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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva
numeradas seqüencialmente.
E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
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Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de
para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade,
mas controle seu tempo.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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L;MN OP QR TS$Q$U$V>;TO;WXZY[\ QWTRW][P QU;\ Q^ 
_ Q^Q^>$P U$\ QR^$\ Q`U>`P a^O;bQ  M
 Mc- $[Q$O\ $;Q M
  Md0 P `eP  M
   M6f Q$ W]P UQ M
 f/M)
M
f/MkU;0 g$QQ;$O;UV V h Q Ri`Q>YYP OP >P  jM bP  
.M g$\ lS$QGUQ;WTQ$U; m/WTn3SP YP V;o;6S1\ P pm,g O
SQqM aQ 'Q>TS$Q^SQUV;  M
r g\ XS$QsUQ;WTQ$U; mRg$\ XS$QC$[ ;QOP WTQ$U;tS$Q
n5_ M uQ^S$QTP _ P Q$UQ
0M $Y\YQP b\V>ovS;V io; $QWwQOP U; ugQOSiQRYQ$b\ S
4M g\ XSQsUQ;WTQU; mug\ FS$QX$[ ;QOP WTQ$U;xS$Q
n _ uQ^S$QTP _ P Q$UQ M
a)
b)
c)
d)
e)

I D, II B, III E, IV C, V A
I D, II A, III B, IV E, V C
I A, II C, III E, IV B, V D
I E, II B, III D, IV A, V C
I E, II D, III A, IV C, V B

a)
b)
c)
d)
e)

amebíase, giardíase, febre amarela, malaria.
cólera, amebíase, malária, dengue.
cólera, amebíase, giardíase, hepatite infecciosa.
cólera amebíase, malária, febre tifóide.
cólera, amebíase, giardíase, dengue.

a)

A febre tifóide e a febre paratifóide são transmitidas pela
via fecal oral relacionadas com a água contaminada.
Uma das medidas para diminuir os riscos relacionados à
contaminação fecal é o abastecimento de água tratada.
As doenças causadas por vermes somente são
transmitidas pela ingestão de carnes mal cozidas.
A higiene dos alimentos pode reduzir a transmissão da
cisticercose.
A hepatite A e E podem ser transmitidas pela água
contaminada.

 M+ o;o;S$Q aQ$Q Q[bP _ ;V;hQ S;QOQ>bP  
W]UP OP YP uS$Q^;$SQ
a)
b)

c)
d)

e)

Md U;~cYSh$Q;IW]P O[P \ j _ P O;IS$kn _ m
>$P U$\ Q^R$\ Q`U>`P aTP UO;bQ> M
a)

b)

| MN $P U$\ Q^^\ QbU>`P aTP UO;b}Q  M

c)
d)
e)

MN U $\ P Q~;~Q _ P U;Q c; QbP a cQc $P U$\ Q~
$\ Q$bU bP auO `Q> M
 M  _  SWTe  `P O S$Q aQ QO;US;P S$
 _  M
  MdY+ Qo>XgQQ>UaOQP U$S\ WTFQQU;QSRQiYQ;S[QT\ P O>Ym%[\sQP O ^ S$_ Q^$Q;CS
$Wue ;bP O
Y$S$Q$n QC\ Q>a;S$WU$Q eYbP O Q
Q gb\ Q$U;QDO M 'US;P SH1$W$W]P S$ )a$\ DSQ
   MCP U; gb_P \ bSV oWTe  `P O;CP UO\ Pn _ 6O;U;QU;sWT>Q`P $\
gQ;O \ QRn _ ;iY\  aP $P  M
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II são corretas.
Apenas I e III são corretas.
Apenas II e III são corretas.
Todas são corretas.
Todas são incorretas.

Em amostras individuais procedentes de poços, fontes,
nascentes e outras formas de abastecimento sem
distribuição canalizada, tolera-se a presença de
coliformes totais, na ausência de
e, ou,
coliformes termotolerantes, nesta situação, devendo ser
investigada a origem da ocorrência, tomadas providências
imediatas de caráter corretivo e preventivo e realizada
nova análise de coliformes.
Amostras com resultados positivos para coliformes totais
devem ser analisadas para
e, ou,
coliformes termotolerantes, devendo, neste caso, ser
efetuada a verificação e confirmação dos resultados
positivos.
Água para consumo humano deve apresentar ausência
e, ou, coliformes termotolerantes
de
Água na saída do sistema de tratamento de água pode
apresentar coliformes termotolerantes.
Em complementação a análise microbiológica da água,
recomenda-se a inclusão de pesquisa de organismos
patogênicos, com o objetivo de atingir, como meta, um
padrão de ausência, dentre outros, de enterovírus, cistos
de
spp e oocistos de
sp.

'>; }   *> 

y Mz2 ovS$Q$UV; R`$U;W]P `P S>iYQ\ ^n _ uO;U;W]P US${

b)

exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de
competência, em articulação com os responsáveis pelo
controle de qualidade da água.
estabelecer as referências laboratoriais nacionais e
regionais, para dar suporte às ações de maior
complexidade na vigilância da qualidade da água para
consumo humano.
Auditar o controle da qualidade da água produzida e
distribuída e as práticas operacionais adotadas.
Manter registros atualizados sobre as características da
água distribuída, sistematizados de forma compreensível
à população e disponibilizados para pronto acesso e
consulta pública.
Informar ao responsável pelo fornecimento de água para
consumo humano sobre anomalias e não conformidades
detectadas, exigindo as providências para as correções
que se fizerem necessárias.

c)
d)
e)
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Wv° UP WTJSQJWi ` _ QW±YJ¬O 'U;b'\ QS$Q\ P S$;SQ
S$sn _ sSQX$Wd$P ;QWTsSQs[; Q;OP WTQ$U; ²Ys$
;Q _ P U;Q>vY³WiQ b$mQ>YQO`P aWTQ$U;Q´
 M O ' mb$`[P S$Q>;mFY & Qµg`\ Q U¶P ;QWT·SQ

  M SO\ P  `¸P [QP V$o;P SvS$Q^\vn \ P _ aQt
UF;° S$FSw` WTQU; tS$Q
n



_
   M W]P O'[P \ _ P 
a)
b)
c)
d)
e)

mensal, a cada duas horas, bimestral
diário, a cada uma hora, semestral
mensal, a cada 4 horas, mensal
bimestral, a cada 8 horas, mensal
diário, a cada 2 horas, mensal

¹ MN U $\ P QR;u>Q$}`P a> M
 Mº0 Q;$P U;gQ>$WTcn _ ~P _ UP gbP O cQ$\ P W]P U$
W]P O M _ UP $Wi Y> j _ QU YQ Q$U;Q> U
  MdWT0 Q;Q $P WiU;g Q>Z$WT6n _ DP _ UP g P O 1Q\ P W]P U]O QW·Y
O QUS$Q»$S¼ M P YS$Q¼W]P O _ UP $Wi
   M6 YQ>SQ QUP QU;giQO UV;uo;WTwQ;$WT° W] P O>XY$S$QHQGQ $\ P >S$FYQ$\
¸S$Q²YSM ;²° W]P O;²O Wi¸ ½UP m]P Sm
O\ 
 f/MG YY>jRQ^¼
SQ $P U;gQ;OV oO WkO\ 'mGn _ S$Q aQ
O;U;Q/$WFQWv° UP WT¾SQvO\ JS$Qi]W _¿  my ;Q$US
'[bP _  j`P ZvWT$U QUV oZSQmU$¾Wv° UP Wi¾À;m W _¿
QWX$\ 'Q!Y$U vS$uQS$QuSQ^SP  `bP [$P V o; M
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.

Á MdE P  P U;Q>  SQ Q$W]YQ$UW
Y$YQ$\ SQ
b$U;$Y$ ;S'Q>GS$QJ M;_ Â QUQ *P U;gQ;O;OP $QU;`QJ¾gU;Q
P U;gQ;O>S$RQuZWTQW P UO ' Q i>gbP WT$`{

a)
b)
c)
d)
e)

A peste bubônica é transmitida pelas pulgas
Febre tifóide e diarréias infecciosas são transmitidas por
moscas e baratas
O tifo murino é transmitido por moscas
A doença de chagas é transmitido pelo barbeiro infectado.
A malária é transmitida pelo mosquito do gênero
infectado.

Ã Ä ¥  >
L À Mi" OP O\ iQ>a\ ;`P avS$TWiP $R;o4{

a)
b)
c)
d)
e)

ovos, larvas, pupas, mosquito.
ovos, pupas, larvas, mosquito.
ovos, larvas, pupa, casulo, mosquito
ovos, larvas, casulo, pupa, mosquito.
ovos, pupas, larvas, casulo, mosquito.

L;L M^ 3
 V;hQ *Y$GO 'U;b'\ .*WTQU; lS$*Y'Y\ ;V o;¬S$Q
Wi$P Ro;!{
 MÅE UQÇÆ xS$QwObP S'$mZY*WTQP xSQFSQU _ QWvm
M
  Mz" Q$P bW]YWTQUU;QulQRY$Q\ PGW])OP U;V;Uh$Q;T\S$Q3Q^SO;$\*QV;WihQ uSQRP n G_ eG 
M
   M6 P Y_ \ P P Q$O UQTV oYlSQ ;Q3$\ \ }aP OP S$;mP U;Q>`P OP S$ GQ*YQ b'\  _ QW
 f/M)(Y^QQV>\ oP W]SP U$Q)!\$\ P}aWT;Q$ U; HY$1P W]YQSP T;O Q ;H$
f/MWiÈ $vS$QTP P U;Q>`P OP S$ TS$Q^$Y\ P O V o;vQ;$YOP $\ M
f/ MlÈ S$Q±Q$YQ$\ QU;Q O;WiWTQSP S$¼S$QYQ;V o;
P US'P aP S$\ M
 ;ovO 'bQ  {

a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III, V e VI
I, III, IV, V e VI
I, III, V e VI
I, II, III, IV e V
I, II, IV,V e VI

a)
b)
c)

moscas, mosquitos, gafanhotos, abelhas e aranhas.
moscas, mosquitos, baratas, piolhos, pulgas e barbeiros.
moscas, mosquitos, aranhas, escorpiões, borboletas e
mariposas.
baratas, sarcoptas
(sarna), carrapatos, abelhas,
libélulas.
formigas, aranhas ,escorpiões, grilos, cigarras e
borboletas.

L y Mi" ^$} jYSQ>uSQTP U;Q$Q ;QR;$UP n$bP Ro;!{

d)
e)

L | MT2 o;vS$QU$V ;RbU;$W]P bP S$ iY4> {
a)
b)
c)
d)
e)

peste, tifo murino, hantavirus, febre amarela, malária,
esquistossomose.
tuberculose, leptospirose, tifo, peste, hepatite, dengue.
leptospirose, peste, tifo, febre amarela, malaria, dengue.
leptospirose, peste, tifo murino, hantavirus, salmoneloses.
leptospirose, peste, tifo, giardíase, salmonelose, malária.

L TM 2 [Q^i>bP OP S$>TeqaQ$S$S$QP ig`P bWT`{

a)
b)
c)
d)
e)

raticidas e um método mecânico de combate de roedores.
raticida é um método biológico de combate de roedores.
raticida é um método químico de combate de roedores.
raticida agudo é aquele que causa a morte do roedor de
alguns dias após a sua ingestão.
raticida crônico é aquele que causa a morte do roedor nas
primeiras 24 horas após a ingestão.

L  M^ $ \ P WTQ$U;V okP _ P ¯UP O;e$WTS O;US'P V;h$Q;
Q>Q$UOP $P ²xYWiV>oxQtWTU;Q$UV o;»S$X$S$Q²Q
S$Q>aQ·Q$¸ ;Q _ M'+ S$YQ$\ O;U;`\ Q·Q>g`P OP QU;Q·S
$\ P S;S$QZUP nbP  o3O `Q>YU$S$QZvg> S$QbP O;
S$Q^O;U;W]P UV ovSu\ P WiQ$U; {
a)
b)
c)
d)
e)

Adubação do solo com material contaminado por fezes
humanas ou de animais portadores de doenças.
Irrigação de hortaliças com água tratada e desinfetada.
Condições ambientais favoráveis ao crescimento de
agentes etiológicos.
Manipulação inadequada durante o preparo e consumo
dos alimentos, em virtude de práticas de higiene pessoal
inadequadas.
Carnes cruas contaminadas pela utilização de utensílios e
tabuas de madeira para carne em condições de uso
inadequadas.

LMi P uu\ P WTQU; iUo;vS$Q aQWsQ$'S$Q>$O>$};S$´
a)
b)
c)
d)
e)

Alimentos adulterados.
Sobras e restos de alimentos.
Alimentos com sinais de deteriorização.
Carnes procedentes de fontes sujeitas à inspeção
sanitária.
Alimentos de procedência desconhecida.

L ª TM 2 [QXtP _ P QUQFSQwWT$UP Y\ SQ wSQF$\ P WTQ$U; we
g$\ i gbP WT$`{

a)
b)
c)
d)
e)

Devem proteger os cabelos com toucas, gorros,
prendedores, etc.
Devem manter o asseio corporal com mão limpas e unhas
cortadas.
Os Manipuladores do sexo masculino são proibidos de
usar bigode ou barba.
Não devem assoar o nariz, não colocar dedos na boca,
não fumar, não cuspir, não espirrar sobre os alimentos.
Dispor de procedimentos escritos, afixados nos locais
apropriados, sobre a correta lavagem das mãos.

L ¹ iM   \ÉS$  \ QbU>`P a> $YQ Q$U; O;US'P V;hQ;
P U;SQ;;S ÊSQËP U \ Vh$Q ÊQÅQSP gbP O V;h$Q ÊQW
Q>;$[Q$\ QOP WTQ$U;$uO WTQOP P uO;WCnQ^S$Qu\ P WTQU; $´
a)
b)
c)
d)
e)

Pisos de material rugoso, resistente e permeável.
Dispositivo contra incêndio.
Os pisos devem possuir ralos removíveis para o
escoamento das águas de limpeza.
Proteção contra mosquitos, moscas e roedores.
Localização em área isenta de insalubridade, em terreno
acessível, não sujeito a inundações, ausência: de lixos,
sucatas, animais e insetos na áreas externas e na
vizinhança.

L Á M^N( Q>gQP bCW]UP OP Y\ReXQ $Y$Un>a$Q\uY$Q\ CO \ Q sQ
SQ>;bP UTgbP U\ SRQ _ P U;Q iQ ° S$^j\ P S{

y M` ; P U$\ Q]Z\ Q$bU bP a]'QZ$YQ>QUZZSP aP o;$P \ n[P O;
O 'bQ RQWS$ ^;iY$\ a  M

a)

a)
b)

b)
c)
d)
e)

doméstico, limpeza pública, comercial, agrícola e
industrial.
doméstico, industrial, agrícola, e construção civil.
doméstico, comercial, industrial e aeroportos.
doméstico, limpeza pública, serviços de saúde,
construção civil.
doméstico, limpeza pública e comercial.

y À M]+ o]O `Q>YU$S$Q^iP W]Y}³$UOP ^UP n`P TSvQ>$° S'
j\ P S{

a)
b)
c)
d)
e)

Resíduos sólidos dispostos de forma inadequada
favorece a proliferação de vetores tais como moscas e
baratas.
O homem pode ser contaminado pelo contado direto com
os resíduos sólidos ou pela água por eles contaminadas.
Possibilita a proliferação de mosquitos devido o acumulo
de água.
Esta ligada ao desperdício e ao reaproveitamento dos
materiais.
Os resíduos sólidos constituem criadouros e esconderijos
de ratos.

¾K+¬ÌsÈ*Å(G"C*-*È*ÌsÈ)2G

y L Mi $U;H1$P ;QWTD _ n>gbP O;C[$ $P \ QP m  P U\ Q)
$\ Q$bU bP auQTUo;ZY$ P>SQ>;aP vS$TU$ WT^O\  M
a)
b)
c)
d)
e)

Toda regra tem sua excessão.
A enxaqueca pode ser definida como uma dor de cabeça
epizódica.
Preciso resolver alguns problemas no paço.
Comemos uma salada de alface muito vissosa.
Os dicentes desta escola são muito indisciplinados.

y;y M`  $P U$\ Q33$\ Q$bU bP a*Q)Y;$P!Q$bDS$QGO Q$U;`;V o
_ n>g`P O  M

a)
b)
c)
d)
e)

Os polens de grama são principais reagentes de alergias
respiratórias.
Eles vêem dois anéis no armazém.
Foram encontrados fósseis de um dragão.
A Austria faz fronteira com a Alemanha, República Checa,
Eslovaquia, Hungria, Eslovênia, Itália, Suiça e
Liechtenstein.
Ao passear pelo jardim real, a rainha tropeçou nas raízes
das árvores que saltaram do chão.

y | M`  $P U$\ QÊÍ\ Q$bU bP aÍQÍYQ QU;ÊQ`ÎS$Q
Y$U `;V o; M
a)
b)
c)
d)
e)

O senhor daquela casa amarela na esquina da rua São
José, é uma pessoa de bem com a vida.
O leão, que é rei da selva, sabe como manter o equilíbrio
na natureza.
O leão que é rei da selva sabe como manter o equilíbrio
na natureza.
Os jarros, os copos, os guardanapos, os pratos de louça e
os talheres de prata: tudo estava sobre a mesa.
E Maria respondeu ao João, que a esperava
impacientemente:
-A pressa, amigo, é inimiga da perfeição.

c)
d)
e)

tui-ui-ú / ex-ce-ção / pis-ci-na / trans-pa-ren-te
sub-al-ter-no / sub-ter-râ-neo / em-xu-tís-si-mo / es-pectró-gra-fo
i-o-gur-te / su-blo-car / ex-tin-ção / psi-có-lo-go
sub-li-nhar / Pa-ra-guai / pes-quei-ro / qui-sés-se-mos
nin-guém / al-guém / nen-hum / qual-quer

y  M` ;Q  `S$$U;Qu $P  `P TTQ ;be$P iS r P _ r `Q$ r  $P \ m$U
 \ P WT¬QV Ï gQ$P D ¹ mQDS'P ;Q6'Q)g`P O;Ð§ `P ;e$ bP WTÑ M
 Q)Q p$O Q} 1gPbP SS$QH$WP QDSQ1Ub° OP >1Q¬g$\ 
'[Q» $WTxÌ O;U$SP M'S+>t±Q;\ P Òx$Ó¶Q pP [P SYQ\ M
QSQ \ [$ Q\ QmQWi$WtQ$ WiGQU QZ;$Y;
O>$;U$P U$\ \ Q±
±\ QbU>`P a±QQ>pY\ P O O 'bQ>WTQU;Q±
Q$ WT M
a) Tristérrima está incorreto. Sua forma correta é ¦  >¦ Ô  ©u ,
b)

c)
d)
e)

estando no grau comparativo sintético.
O termo em destaque está incorreto. Sua forma correta é
e está flexionada no grau superlativo absoluto
sintético.
O termo em destaque está correto e sua classificação é
substantivo abstrato.
O termo está correto. Tristérrima está no grau superlativo
absoluto sintético.
O termo está incorreto. Sua forma correta é “tristíssima” e
está no grau superlativo absoluto sintético.

¦    ¦ Õ> ©R

y M§Ö+ o];Q$P M M M5 Q$P;][\ TQTQ$\ ugP$P U$SmP U$S]QvP × ÖM  
g  QZg P'SP 3Y + UQ m'Q>pÏ >;OM UQS # \ WTQ$U _ m'
S$Q OQ>aM Qq _ '\''QJbP UJg}Q$P  $P U$\ QG\ Q$bU bP a
O 'bQ 
a)
b)
c)
d)
e)

O verbo ir aparece em gradação temporal, utilizando os
tempos do modo indicativo e do modo subjuntivo.
A conjugação “iu” está errada, e deve ser substituída pelo
verbo ir conjugado no pretérito imperfeito do modo
indicativo.
O pretérito perfeito deste verbo admite duas formas, uma
mais comum (foi) e outra menos usada, porém correta
(iu).
A forma verbal “iu” está errada e deve ser substituída pela
forma correta, correspondente ao modo indicativo no
pretérito perfeito.
Os verbos “ir” e “ser” possuem uma forma idêntica no
pretérito contínuo (fondo).

y ª `M  ; P U$\ QR^$\ Q$bU bP auO bQ> M
a)
b)
c)
d)
e)

O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal
em sílabas diferentes.
O hiato é um encontro de duas vogais na mesma sílaba,
mas que são separadas na divisão silábica.
O ditongo decrescente é o encontro de uma vogal com
uma semivogal, necessariamente nesta ordem, dentro de
uma sílaba.
Ditongo oculto é a presença de uma semivogal sozinha
numa sílaba.
O tritongo é o encontro de uma vogal com duas
semivogais, não importando a ordem em que elas
aparecem na sílaba, como em Paraguai.

y ¹ M` ;P U$\ QR^$\ Q$bU bP auO bQ> M
a)
b)
c)
d)
e)

Um encontro consonantal é necessariamente um dígrafo.
Dígrafos é o encontro de duas letras que formam apenas
um som, como em táxi.
Na palavra
temos um dígrafo e um dífono,
simultaneamente.
Dífono é o encontro de uma consoante com uma
semiconsoante.
A palavra
apresenta dois dígrafos. Na divisão
silábica, o primeiro não é separado e o segundo se
separa.
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y Á M§" ;[ Q aQviQ _ P U;QvV o4{4ÙÚ Û>ÜÝ Û>ÞßàÇá Ý`Ý ßJâÚ á;ãäßJÛ;Ú
äÛ>ÝbÝ Ú$ÜÛ>ÞåÚ$äßDãßHæ>ç èß$é  ;P U\ Ql¬\ Q$bU bP a)O 'bQ 
'Ui^Q$\ QWiQUvYQ>QU;Q iURQ$U;Q$UV  M
a)
b)
c)
d)
e)

dígrafo, encontro consonantal perfeito, dígrafo, ditongo,
dígrafo, dígrafo.
encontro consonantal perfeito, encontro consonantal
imperfeito, dígrafo, dígrafo, ditongo, dígrafo, dígrafo.
dígrafo, dífono, dígrafo, dígrafo, ditongo, dígrafo, dígrafo.
dígrafo, encontro consonantal perfeito, dígrafo, dígrafo,
ditongo, dígrafo, dífono.
dígrafo, encontro consonantal imperfeito, dígrafo, ditongo,
dígrafo, dígrafo.

 Q$P ^TQ _ P U;Q%bQ;OvS$TW];$P O; r P Qm;S$Q 5 P O
r 'QRQTQ>YUS^>TQ; h$Q> | ÀRQ | L;M
Ð M M M  $USiQTO $U; m;QR;QuOP S$QuQWFUoTg''WTQ
"P WTWToQ$TO U; mY$U$\ ;SmUovO;UQ;O;Q^ZYQ$S$o
 $USiQ$vbP
 $USiQ$i`P m;bP Q;O; O WiieRQO TQ}o;
E Q^bbP iei$WT%gQUSRQ O >a$;S$iUvO$o; M M M Ñ
| À M§" [;Q aQa$O n$[\ Q$WISQ>;Q±Q±; P U\ Q
$\ Q$bU bP auO `Q> M
a)
b)
c)
d)
e)

Os termos grafados são todos substantivos.
O trecho apresenta palavras homógrafas, sendo alguns
pares (como a palavra canto) casos de palavras de classe
morfológica diferentes.
O termo grifado “seco” o termo seco que aparece duas
vezes, sendo a primeira um substantivo e a segunda um
adjetivo.
Em “rio seco”, a classificação das palavras são
substantivo e adjetivo.
Os termos grafados não apresentam casos de homofonia,
homografia.

| L M` »
 g`UV;h$Q  S\ P U _   _ QWkYQ ;Q$U;Q>±U¼bQO±S$
W]$P O>^o
a)
b)
c)
d)
e)

função emotiva e função poética.
função apelativa e função poética.
função metalingüística e função poética.
função referencial e função poética.
função fática e função poética.

| y M QP JZQ _ P U;QZQU;QU$V>{ê$$$UZWi'3$W¸U° gQ GQ
Uo;·S W]P  M¬ ;$P U$\ Q«z\ QMbU>bP a«QzO\ ;;P g`P O>
O;bQ WTQ$U;QRR;Q _ U$S$^V o;

a)
b)
c)
d)
e)

Oração coordenada assindética aditiva.
Oração coordenada sindética aditiva.
Oração coordenada sindética adversativa.
Oração coordenada sindética explicativa.
Oração coordenada sindética alternativa.

a)
b)
c)
d)

A oração I diz que todos os homens são bons.
A oração II diz exatamente a mesma coisa que a oração I.
A oração II diz que todos os homens são bons.
A oração II diz que somente os homens que são bons que
não serão corrompidos.
As vírgulas da oração II podem ser retiradas sem haver
mudança de sentido do conteúdo.

|;| M` `>ae 6SHO 'UO Q$P HS$QD}V o6$[S'P US$);SÆQ bP am
 ;P U\ Q^^\ Q$bU bP a^O 'bQ } M
 Ï " $WTQWXQ^eT[WFUouQnTO `WvYP S M
  Ï " WTQWvm 'QReT[$Wvm;Uo;TQnuO 'bW]YP S M

e)

| M  Q$P uTQ _ P U;QiY$QWT{
ë  ° ZWTQWs;e$bP iQUb'uQ^SP  Q{[WiÏ}SP 
ì °;v `ZWTQWs;e$bP ZQ $Y'US$Q${[WiÏ SP 
í ° uW]\ Q$;e$bP TQ $Y$US$Q{[$WiÏ S'P 
î ° uWTQ$UP UP UTU$vOoZQ Y'US$Q${[WiÏ SP 
ï °>S$i`P WXS$QTWTqaQ 
ð WTQU$^;uS;uO;;S$Q$P  $m>iWTQ>m;qÆ$bm> Rgb\ Q>$m> 
Y$Q;SQ $m
ñ ]Q$\ j _ P m>i\ ³W]YS$m;ZQ } m v\ P a$m ]WT>M Ï[ om
ò RY> m   _ >a  m; uO;W]P  $m v\ Q$U$V;
 ;P U$\ QR^$\ Q$bU bP auO bQ> M
a)
b)
c)
d)
e)

Não há presença de assíndeto nas linhas 6, 7 e 8.
Há presença de polissíndeto nas linhas 6, 7 e 8.
Há presença de assíndeto nas linhas 6 e 7, mas não na
linha 8.
A linha 7 é a única que apresenta polissíndeto.
Temos assíndeto nas linhas 6, 7 e 8.

|  `M  ; P U$\ Q11\ QbU>`P a6QWdQ6sY$\  a _ bP gS$Uo
Q>;nuQW]YQ _ S$^Q$bUQ WTQUQ M

a)
b)
c)
d)
e)

Acenda as velas para o nosso jantar romântico.
Peguei despensa no trabalho para poder viajar com a
família.
Aprece estas entregas, pois precisamos ganhar mais
dinheiro.
Quero ascender na empresa, por isso viso aos cargos
mais altos.
Todas as proparoxítonas devem levar acento.

5)"C+)&DMwÌC3312~)-*È3HJ0*H0D2

| M^ ;P U$\ QR^$\ Q$bU bP aiP U$O `}Q> M
a)
b)
c)
d)
e)

O presidente Lula se mostrou a favor da condenação de
seus ex-colegas na ação penal do mensalão instaurada
pelo Supremo Tribunal Federal.
Entre os réus da ação, podemos citar o ex-ministro da
casa civil, José Dirceu, Delúbio Soares, Roberto Jefferson
e Professor Luizinho.
Em síntese, pode-se afirmar que o escândalo do
mensalão consistiu na compra de apoios no Congresso
Nacional pelo Partido dos Trabalhadores.
O relator do Mensalão foi o ministro Joaquim Barbosa.
O mensalão foi um dos escândalos que mais desgastou o
governo Lula.

| ª TM 2 [Q¸±WT$P ');OP SQU;QxeQ;[>P \ Q$P S$Q y À;À ª m
U\ P ;Q¸M $ P Q$U;»tQ _ P )Qx>$P U$\ Qxx\ Q$bU bP a
O 'bQ 
 MI# 'WwWi} uYQ$U;T ]YQ ; T'QuQ ;>aW²U
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  M"aP o;OZUP SQ$]WU;Qi]WQ$TU;aQ'\U; a$iSQGi$W OP S$r QQU;QP U _ S$ Ì \QJ$WsÆ >
 Q _ O>ÒmO;U;QOP S*U  Wi  ½UP ZO;Wt¾Wi' QZS$Q
L
$; M
   Ml ;iYbP_ Q Q;W
(   \ Q _ SQ DaM ½HQDO\ W]P UHU1OP S$Q$U;Q¬Q 
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e III estão corretos.
Todos estão incorretos.

| ¹ MT2 '[QZZ>`$\$$P b;V o;3S$ f QUQ>Q$\ mU$\ P Q¾GP Q$U;
RQ _ P QR ;P U$\ Q^R$\ Q$bU P aTO `Q> M
 Mó" U$WTQkg P OP $\S$ f Q$UQ>Q$\ e  QY[\ P O 
0 QWiOn>`P O  S f QUQ>Q$\  Q Q$\  Q ;n
O \ P  SRZU}Q^S r >P \ M
  M"_ Q; Q_ P%>êg`P O>$U WTQ5 U;$Qb\T$\ X
Y$UFY$Q;SP ²YCQ
&  _ 5 n>aQ ¼QO>S$$ \  ;$Q
Y$jzWTQ $WiQ
OWiE;SXS$ QsÐ§g;OM P ;Ñ)CQ>pÏYQW]P ¯HS$  $Y$Um
   M1ê&  _ e 5 $bPn a$Q>i;'[U$;Q>aQ¾$W»ÐUo;ÑuO WiGQ $Y$$ ];
Y\ Q$[P OP óQ\ QôS$$bP õ$U; WTU$S$> 
'P ;Q; Q M
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.

a)

O excerto se refere ao candidato Nicolas Sarzoki, que
derrotou a candidata Segolène Royal nas últimas eleições
francesas.
O que o presidente eleito alegava era que em nenhum
lugar da declaração universal dos direitos humanos
aparece a garantia de emprego eterno – e com mínimo
esforço – ou de aposentadoria integral aos 50 anos.
A proposta revolucionária do presidente eleito foi
“trabalhar mais para ganhar mais”, o que nos remete a um
dos preceitos da revolução francesa em que se lutava
pela idéia de acabar com os privilégios conferidos pela
origem social e implantar a meritocracia, em que as
pessoas devem ser julgadas pelo que fazem e não pela
classe social a qual faz parte.
A França é criticada até hoje por setores da sociedade
norte-americana e portuguesa por ter dito não à
constituição única da União Européia e ter ficado a favor
dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU,
em 2004, na guerra americana de agressão ao Iraque.
Sarkozy, desde o período eleitoral, se mostra em uma
postura pró-americana no tocante dos grandes problemas
contemporâneos.
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ý,5 Ý`ÛûÞ äÛ>ãå}Û²ü Ýbá;ãæ ûé Møé¾2  f QÇÆ
  Q>`YQ;O>bP a À;À 
WdWiSP g`P O ;V;h$Q; [Q6QWT6QDQ$;H; U; 
O;bQ\ > $m]$U$\ P Qt P Q$UttQ _ P lQt ;$P U$\ Qt
$\ Q$bU bP aiP U$O `Q M

b)

c)

d)

e)

À M]y+ | ]SP  L  mvQ;;b|S$y$U;QR$\ Ï}O 'Q $U 5  2 QU _ Ï & P mS$Q
$U$mWi>  YQ $;3Q*S$Q$YP GQG$P OP S'¬U
O W]Y;3M%S$0  È UP a$Q}P S$SQ M'" >`P ;Sq\ Qa>a*$WT¾aP S
\ P n$bP  U Q1s>;'Q6sO;W]Y;mqQ\ QHWT$U+ S5
YQ\ *O;bQ$P ¬Y$J3Q;SQJSQZQ\ Q>aP o3WiQM,`P" O U$ r
WTGg`P *O;W$WÐWTUP gQ>;1W]\ bP Wi° SP ;Ñ Y° *QW
'QRO UQO>Q$TZQ>gQ`P ST>;Q%g'P
a)
b)
c)
d)
e)

Coréia do Sul.
Japão.
Estados Unidos.
França.
Inglaterra.

 WwQ$\ V>ov ^bP  ^[$P pZQ>YUS^^Q ;oT L

L;MT- $Q USO WT3[ ;Q]ZO$ _ QZS$¾YQ$}U _ QW E  g$\ S]Q
O UQ>p; GY'\ ° bP O;Ï Q;O;U½W]P O;Ï OP \$ b$\ m$>$P U$\ Q]
\ QbU>`P a^O;bQ  M
a)

b)

c)

d)

e)

Aplicado ao contexto social carioca, a charge ironizaria
perfeitamente a incerteza constante que faz parte de seu
cotidiano, sobretudo para o de baixa renda, em que a
organização de sua vida se limitaria não apenas em viver
e, sim, sobreviver.
No contexto mundial, a charge retrataria perfeitamente a
situação de caos que se vive no oriente médio no que
concerne, mais especificamente, ao Hamas e o Fattah,
movimentos guerrilheiros que lutam em união com o
objetivo de retomar as terras perdidas para os judeus
desde a criação do Estado de Israel.
Na conjuntura socialismo x capitalismo, a charge
ironizaria perfeitamente a atual situação dos dois
principais representantes de tais sistemas econômicos
(Estados Unidos e Cuba, respectivamente), em que,
devido ao praticamente igualável nível bélico, o que na
verdade se organizaria seria a estratégia de guerra e
embargos econômicos para que apenas uma das nações
pudesse sobreviver, tendo em vista a atual
impossibilidade de coexistência pacífica.
A charge retrataria perfeitamente o perfil do pensamento
de todos os jovens contemporâneos, tendo na
personagem de Mafalda a personificação dos pais dos
adolescentes que vivem na eterna cobrança de decisões
e maturidade e, no personagem de Miguelinho a atitude
dominante entre os mesmos: viver intensamente cada dia
como se fosse o último, o que atualmente pode ser
provado pelo número de adolescentes dependentes
químicos e portadores do vírus da Aids.
A charge retrata a impossibilidade de planejamento a
longo prazo devido as constantes transformações sociais
que assolam a sociedade atual, como a nova postura da
mulher em relação ao mercado de trabalho, as
transformações no campo e as novas descobertas
científicas.
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S
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$Y\ P O S$vM ZQ\ P S$;SQv _ QU;`P UZP UP OP ;SZY Q>;
   Ml  P OQ>pQUW]Q$Y\ lS*Y° Q GQ*Y$ QW±$WTGW]\ Q
U$)YSQm! r >P \QaQGO WiD\ bP WT3W]\ QJ;Q
O U$SP S$>&1Y»&  YQ>M P S¯$UOP ¸S  Q$Y[\ P O ¸
$\  _ U Q$\ °  Q$\ Q$U
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.

| MT2 '[Q6*Æ _  ( $U$Ï  WTQ$bP O>$U$$m.$U\ P ;QHP Q$U1
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 Mó" RÆ _ $vQvbWxS$Q¾$WtQ aQ$U; W]\ `P S$Q>Y P a
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.
Apenas II e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Apenas I está correto.

M^ U \ P Qt$»P QUx²;Q _ P *Qt $P U$\ Q²t\ Q$bU bP a
O 'bQ  M
 Mk"÷ ßÛ Þ ã NOP ;SUYbP WTQ$P ¸bP »;Q±Q gQ$Q 
÷ ßÛ>Þ ã  ,ß$ùvù]Û>Ý`æ Þ á  qÞ Ý ý  á ãÛû$m QW]YQ>
WTQ$bP O $U\ ° S$Q$U WiU; _ QW S$Q>M aP h$Q Q
Sv]WvUS -$E
  M" WT>>QaP `Po]$P ^;Q^Q$UQTOn$;O`P O 'uiQO Ws
U

bu¾Ye;S'P ]S$
U
 Q$Y$ S$Q ÷ 5 'U _ U>$mX  P `[;  | y ÀmXe
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Apenas I e II estão corretos.
Apenas I e III estão corretos.

a)
b)
c)
d)
e)

“Trânsito informal”.
“Êxodo Rural”.
“Inclusão Social”.
“Solução alternativa”.
“Migração Pendular”.

a)

Atualmente, o meio de transporte mais viável
economicamente no Brasil é o rodoviário, uma vez que, a
abundância de vias terrestres brasileiras propicia essa
tendência.
O transporte aéreo tem sofrido uma transição
momentânea em virtude das falhas que vêm ocorrendo
principalmente no tocante da aviação civil. O gráfico que
representaria tal transição seria composto por dois
segmentos de retas que, em um primeiro momento seria
crescente, representando a facilidade na forma de
pagamento das passagens e, em um segundo momento
decrescente, representado a situação por qual passa a
aviação civil atualmente: crises e redução na procura.
O transporte ferroviário teve efeitos duradouros em
grande parte do processo econômico dos produtos
manufaturados brasileiros, no entanto, o setor sofreu um
acentuado declínio tendo em vista o progresso
tecnológico e a consideração de novas variáveis
econômicas globais.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
atua na regulação e fiscalização de transportes nos ramos
rodoviários, ferroviários e dutoviários.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é uma
agência reguladora federal e é vinculada ao Ministério da
Defesa.
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b)

2 '[Q^$uSbP U^Q%Qu>$U;$uO 'bQ$\  $iQ $Y'US$
 u$Q>;h$Q;uS$QR;uR M
c)

d)
e)

ª ^M  ¾ Y\ >a;{  W]YQP QP  E QUSQ>TêUP  m 2 QUSm 5(4 m
('Eu0 r m 5 \ nS'P Ì U bP ÆQ E ½UP O  f Q\ Q>;o
SP Q WTQU QTQ$\ ;OP 'U;S ^
a)
b)
c)
d)
e)

afastamento de Antônio Palocci.
afastamento de Severino Cavalcanti.
afastamento de Renan Calheiros.
afastamento de José Dirceu.
afastamento de professor Luisinho.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Ministério das Relações Exteriores.
Ministério das Comunicações.
Ministério do Turismo.
Ministério da Educação.
Ministério do Planejamento.

a)

A Bahia é o estado brasileiro com maior número relativo
de negros e mulatos e o que possui maior influência da
cultura africana: a música, culinária, religião e o modo de
vida de sua população apresentam grande contribuição
dos escravos africanos.
Carlismo é o nome que se deu à corrente política dos
seguidores de Antônio Carlos Magalhães. Apesar da
definição ser informal, a expressão é muito popular e foi
transformada no sinônimo do mais influente político
baiano.
A maior derrota do carlismo ocorreu em 2006, quando o
candidato Paulo Souto perdeu para Jaques Wagner, do
PT.
Antônio Carlos Magalhães foi o maior e mais tradicional
adversário do PT. Assim, com a entrada no governo do
presidente Luís Inácio Lula da Silva, ACM perdeu toda a
influência que possuía no governo Fernando Henrique
Cardoso.
Apenas de não haver nenhuma influência de ACM,
diversos movimentos revoltosos tiveram na Bahia o seu
epicentro, como é o caso da Conjuração Baiana, Revolta
dos Malês e Guerra de Canudos.
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