prefere, ama e respeita as 

coisas simples da natureza; tudo o que é 

desprezado e sem importância para as pessoas em 

geral. 

e) Como alguém que prefere, ama e respeita as 

coisas simples da natureza; tudo o que é 

desprezado e sem importância para as pessoas em 

geral. 

 

 

 
 

 

Que versos confirmam a ideia de que o eu lírico se 

define como “um apanhador de desperdícios.”? 

 

a) “Amo os restos como as boas moscas.” 

b) Dou respeito às coisas desimportantes /e aos seres 

desimportantes.” 

c) “Prezo a velocidade.” 

d) “Uso a palavra para compor meus silêncios” 

e) “Entendo bem o sotaque das águas.” 

 

 

 
 

 

Para o eu lírico, algumas palavras não lhe são 

prazerosas, enquanto outras merecem seu respeito. 

Para explicá-las usa-as em sentido figurado que 

sugerem ao leitor imagens diferentes e criativas. Que 

alternativa explica o sentido dos seguintes versos: “Não 

gosto de palavras fatigadas de informar.” 

 

a) Palavras difíceis que precisa ser procuradas nos 

dicionários para entendê-las. 

b) Palavras que não informam, porém emocionam e 

estimulam a imaginação. 

c) Palavras que não tem nenhum sentido dentro do 

texto, não emocionam.  

d) Palavras que desinformam, mas não emocionam e 

ainda desestimulam. 

e) Palavras que informam, mas não emocionam ou 

não estimulam a imaginação. 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Releia o texto e marque a alternativa correta quanto ao 

sentido próprio dos versos seguinte: “Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão.” 

 

a) Palavras eruditas, essenciais, ligadas ao mundo 

literário, da tecnologia, que não precisa de 

imaginação. 

b) Palavras fundamentais apenas dentro do contexto 

do mundo intelectualizado, ligadas as pessoas que 

fazem usos da imaginação, da natureza, a 

imaginação. 

c) Palavras novas, fundamentais, ligadas as grandes 

invenções, das máquinas e, por isso, importantes. 

d) Palavras simples, fundamentais, ligadas as coisas 

da terra, da natureza, a imaginação e, por isso, 

importantes. 

e) Palavras inventadas, fundamentais em um 

determinado grupo social, porém não ligadas às 

coisas da terra, da natureza, a imaginação e, por 

isso, não tão importantes. 

 

 

 
 

 

Neologismo é o emprego de uma palavra nova, criada 

ou inventada, que poderá ser incorporada aos 

dicionários. Marque a alternativa que contenha um 

neologismo usado pelo autor no texto. 

 

a) Informática 

b) Fatigadas 

c) Invencionática 

d) Abundância 

e) Aparelhado 

 

 

 
 

 

A partir do significado da palavra informática e do 

neologismo, como poderia ser definido o eu lírico? 

a) Como alguém avesso às novas tecnologias, as 

quais considera supérfluas 

b) Como alguém preocupado com as novas 

tecnologias, as quais não considera supérfluas 

c) Como alguém interessado nas novas tecnologias, 

as quais considera muito importantes. 

d) Como alguém que estuda às novas tecnologias, as 

quais considera úteis para dar sentido ao mundo  

e) Como alguém avesso às coisas simples da 

natureza, as quais considera supérfluas. 

 

 
 

Leia a frase abaixo observando as palavras 

sublinhadas e responda as questões 07 e 08. 

 

 

 

 

A que classe pertence à primeira palavra sublinhada? 
 

a) Artigo 

b) Adjetivo 

c) Substantivo 

d) Pronome 

e) Advérbio 

 

 

 
 

A segunda palavra é um pronome classificado como: 

a) Demonstrativo 

b) Indefinido 

c) Relativos 

d) Oblíquos 

e) Possessivos 

 

 

 
 

Na seguinte frase: “O amor não só traz alegria como 

também alimenta.” a conjunção é: 

a) Subordinativa causal 

b) Coordenativa aditiva 

c) Coordenativa conclusiva 

d) Subordinativa comparativa 

e) Conformativa 

 

 
 

Dos verbos abaixo, assinale a alternativa que contém o 

verbo que, em relação à norma culta, não apresenta 

duplo particípio. 
 

a) Abrir 

b) Morrer 

c) Imprimir 

d) Enxugar 

e) Eleger 

Uso a palavra para compor meus 
silêncios 

 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

Em que nível de complexidade está inserido o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde? 

 

a) Alta complexidade 

b) Atenção primária 

c) Fundamental 

d) Elementar 

e) Média complexidade 

 

 

 

 

A ocorrência habitual de uma doença ou a presença 

permanente de um agente infeccioso em determinada 

área geográfica denomina-se: 

 

a) surto.  

b) epidemia.  

c) pandemia. 

d) endemia.  

e) infestação.  

 

 

 

 

A Unidade Básica de Saúde da Família trabalha com 

base nos seguintes princípios: 

 

I. integralidade e hierarquização 

II. equipe multiprofissional 

III. caráter substitutivo 

IV. territorialização e cadastramento da clientela 

 

Marque a opção correta: 

 

a) Apenas II está correta 

b) Apenas III está correta 

c) Apenas II está incorreta 

d) Apenas I está incorreta 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 

 

 

A doença que já foi erradicada no Brasil, mais que 

continua tendo campanhas para manter a barreira 

territorial livre é: 

 

a) catapora.  

b) tuberculose 

c) meningite.  

d) tétano.  

e) poliomielite.  

 

 

 

A Implantação de sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, melhorias sanitárias domiciliares 

e destinação adequada de resíduos sólidos (lixo), são 

medidas relacionadas a(o): 

 

a) Educação em saúde. 

b) Saneamento básico. 

c) Setor de captação de resíduos sólidos. 

d) Governo Federal. 

e) Vigilância epidemiológica. 

 

 

 

 

Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(I) doença relacionada ao estilo de vida. 

(II) doença transmitida pelo contato com água 

contaminada com urina de animais portadores. 

(III) doença veiculada pela água utilizada como bebida. 

(IV) doença transmitida pelo contato sexual com 

parceiro(a) infectado(a). 

( ) Leptospirose. 

( ) Hipertensão arterial 

( ) Hepatite B 

( ) Hepatite A 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta 

da segunda coluna: 

 

a) I, II, III, IV. 

b) II, I, IV, III. 

c) III, IV, II, I. 

d) III, IV, I, II. 

e) IV, III, II, I. 

 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 
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O aumento de casos de uma doença caracterizada por 

uma larga distribuição espacial e atingindo várias 

nações, denomina-se: 

 

a) pandemia; 

b) surto; 

c) endemia lenta. 

d) endemia; 

e) epidemia; 

 

 

 

 

Sobre a promoção da saúde, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. É essencial que nas campanhas de vacinação todas 

as crianças sejam vacinadas, evitando assim diversas 

doenças como a febre amarela e a rubéola. 

II. Para que o indivíduo tenha uma boa qualidade de 

vida é imprescindível uma alimentação saudável, desde 

a infância, evitando assim a obesidade infantil, a qual 

vem crescendo em nossa sociedade. 

 

a) Apenas II está correta. 

b) I e II estão incorretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) I e II estão corretas. 

e) Apenas I está incorreta. 

 

 

 

 

Uma adolescente informou ao Agente Comunitário de 

Saúde que é soropositiva para o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e que foi infectada por 

transmissão vertical. Isto significa dizer que o HIV foi 

transmitido através de: 

 

a) sua mãe, durante a gestação, parto ou aleitamento 

b) uso de seringas ou agulhas contaminadas com o 

vírus 

c) transfusão de sangue 

d) relações sexuais sem o uso da camisinha 

e) lesões na mucosa vaginal 

 

 

 

 

Segundo o art. 3º da Lei nº 11.350/06, o Agente 

Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício 

de atividades de _____________________ e 

________________________, mediante ações 

domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 

SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, 

estadual ou federal. Assinale a alternativa correta que 

preencha as lacunas acima: 

 

a) prevenção de doenças, promoção da saúde. 

b) disciplina nas atividades, conservação da saúde. 

c) requisitos para as atividades, competência. 

d) execução das atividades, responsabilidades. 

e) execução das atividades, supervisão da saúde. 

 

 

 

 

É uma técnica em que se recorre à comunidade para 

transmitir, ao vivo, conhecimentos, informações e 

dados:  

 

a) Entrevista;  

b) Questionário;  

c) Jornal.  

d) Mensagem;  

e) Palestras;  

 

 

 

 

Com o planejamento familiar, muitos métodos 

anticoncepcionais apresentam bons resultados, 

evitando assim o aumento da família. O método que 

afeta a mobilidade do espermatozóide e sua habilidade 

de fertilizar o óvulo chama-se: 

 

a) Camisinha 

b) Tabela 

c) Espermicida 

d) Diafragma 

e) Contraceptivo hormonal 

 

 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Leia as afirmações seguintes: 

 

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício; 

 

II. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano fazem parte do campo 

de atuação do SUS. 

 

III. O saneamento básico, a moradia, o meio ambiente 

e o trabalho são fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, da saúde; 

 

a) Apenas a afirmação II é correta. 

b) Apenas a afirmação I é correta. 

c) Apenas as afirmações II e III são corretas. 

d) Apenas as afirmações I e III são corretas. 

e) Todas as afirmações são corretas. 

 

 

 

 

Ainda em relação às ações de saúde da mulher, 

analise as assertivas abaixo e indique a correta: 

 

I. A presença de um acompanhante de sua escolha 

durante o trabalho de parto é um direito da gestante 

garantido em lei. 

 

II. O exame pré-natal é essencial para uma gravidez 

saudável, pois auxilia na prevenção de doenças no 

bebê, bem como na mãe, como a diabetes gestacional 

e a hipertensão. 

 

a) Apenas I está correto. 

b) Apenas I está incorreto. 

c) I e II estão incorretos. 

d) Apenas II está correto. 

e) I e II estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Art. 6º da lei Federal nº 11.350 de 2006, o 

Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os 

seguintes requisitos para o exercício da atividade: 
 

I – haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada; 

II – haver concluído o ensino médio. 

III – residir na área da comunidade em que atuar, 

desde a data da publicação do edital do processo 

seletivo público; 
 

Quais afirmativas acima estão corretas? 

a) apenas I 

b) apenas I e II 

c) apenas II e III 

d) apenas I e III 

e) todas as afirmativas acima 

 

 

 

Segundo a Política de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde (2011), é atribuição específica do Agente 

Comunitário de Saúde:  

a) Manter atualizado o cadastramento das famílias e 

dos indivíduos no sistema de informação indicado 

pelo gestor municipal e utilizar, de forma 

sistemática, os dados para a análise da situação de 

saúde considerando as características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e 

epidemiológicas do território, priorizando as 

situações a serem acompanhadas no planejamento 

local.  

b) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos 

de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 

c) Participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos 

a riscos e vulnerabilidades.  

d) Realizar ações de atenção a saúde conforme a 

necessidade de saúde da população local, bem 

como as previstas nas prioridades e protocolos da 

gestão local.  

e) Orientar as famílias quanto à utilização dos 

serviços de saúde disponíveis.  

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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A sífilis congênita (SC) é uma doença infecciosa 

transmitida para o feto ou recém-nascido através da 

gestante infectada pelo: Assinale a alternativa correta: 

 

a) Vírus da imunodeficiência adquirida (HIV). 

b) Toxoplasma gondii. 

c) Treponema pallidum. 

d) Vírus da rubéola. 

e) Vírus herpes simples (VHS). 

 

 

 

 

Uma das atribuições dos Agentes Comunitários de 

Saúde é a orientação de adolescentes e famílias na 

prevenção de DST/AIDS, gravidez precoce e uso de 

drogas. Em relação à prevenção de DST/AIDS e 

gravidez precoce, a principal ação a ser incentivada é: 

 

a) abstenção sexual. 

b) uso de preservativo. 

c) uso de anticoncepcional. 

d) ter apenas um parceiro. 

e) realização de exames periódicos. 

 

 

 

 

Objetivando melhorar a qualidade de vida das pessoas 

adultas e idosas o Agente Comunitário deverá prestar, 

dentre outras, as seguintes informações: 

 

I - Na menopausa é indicado o maior consumo de 

alimentos ricos em cálcio e vitamina D, como laticínios 

magros, verduras escuras e leguminosas. Além dos 

benefícios antes e durante a menopausa, trazem 

efeitos preventivos sobre diversos agravos, pois podem 

retardar o estabelecimento de doenças crônico-

degenerativas e melhorar a qualidade e expectativa de 

vida das pessoas. 

 

 

 

 

 

II - É importante fazer exercícios físicos, que inclusive 

ajudam na prevenção e/ou combate da osteoporose.É 

recomendável tomar sol pela manhã, caminhar, 

socializar com os amigos e fazer atividades em que a 

pessoa se sinta útil. 

 

III - A prática de exercícios aliada à alimentação 

saudável melhora a saúde e o bem-estar e os 

benefícios retornam para o corpo e para a mente. 

São orientações corretas, os itens: 

 

a) II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) I, II e III. 

 

 

 

 

 

“Faz parte do processo natural de envelhecimento e 

caracteriza-se pela diminuição substancial da massa 

óssea que provoca ossos ocos, finos e de extrema 

sensibilidade, mais sujeitos a fraturas. É uma doença 

silenciosa e que causa muito sofrimento”. 

 

 (Fonte: Portal do Ministério da Saúde).  

 

Marque a alternativa que corresponde a doença acima 

descrita: 

 

a) Leucemia. 

b) Osteoporose. 

c) Varicela. 

d) Varicocele. 

e) Astigmatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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MATEMÁTICA 

 

 
 

A unidade padrão para medir superfície é: 

a) O metro cúbico 

b) O metro quadrado 

c) A polegada 

d) A jarda 

e) A milha 

 

 
 

Para transformar uma unidade para a unidade 

imediatamente inferior, devemos multiplicar poor 10 o 

número que indica a medida. Portanto 23m é igual a: 

a) 230 dm 

b) 10 hm 

c) 0,3 m 

d) 800 mm 

e) 800 cm 

 

 
 

A Moeda brasileira é o Real (R$). Um real é igual a: 

a) 10 centavos 

b) 1 centavo 

c) 50 centavos 

d) 100 centavos 

e) 60 centavos 

 

 
 

A representação do número 7  54        em decimal é: 

                                                  100 

a) 7,54 

b) 5,7 

c) 3,4 

d) 5,74 

e) 4,75 

 

 
 

Numa adição de três parcelas, a primeira é 254, a 

terceira 418 e a soma 1.015. Qual é a segunda 

parcela? 
 

a) 324 

b) 343 

c) 243 

d) 432 

e) 345 

 

f)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

RASCUNHO 
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O produto de dois fatores é 621. Um dos fatores é 23. 

Qual é o outro fator? 

 

a) 27 

b) 20 

c) 25 

d) 18 

e) 15 

 

 

 

É costume de Maria distribuir muitas balas no dia de 

São Cosme e Damião. No ano passado ela estava com 

pouco dinheiro e comprou apenas um pacote de 

balinhas e dividiu entre 8 crianças. Cada uma recebeu 

15 balinhas e ainda restaram 7. Quantas balinhas havia 

no pacote? 

 

a) 100 

b) 125 

c) 75 

d) 95 

e) 137 

 

 

 

 

José comprou um computador por R$ 2.400,00. Ele 

fará o pagamento em 8 prestações de igual valor. De 

quanto será cada prestação? 

 

a) R$280,00 

b) R$210,00 

c) R$180,00 

d) R$118,00 

e) R$210,00 

 

 

 

 

De qual número se deve subtrair 12 unidades para que 

a diferença seja 9? 

 

a) 12 

b) 44 

c) 25 

d) 49 

e) 21 

 

 

 

Clara e Francisco possuem juntos mais de 100 

figurinhas. Sabendo que José possui o dobro das 

figurinhas que Maria possui, assinale a única alternativa 

que contém um número que NÃO PODE representar a 

quantidade total de figurinhas que Clara e Francisco 

possuem juntos. 

 

a) 161 

b) 162 

c) 102 

d) 140 

e) 111 

 

 

g)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

RASCUNHO 
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À sombra da ditadura 

“O Brasil não julgou seus torturadores e virou pária 

do direito internacional. Sua polícia é o reflexo.” 

(Adaptado da revista carta capital, Ed. Especial) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
 

 

Leia:  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Revista Carta Capital de 28 de dezembro de 2011 

 
A frase e a charge fazem referência: 

a) A Lei que procura esclarecer os casos de torturas, 

mortes, desaparecimento forçado, ocultação de 

cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no 

exterior na época do governo ditatorial de Getúlio 

Vargas. 

b) Ao Projeto de Lei que institui o sigilo absoluto aos 

documentos do Governo Federal, sendo o acesso 

restrito apenas a um grupo de pessoas.  

c) A Lei do Perdão Nacional que estabelece anistia a 

todos que, no período compreendido entre o 

governo ditatorial de Vargas e o fim do regime 

militar, cometeram crimes políticos ou eleitorais. 

d) A Lei que cria a Comissão da Verdade cuja 

finalidade será investigar as violações de direitos 

humanos ocorridos no período de 1946 até a data 

da promulgação da Constituição de 88. 

e) N.R.A. 

 

 

 
 

 

 

 “Todos os anos, a Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas de Hollywood entrega o maior prêmio 

da indústria do cinema de Hollywood, o Oscar. Para o 

Oscar 2012, a premiação aconteceu no dia 26 de 

fevereiro. Durante esse dia, os olhares das câmeras e 

do público se voltam para esse evento tão glorioso e 

tão aclamado por todos”. 

(Adaptado do portal G1)  

 

Com relação a esse evento, marque a alternativa 

correta: 

 

a) Neste ano, o destaque do evento ficou por conta 

do filme Francês 'O artista' que ganhou os 

principais prêmios do Oscar 2012. Com dez 

indicações, o longa ganhou cinco prêmios, 

incluindo melhor filme, diretor e ator. 

 

b) ‘Tropa de Elite 2’ foi o filme nacional escolhido 

para representar o Brasil no Oscar 2012, e assim 

como ocorreu com o filme Central do Brasil e 

Cidade de Deus em anos anteriores, o longa 

recebeu o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro e 

de melhor ator com Wagner Moura. 

 

c) Carlinhos Brown e Sergio Mendes, os criadores da 

música "Real in Rio", do longa de animação ‘Rio’, 

de Carlos Saldanha, ganharam o troféu de Melhor 

Canção Original e o filme Rio o de melhor 

animação. 

 

d) “Lixo extraordinário” foi o documentário escolhido 

para representar o Brasil este ano. Com uma bela 

adaptação, o roteiro agradou a todos e por isso 

recebeu o prêmio de melhor documentário. 

 

e) "O espião que sabia demais" ‘Meia-noite em Paris’ 

e ‘Os normais’ são filmes nacionais que apesar de 

terem sido indicados a vários prêmios, não 

receberam nenhuma estatueta durante a 

cerimônia.  

 

 

 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_pol%C3%ADtico
http://omelete.uol.com.br/oscar-2011/
http://www.ospaparazzi.com.br/filmes/tropa-de-elite-2-2883.html
http://www.ospaparazzi.com.br/celebridades/tropa-de-elite-2-sonho-do-oscar-2012-chega-ao-fim-6924.html
http://www.ospaparazzi.com.br/celebridades/tropa-de-elite-2-sonho-do-oscar-2012-chega-ao-fim-6924.html
http://www.ospaparazzi.com.br/filmes/rio-3800.html


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA                                                    CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   10 

 

 

 

 
 

 

 

 “Sigla é a reunião de letras iniciais dos vocábulos 

fundamentais duma denominação ou 

título”.(Minidicionário Aurélio) 

 

Com base nesse conceito, analise as siglas abaixo e 

em seguida julgue-as como sendo verdadeiras ou 

falsas. 

 

I. BRIC (Brasil, Rússia, Irlanda e China). Bloco 

econômico e político que congrega o grupo dos 

quatro maiores países emergentes, com destaque 

especial para a China, que hoje possui a maior 

economia do mundo. 

II. ONU (Organização das Nações Unidas) 

Organização internacional cujo objetivo declarado é 

facilitar a cooperação em matéria de direito 

internacional, segurança internacional, 

desenvolvimento econômico, progresso social, 

direitos humanos e a realização da paz mundial. 

III. PIB (Produto Internacional Bruto) representa a 

soma (em valores monetários) das importações e 

exportações de todos os bens e serviços produzidos 

em um país.  

IV. IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) É uma 

medida comparativa de riqueza, alfabetização, 

educação, esperança média de vida, natalidade e 

outros fatores. É uma maneira padronizada de 

avaliação e medida do bem-estar de uma 

população, especialmente o bem-estar infantil. 

V. OMS (Organização Mundial da Saúde) Agência 

especializada em saúde que tem por objetivo 

desenvolver no prazo máximo de 30 anos uma cura 

para as principais doenças que assolam o mundo, 

com atenção especial para a Aids, o Câncer e o 

vício do Crack. 

 

a) Todas as alternativas são verdadeiras. 

b) Apenas as alternativas I, III e IV são falsas. 

c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras. 

d) Apenas as alternativas II, IV são verdadeiras. 

e) Todas as alternativas são falsas. 

 

 

 

 

 

Leia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

Disponível em: http://.humorpolítico.com.br 

 

Com base no que foi analisado, depreende-se que a 

imagem procura reforçar: 

 

a) A ideia de que a economia do Brasil será a maior 

do mundo se adotar políticas de valorização do 

professor. 

 

b) A contradição existente no atual quadro econômico 

no Brasil, comparado ao salário recebido pelos 

professores do país. 

 

c) A dura realidade de milhares de mendigos que 

ainda vivem nas ruas das grandes cidades pedindo 

esmolas. 

 

d) Um apelo de trabalhadores que se sentem 

lesionados com o reajuste do salário mínimo. 

 

e) A crítica ao Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, que mudou a escrita e o significado de 

várias palavras, como observado na palavra 

incoerência. 

 

 

 

 

QUESTÃO 43 QUESTÃO 44 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paz_mundial
http://www.enemvirtual.com.br/idh-indice-de-desenvolvimento-humano/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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Leia o texto e a seguir responda o que se pede. 

 

As enchentes no Brasil 

 

Todos os anos é a mesma coisa na época das 

chuvas de verão. As regiões metropolitanas das 

grandes cidades enfrentam as enchentes que 

desabrigam milhares de pessoas, além de ferir e até 

matar outras tantas. Normalmente os maiores 

prejudicados são as pessoas pobres da periferia que 

não possuem condições seguras e ideais de moradia, 

estando a mercê das precárias condições urbanísticas 

da cidade. 

As enchentes são calamidades naturais ou não 

que ocorrem quando um leito natural recebe um volume 

de água superior ao que pode comportar resultando em 

transbordamentos. Pode ocorrer em lagos, rios, 

córregos, mares e oceanos devido a chuvas fortes e 

contínuas. São consideradas, entre as catástrofes 

naturais, as que mais danos causam à saúde da 

população e ao patrimônio, com elevada 

morbimortalidade, em decorrência do efeito direto das 

inundações e das doenças infecciosas secundárias aos 

transtornos nos sistemas de água e saneamento.  

Com a chegada da estação das chuvas, cresce a 

preocupação sobre o aparecimento de doenças, 

sobretudo as transmitidas por água, alimentos, vetores, 

reservatórios  

e animais peçonhentos. Este fato gera a necessidade 

de intensificação das ações de vigilância em saúde de 

forma oportuna, coordenada e articulada com outros 

setores e com base em dados para a tomada de 

decisões. 

As enchentes, nos dias de hoje, são resultado de 

um longo processo de modificação e desestabilização 

da natureza por forças humanas, que acompanha o 

crescimento rápido e não planejado da maior parte das 

cidades.  

Antigamente, as várzeas (margens dos rios) 

faziam o controle natural da água. O solo ribeirinho era 

preparado para ser inundado nas épocas de cheia, 

absorvia boa parte da água que transbordava e 

utilizava seus nutrientes. Hoje, quase todas as várzeas 

nas áreas urbanas se encontram ocupadas. Também 

uma imensa área às margens dos rios foi 

impermeabilizada pelo concreto, o que aumenta o 

volume de água a ser escoado.  

Em áreas rurais ocorre com menos frequência, 

pois o solo bem como a vegetação se compromete a 

fazer a evacuação da água pela sucção da mesma 

provocando menores prejuízos. Normalmente ocorre 

com menos força não atingindo consideráveis alturas 

que provocariam a perda de alimentos armazenados, 

de máquinas e outros objetos. Já nas áreas urbanas, 

ocorre com maior frequência e força trazendo grandes 

prejuízos. 

Acontece pela interferência humana deixando 

assim de ser uma calamidade natural. A interferência 

humana ocorre em vários estágios começando pela 

fundação de cidades em limites de rios, pelas 

alterações realizadas em bacias hidrográficas, pelas 

construções mal projetadas de diques, bueiros e outros 

responsáveis pela evacuação das águas e ainda pelo 

depósito errôneo de lixo em vias públicas que, com a 

força das águas, são arrastados causando o 

entupimento dos locais de escoamento de água 

(bueiros e galerias).  

 

(Disponível em: www.portalsaofrancisco.com.br) 
 

Os Estados do Sudeste brasileiro sofrem a cada ano 

com intensas enchentes que deixam um lastro de 

destruição e provocam mortes entre os moradores das 

áreas de risco. Com base no texto e na informação 

acima analise quais dos itens abaixo contribuem para a 

intensificação do problema das enchentes nas grandes 

cidades.  

1. Baixos índices pluviométricos; 

2. Desmatamento e Assoreamento do leito dos rios; 

3. Alto grau de impermeabilização do solo pela malha 

asfáltica e de concreto; 

4. Ocupação desordenada e em áreas de risco; 

5. Baixa densidade populacional; 

6. Baixo poder aquisitivo da população, o que 

impossibilita as pessoas terem recursos para 

destinar o lixo, por exemplo. 
 

a) Todos os itens são falsos. 

b) Apenas 1, 3 e 5 são verdadeiros. 

c) Somente os itens 1 e 5 são falsos. 

d) Apenas 2, 4 e 6 são falsos. 

e) Todos os itens são verdadeiros. 

QUESTÃO 45 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/
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“O Projeto do Decreto Legislativo nº 439 de 1994, 

visa a divisão do atual estado do Piauí que possui 

hoje uma área de 251.592 km². Com a divisão, o 

Piauí ficará com 98.622km², ou seja 39,21% do 

atual território, enquanto o novo estado do 

Gurguéia ficará com 152,907km²”. 

 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

 

 
 

Apesar do calor intenso ser uma das caraterísticas do 

Piauí, e mesmo contendo longos  períodos de 

estiagem, o estado do Piauí é muito rico em água. A 

maior reserva de água subterrânea do Nordeste está 

contida na bacia sedimentar do Parnaíba, representada 

pelos aquíferos Serra Grande, Cabeças e Poti/Piauí, 

estimada em dois trilhões de metros cúbicos de água. 

Alvorada do Gurguéia detém mais de 60% dessa malha 

aquífera com um dos mais conhecidos e importantes 

poços jorrantes do Piauí, denominado:  
 

a) Poço das Almas; 

b) Marruás; 

c) Violeto; 

d) Itaueira; 

e) Cacimbão. 

 

 
 

Leia as informações abaixo e responda a alternativa 

correta:  

 

 

 

 

 

 
 

a) Com base na divisão estabelecida, Alvorada do 

Gurgueia continuaria pertencendo ao estado do 

Piauí. 

b) Com a nova divisão, Alvorada do Gurgueia 

perderia uma pequena parte do seu território. Isso 

afetaria toda a dinâmica estrutural do município. 

c) Alvorada do Gurgueia corta a linha de divisão entre 

os dois estados. Isso gerou embates políticos que 

culminou com a não decisão sobre a qual estado 

pertenceria o município. 

d) Há um processo tramitando no Congresso Nacional 

desde a criação do projeto de divisão do estado 

que visa ampliar os limites territoriais do município 

de Alvorada do Gurgueia. 

e) A divisão incluiria Alvorada do Gurgueia no novo 

Estado do Gurgueia. 

 

 

 

Com base nos conhecimentos sobre Alvorada do 

Gurgueia, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 

(   ) Segundo dados do último Censo de 2010, Alvorada 

do Gurgueia possui uma população de 5.050 mil 

habitantes. 

(   ) O atual município de Alvorada do Gurgueia foi 

elevado a categoria de cidade com base em uma Lei 

Federal que regulamenta os preceitos legais para a 

criação de novos municípios no Piauí. 

(    ) O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do 

Município de Santa Rosa do Piauí é de 0,574, índice 

considerado médio. 

(     ) O primeiro mandatário de Acauã foi Francisco de 

Vasconcelos Mendes, e atualmente a cidade é 

administrada por José Félix de Sousa. 

(  ) O município de Santa Rosa do Piauí foi 

desmembrado do município de Uruçuí. 

(    ) Em 12 de Outubro é comemorado o festejo da 

Padroeira da cidade, e em 26 de janeiro comemora-se 

o Aniversário de Emancipação Política do Município . 
 

Marque a sequência correta: 

 

a) V – V – V – V – V – V  

b) F – V – F – V – F – V  

c) V – F – V – F – V – F  

d) V – F – V – V –F – V  

e) F – F – V – V – F – V  

 

 

 

Com base nos conhecimentos sobre o município de 

Alvorada do Gurgueia, marque a alternativa correta: 

a) A agricultura praticada no município é baseada na 

produção sazonal de arroz, cana-de-açúcar, feijão, 

mandioca, milho e soja. 

b) Segundo dados do Ministério da Saúde 

(DATASUS), no município de Alvorada do 

Gurgueia já foram diagnosticados até 2010, mais 

de 40 casos de AIDS e de Hanseníase. 

c) O Censo 2010 revelou no município um 

crescimento no setor industrial, que hoje é 

responsável pela empregabilidade de mais da 

metade da população do município. 

QUESTÃO 46 

QUESTÃO 47 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO 49 
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As condições climáticas do município de Alvorada 

do Gurgueia apresentam temperaturas mínimas de 

26 ºC e máximas de 36 ºC, com clima quente e 

semi-úmido, com duração do período seco entre 

alguns meses do ano. 

 

 

 
O município faz parte do Bioma do Cerrado 

Caatinga, com vegetação campo Cerrado e 

caatinga arbórea e arbustiva. O principal curso 

d’água que drena o município deriva do Rio 

Gurguéia. 

 

 

 

d) Com os novos investimentos na educação, o 

Governo Federal autorizou a implantação de 

Escolas Técnicas no município de Alvorada do 

Gurgueia e cidades vizinhas, investimento que visa 

profissionalizar trabalhadores de várias regiões. 

e) A economia de Alvorada do Gurgueia é baseada 

na criação de gado bovino e na apicultura, setores 

que além de impulsionarem a economia local, 

auxiliam no aumento da renda familiar. 

 

 

 
 

 

Considerando os conhecimentos sobre o município de 

Alvorada do Gurgueia, estabeleça relação entre as 

informações abaixo: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

PORQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na relação proposta nas informações acima, 

é CORRETO afirmar que: 

 

a) A primeira informação é falsa, e a segunda é 

verdadeira. 

b) A primeira informação é verdadeira, e a segunda é 

falsa. 

c) As duas informações são falsas. 

d) As duas informações são verdadeiras, e a segunda 

explica a primeira. 

e) As duas informações são verdadeiras, e a segunda 

não explica a primeira. 

 

 

 

QUESTÃO 50 




