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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05. 

Rir é o melhor remédio 
Outro dia, li na revista americana "New Yorker" um 

artigo sobre o "guru do riso" que anda atraindo milhões de 
pessoas. Não, não se trata de um comediante famoso, e sim 
de Madan Kataria, médico indiano de Mumbai que desenvol-
veu técnicas para induzir o riso nas pessoas.

Segundo Kataria, o riso faz bem, tanto à saúde física 
quanto  à  psicológica.  Seu  movimento  vem se  espalhando 
pelo mundo e atrai muitas celebridades. Recentemente, Ka-
taria apareceu no palco dos estúdios da Sony Pictures, em 
Los Angeles, ao lado da atriz Goldie Hawn.

Quem entender um pouquinho de inglês pode ver ví-
deos do médico em ação em laughteryoga.org. Eu assisti e ri 
muito. Existe algo de contagioso no riso, mesmo quando co-
meça forçado. E logo deixa de ser.

Será que o riso pode melhorar  sua saúde? Quem 
não acredita que rir só faz bem (quando não é malicioso, cla-
ro)? Se não gostássemos de rir, comédias não existiriam.

Arthur Koestler, em seu livro "O Ato da Criação", ar-
gumenta  que  humor  e  criatividade  têm muito  em  comum. 
Numa boa piada, existe uma ruptura lógica, um ponto em que 
a narrativa toma um rumo inesperado. É aí que rimos. Todo 
mundo sabe que piada explicada não é engraçada.

Koestler diz que esse ponto de ruptura surge na cria-
ção, quando uma visão nova e inesperada surge dos reces-
sos do inconsciente. Sabemos muito pouco sobre criatividade 
e riso. As ideias de Koestler deveriam ser mais exploradas.

Vários estudos vêm tentando quantificar os benefí-
cios médicos do riso. Se a depressão e a tristeza podem afe-
tar  negativamente  o  sistema  imunológico,  parece  razoável 
que o riso possa ajudá-lo. Porém, de modo geral, os resulta-
dos desses estudos são contraditórios. Alguns dizem que o 
riso é mesmo bom para a saúde. Outros, que não faz dife-
rença.

Talvez os resultados ambíguos venham do tamanho 
relativamente pequeno dos estudos,  ou  porque em alguns 
deles o riso é induzido a partir de comédias na TV, como "O 
Gordo e o Magro" e "Abbot & Costello".

O assunto é fascinante o suficiente para merecer es-
tudos mais detalhados. Qual a diferença entre o riso dos hu-
manos e o dos gorilas, que riem quando sentem cócegas? 
Será que rir de uma piada pode ser usado como teste de in-
teligência em computadores? Semana passada perguntei se 
máquinas podem se apaixonar. Será que podem rir? Ou me-
lhor, ter senso de humor?

Robert  Provine,  neurocientista  da  Universidade  de 
Maryland, que realizou estudos baseados na observação de 
pessoas em situações sociais, escreveu: "A melhoria da saú-
de a partir do riso permanece uma meta inatingida, mesmo 
que extremamente desejável e viável". Existem muitos tipos 
de riso, alguns relacionados com a comunicação entre dois 
ou mais humanos, outros fisiológicos, quando sentimos cóce-
gas. 

Quando falei no assunto com leitores aqui nos EUA, 
recebi várias mensagens, algumas de pessoas com câncer, 
relatando como o bom humor faz com que se sintam melhor. 
GLEISER, Marcelo. Disponível em: <www.marcelogleiser.blogspot.com>. 

Acesso em: 15 fev. 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática se desenvolve  com base em um argumento 
principal. Que argumento é esse?  

(A) O riso é contagioso.

(B) O riso pode ser induzido.

(C) O riso faz bem.

(D) O riso tem motivações diversas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é do gênero divulgação científica. Que fator atribui 
cientificidade aos argumentos de Marcelo Gleiser? 

(A) A explicação do modo de constituição do humor na 
citação de Koestler.

(B) A menção ao fato de Madan Kataria ter aparecido na 
televisão.  

(C) A presença de vídeos das ações de Madan Kataria 
na internet.

(D) As  mensagens  de  pessoas  com câncer  a  Marcelo 
Gleiser.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No penúltimo parágrafo do texto de Marcelo Gleiser, as in-
terrogações sugerem  

(A) respostas do leitor com base em seu conhecimento 
de mundo. 

(B) problemas de impossível solução. 

(C) estratégias retóricas do autor com a finalidade de atri-
buir estilo ao texto. 

(D) possibilidades de desdobramentos do tema. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto apresenta uma relação entre humor e criatividade. 
Que fator é indicativo dessa relação?

(A) Surpresa

(B) Ineditismo

(C) Surrealismo

(D) Fascínio

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho, “Quem entender um pouquinho de inglês pode 
ver  vídeos do médico em ação em  laughteryoga.org”, o 
termo sublinhado 

(A) tem função interrogativa.

(B) faz uma referência genérica.  

(C) diz respeito aos falantes nativos de inglês.

(D) recupera um referente já instaurado no texto. 
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Leia o cartum para responder às questões de 06 a 10.

Disponível em: <fifteenyears.blogspot.com>. Acesso em: 25 fev. 2011.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A quebra na sequência discursiva gera o efeito de humor 
no cartum. Esse efeito é promovido pela
(A) impossibilidade de diálogo entre a máquina e as per-

sonagens.
(B) linguagem informal usada pelas personagens ao se 

referirem à máquina.
(C) composição visual das personagens.
(D) interpretação equivocada do texto pela personagem.  

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Máquinas funcionam como suporte para diferentes textos. 
No caixa eletrônico do cartum, há a realização do gênero 

(A) instrucional.

(B) expositivo. 

(C) narrativo.

(D) descritivo.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à marcação do plural, na expressão “os código de 
barras”, há desobediência à norma padrão da língua, pois 
a 

(A) marcação deve estar presente somente no artigo.  

(B) indicação deve ser feita também no elemento nominal 
“código”. 

(C) concordância precisa ser marcada somente no classi-
ficador “barras”. 

(D) composição semântica leva  todos os elementos do 
complexo para o singular. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a  multiplicidade de sentido das formas 
linguísticas, no texto, a palavra agora expressa 

(A) instantaneidade.

(B) sequenciação.

(C) espontaneidade. 

(D) simultaneidade. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência ao caixa eletrônico como “a bicha” ajuda a de-
monstrar  

(A) a falta de intimidade das personagens com o serviço 
oferecido pelo banco. 

(B) o desprendimento da personagem em relação às ati-
vidades eletrônicas.

(C) a proximidade afetiva  entre  as  usuárias  do  serviço 
bancário.

(D) o deslumbramento da personagem com os recursos 
das novas tecnologias.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

João foi a uma lanchonete, comeu um sanduíche, tomou 
um refrigerante que custou R$ 3,50 e, para encerrar sua 
refeição,  pediu uma torta de banana cujo preço era um 
quarto do preço do sanduíche. Se o valor total da sua con-
ta foi R$ 19,25, o sanduíche custou:

(A) R$ 12,60 

(B) R$ 13,40 

(C) R$ 14,20 

(D) R$ 14,50 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os seguintes dados a respeito da produção bra-
sileira de milho em grãos. 

Observa-se um crescimento expressivo na comparação da 
safra de 1996, que foi de 29 milhões e 653 mil toneladas, 
com a de 2006, de 42 milhões e 667 mil toneladas. Esse 
crescimento  se  deu,  em  parte,  pela  expansão  da  área 
plantada,  mas  também  pelo  aumento  da  produtividade 
(produção média por hectare), que, em 1996, foi de 2,5 e, 
em 2006, de 3,4 toneladas por hectare. De acordo com es-
tes dados, o aumento porcentual da área plantada com mi-
lho no Brasil, no período de 1996 a 2006, foi, aproximada-
mente, de:

(A)   5,8% 

(B) 13,0% 

(C) 36,1%

(D) 43,5%

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deseja-se obter valores convenientes para os coeficientes a  
e b  da equação x 2axb=2 x1,  de modo que na sua re-
solução se encontrem exatamente duas soluções: x1=−5  e 
x2=0 . Nessas condições, qual deve ser o valor do coeficiente 
a ?

(A) −3

(B) −1

(C)    5

(D)    7

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O PIB per capita brasileiro (a divisão do valor do PIB pela po-
pulação residente no meio do ano) alcançou em 2010 o va-
lor aproximado de R$ 19.000,00.  A sua evolução nos últi-
mos anos é mostrada no gráfico a seguir, em que os por-
centuais se referem à variação do PIB  per capita de um 
ano em relação ao ano anterior.

Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2011.

De acordo com estes dados, em valor aproximado, o PIB 
per capita brasileiro, em 2008, foi de:

(A) R$ 17.765,00

(B) R$ 17.840,00

(C) R$ 18.130,00

(D) R$ 18.525,00

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função exponencial  f  x=4 x0,5 está definida para todo 
número real x . Quando se considera o logaritmo na base 2 
de  f  x  obtém-se  uma  nova  função  representada  por 
g  x=log2 f  x .  Considerando-se o exposto, o gráfico de 
g  x  é uma

(A) reta que contém o ponto (3,4).

(B) reta que contém o ponto (1,3).

(C) parábola que contém o ponto (2,1).

(D) parábola que contém o ponto (4,2).

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um mercadinho, o preço do pacote de arroz equivale 
ao preço de um quilo de tomate, de um quilo de feijão e 
mais R$ 2,50. O valor em reais de dois quilos de tomate e 
um quilo de feijão equivale ao preço de um pacote de ar-
roz, enquanto dois quilos e meio de feijão custam o mes-
mo valor que quatro quilos de tomate. Se um cliente com-
prou nesse mercadinho um quilo de tomate, um quilo de 
feijão e um pacote de arroz, ele gastou:

(A) R$ 13,30

(B) R$ 15,50

(C) R$ 17,20

(D) R$ 18,50
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um banco antecipa para seus clientes a restituição do im-
posto de renda (valor a ser recebido pelo cidadão) a uma 
taxa de juro composto de 3% ao mês, sem cobrança de 
outras taxas adicionais. Um cliente desse banco antecipou 
80% do valor  da restituição a que teria  direito.  Quando 
esse cliente receber a sua restituição, após cinco meses, 
ele deverá pagar ao banco o valor referente a

(A) 86,33% do valor de sua restituição.

(B) 87,32% do valor de sua restituição.

(C) 92,72% do valor de sua restituição.

(D) 97,22% do valor de sua restituição.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem da revista  National Geographic Bra-
sil (janeiro 2011, p. 27), 215 milhões de crianças trabalha-
vam em todo o planeta no ano de 2008, conforme a tabela 
apresentada a seguir.

Trabalho infantil estimado por região, em milhões

Região Trabalhadores 
infantis

Crianças em ser-
viços perigosos

Ásia; Pacífico * 114 48

África subsaariana 65 39

América Latina; Ca-
ribe 14 9

Outras 22 19
* Exceto Austrália, Nova Zelândia, Japão e partes da Ásia Central

De acordo com estes dados, a proporção de crianças em 
serviços perigosos, em relação aos  trabalhadores infantis, 
é menor

(A) na América Latina; Caribe.

(B) na África subsaariana.

(C) na Ásia; Pacífico.

(D) em outras regiões.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para comprar uma televisão de 32 polegadas, um consu-
midor deu 25% do seu valor de entrada e parcelou o res-
tante em três pagamentos, sem juros, de R$ 457,00. Nes-
sas condições, o valor do aparelho foi de:

(A) R$ 1.630,00

(B) R$ 1.828,00

(C) R$ 1.914,00

(D) R$ 2.120,00

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um professor verificou que, em uma das salas em que le-
ciona (Turma A), as mulheres representam 2/3 dos alunos 
e, na outra sala (Turma B), as mulheres constituem ape-
nas 11/20 dos alunos. Quando se juntam as duas turmas, 
as mulheres representam 3/5 do total de alunos. Escolhen-
do-se ao acaso um aluno (homem ou mulher) no grupo 
formado por essas duas turmas, qual é a probabilidade de 
ele ser da turma A?

(A) 1/2

(B) 1/3

(C) 2/5

(D) 3/7

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a caixa de diálogo “Escolher Detalhes” apresen-
tada na figura a seguir.

Na caixa de diálogo apresentada, as propriedades apare-
cem no topo da lista “Detalhes”. Que propriedade é sem-
pre exibida?

(A) Nome

(B) Data

(C) Tipo

(D) Tamanho

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  as  informações  de  um  terminal  de  console 
Linux, apresentadas na figura a seguir.

O comando, presente na distribuição Linux 2.6.28-11-ge-
neric #42-Ubuntu SMP, que permite exibir as informações 
do usuário “fulano”, conforme mostrado na figura, é

(A) find.

(B) finger.

(C) useradd.

(D) usermod.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere parte da janela do editor de fórmulas do BrOffi-
ce Write 3.3.1 apresentada na figura a seguir.

O elemento apresentado (“empilhamento matricial”) é ge-
rado pelo seguinte código:

(A) matrix{<habitat?>  @  <meio?>  @@  <natural?>  @ 
<ambiente?>}

(B) matrix{habitat @ meio @@ natural @ ambiente}

(C) matrix{<habitat?> # <meio?> ## <natural?> # <ambi-
ente?>}

(D) matrix{habitat # meio ## natural # ambiente}

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  a  planilha  elaborada  no  BrOffice  Calc  3.3.1, 
apresentada na figura a seguir.

A fórmula utilizada na seleção apresentada (célula B7) é 
dada por:

(A) =SE(A7>=10; "Chá da tarde"; "Lanche")

(B) =SE(A7<=10; "Lanche"; "Chá da tarde")

(C) =SE(A7>=10; "Lanche"; SE(A7<=5; "Café da manhã"; 
"Chá da tarde"))

(D) =SE(A7>=10; "Lanche"; SE(A7>=5; "Café da manhã"; 
"Chá da tarde"))

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a caixa de diálogo do BrOffice Impress 3.3.1, 
apresentada na figura a seguir.

Os estilos utilizados nos esquemas automáticos apresen-
tados na figura referem-se aos Estilos de

(A) Apresentação.

(B) Figuras.

(C) MathType. 

(D) Suplementos.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Documentos produzidos no Microsoft© Office Word 2007 
podem ter as características de autenticidade, integridade 
e não repúdio verificadas para garantir  que não tenham 
sido alteradas indevidamente. Para permitir essa funciona-
lidade, o usuário deve utilizar o recurso de

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_superior_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a planilha elaborada no Microsoft© Office Excel 
2007, apresentada na figura a seguir.

Na célula E7, a fórmula que permite ao usuário obter o va-
lor total dos materiais, considerando um desconto de 10%, 
é dada por:

(A) =SOMA(F2:F5)

(B) =SOMA(E2:E5)

(C) =SOMA(E2:F5)

(D) =SOMA(F2:E5)

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Office PowerPoint 2007 permite que reviso-
res incluam textos para avaliação de conteúdo dos slides. 
Para utilizar esse recurso o usuário deve acessar a guia 
“Revisão” e clicar no botão 

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a janela do navegador Mozilla  Firefox 3.6.13, 
apresentada na figura a seguir.

A lista apresentada na figura refere-se a um serviço em que 
o usuário pode economizar tempo para receber conteúdo 
Web de seus sítios e blogs prediletos. Esse serviço é co-
nhecido por

(A) Feeds RSS.

(B) Janela pop-up.

(C) Messenger.

(D) Wi-Fi.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com a difusão do uso da Internet, tem aumentado o nú-
mero de computadores contaminados por vírus provenien-
tes de mensagens eletrônicas e arquivos trocados pelos 
usuários. Quando  um programa potencialmente indeseja-
do for detectado, o mecanismo de varredura pré-instalado 
pode ser configurado a fim de mover os anexos para uma 
pasta  específica,  solicitando uma ação do usuário.  Este 
procedimento é denominado

(A) ameaça.

(B) exclusão.

(C) quarentena.

(D) restauração. 

informatica_superior_conhecimentos-comuns
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CONHECIMENTOS GERAIS DE SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um modelo de saúde 
voltado para as necessidades da população, consolidan-
do-se como um dos direitos da cidadania. Em relação à or-
ganização e ao funcionamento das ações e dos serviços 
de saúde, o SUS é um

(A) sistema de assistência abrangente, que visa à promo-
ção de planos assistenciais para grupos específicos 
da população.

(B) sistema universal, descentralizado, integral, eficiente 
e com participação social. 

(C) modelo de saúde integral, que enfatiza os serviços de 
média e alta complexidade.

(D) sistema de saúde composto por um conjunto de ser-
viços  públicos,  privados  ou  conveniados,  sendo  a 
rede hospitalar o principal equipamento de saúde.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990,  promoveu e 
consolidou um novo modelo de gestão pública de saúde 
alicerçado na participação da comunidade no planejamen-
to, na negociação e na formulação das políticas de saúde 
pública. Com base nesse modelo, 

(A) as instâncias que integram a estrutura decisória do 
SUS são constituídas pelas Conferências de Saúde, 
pelos Conselhos de Saúde e pela Ouvidoria do SUS.

(B) os Conselhos de Saúde, de caráter permanente e de-
liberativo, são organizados e normatizados em regi-
mento  próprio,  sendo  submetidos  à  aprovação  dos 
gestores de cada instância.

(C) as Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada quatro 
anos para a elaboração das políticas de saúde, sen-
do que aos municípios é facultado o direito de se reu-
nirem a cada 2 anos. 

(D) as instâncias colegiadas do SUS constituem uma es-
tratégia de coordenação e negociação do processo 
de elaboração da política de saúde nas três esferas 
de governo. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e a 
análise permanente da situação de saúde da população, 
organizando-se  em um conjunto  de ações  destinadas  a 
controlar os fatores determinantes, os riscos e danos à saú-
de de populações que vivem em determinados territórios. As 
atividades de vigilância em saúde constituem

(A) práticas de saúde focadas na vacinação de crianças 
menores de 10 anos e no fornecimento de orienta-
ções técnicas para o controle de doenças e agravos 
prioritários.

(B) práticas de saúde pública que visam ao controle e à 
prevenção dos fatores determinantes do processo saú-
de-doença, incluindo as condições sociais e de vida da 
população.

(C) serviços de inteligência epidemiológica, nos quais as 
ações estão voltadas para os problemas  relevantes 
de saúde pública e o planejamento em saúde. 

(D) estratégias destinadas ao controle e à prevenção das 
doenças transmissíveis, no contexto de uma nova di-
mensão de saúde pública.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Vigilância Sanitária é parte integrante do Sistema Único 
de Saúde, inserindo-se no espaço social que abrange uma 
atuação sobre o que é público e privado, indistintamente 
na proteção e promoção à saúde da população. Assim, a 
sua área de abrangência contempla 

(A) os subsistemas de produtos, bens de consumo, pres-
tação de serviços de saúde e notificação de agravos 
imunopreveníveis.

(B) o controle de zoonoses e a fiscalização de portos, ae-
roportos, fronteiras e recintos alfandegados. 

(C) um conjunto de ações sobre os produtos, bens, servi-
ços de saúde e o exercício de profissionais de saúde, 
que envolve uma atuação bastante ampla.

(D) os produtos de natureza distintos, os serviços de saú-
de, a prestação de serviços de interesse à saúde, o 
meio ambiente e a saúde do trabalhador.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 2006, os gestores de Saúde assumiram o compromis-
so público da construção do Pacto pela Saúde, com base 
nos princípios constitucionais do SUS e na ênfase nas ne-
cessidades de saúde da população. O Pacto pela Saúde 
integra três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em De-
fesa do SUS e Pacto de Gestão. O Pacto pela Vida tem 
como prioridade: 

(A) o fortalecimento da capacidade de resposta do siste-
ma de saúde às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, ma-
lária e influenza.

(B) a  implantação  da  estratégia  de  saúde  da  família 
como modelo de atenção básica à saúde.

(C) a implementação da fiscalização sanitária nos esta-
belecimentos de interesse à saúde da população e na 
rede de diagnóstico de câncer de mama e útero.

(D) a aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As atribuições da Vigilância Sanitária no âmbito da gestão 
municipal do sistema de saúde são:

(A) normatização, registro de produtos e serviços de inte-
resse à saúde. 

(B) cadastramento  de  estabelecimentos  de  interesse  à 
saúde, orientação e educação sanitária para a popu-
lação e setor regulado, investigação de surtos e agra-
vos.

(C) monitoramento da publicidade, fiscalização de esta-
belecimentos de interesse à saúde e de produtos im-
portados e exportados.

(D) atendimento às denuncias, licenciamento e revalida-
ção de estabelecimentos, cadastramento e autoriza-
ção  do  funcionamento  de  indústrias  de  alimentos, 
medicamentos e produtos de interesse à saúde.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infrações sanitárias são apuradas mediante processo 
administrativo  próprio,  que  se  inicia  com a  lavratura  do 
auto de infração, observados os prazos e os ritos estabe-
lecidos pela Lei n. 6.437/77. O infrator será notificado para 
ciência do auto de infração

(A) pessoalmente, no momento da lavratura do auto ou 
posteriormente, por meio de carta simples.

(B) mediante Termo de Intimação emitido pela autoridade 
sanitária.

(C) por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

(D) mediante aviso publicado na imprensa local.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dengue é um dos problemas prioritários da saúde públi-
ca  brasileira.  Dentre  as  medidas  de  controle  propostas 
pelo Ministério da Saúde ressalta-se, como atribuição da 
Vigilância Sanitária,

(A) o combate vetorial por meio da aplicação espacial de 
inseticida a ultra baixo volume (UBV).

(B) as inspeções domiciliares e a eliminação e tratamen-
to de criadouros.

(C) a identificação de situações propícias à proliferação 
do vetor, adoção de medidas educativas e exigência 
do cumprimento das medidas de controle vetorial.

(D) a  investigação  dos  casos  notificados  de  dengue  e 
realização de bloqueios. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 25 de setembro de 2010, o Departamento de Vigilân-
cia  Sanitária  do município  X registrou um surto de gas-
troenterite entre os participantes de um almoço de confra-
ternização na Casa de Festas Santo Antônio. Do total de 
257 participantes, 90 desenvolveram um quadro agudo de 
gastroenterite. Diante desse cenário,

(A) a incidência de gastroenterite foi de 35 por 1000 parti-
cipantes.

(B) a taxa de ataque de gastroenterite entre os partici-
pantes foi de 35%.

(C) o coeficiente de letalidade por gastroenterite foi de 35%. 

(D) a prevalência  de gastroenterite  foi  de 35  por  1000 
participantes.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Epidemiologia é uma disciplina científica, produtora de co-
nhecimentos originais sobre o processo saúde-doença e, 
também, participante dos esforços pelo cuidado da saúde 
das  populações.  Para  a  compreensão  dos  agravos  que 
acometem a saúde da população, a epidemiologia utiliza-
se da seguinte sequência:

(A) formulação de hipóteses, interpretação dos padrões 
de ocorrência, estudo descritivo, estudo analítico.

(B) formulação  de  hipóteses,  estudo  analítico,  estudo 
descritivo, interpretação dos padrões de ocorrência.

(C) interpretação dos padrões de ocorrência, estudo des-
critivo, estudo analítico, formulação de hipóteses.

(D) estudo descritivo, interpretação dos padrões de ocor-
rência, formulação de hipóteses, estudo analítico.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Portaria n. 612/97–SES/GO, de 25 de 
novembro de 1997, que estabelece normas técnicas para 
o consultório odontológico,

(A) os estabelecimentos odontológicos que contarem com a 
atividade de radiognóstico deverão obedecer, além das 
normas gerais específicas, à norma técnica que regula-
menta a instalação física e operacional de equipamen-
tos de radiodiagnóstico e radioterápicos, e a proteção 
radiológica no estado de Goiás.

(B) os consultórios em que atuam mais de um profissio-
nal, sem que um deles assuma, por todos, a respon-
sabilidade técnica do estabelecimento, devem fazer o 
cadastro, individualmente, na Superintendência de Vi-
gilância Sanitária, de pelo menos dois dos profissio-
nais atuantes.

(C) o alvará sanitário deverá ser solicitado para a instala-
ção física e operacional de equipamentos de radiodiag-
nóstico e radioterápicos e afixado em quadro próprio, 
em local visível, ou divulgado no site da Superinten-
dência de Vigilância Sanitária.

(D) os laboratórios e as oficinas de prótese odontológica 
licenciados  terão  o  funcionamento  condicionado  à 
presença obrigatória  de profissional  responsável  ou 
de técnico de higiene bucal habilitado.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 16.140, de 2 de outubro de 2007, dispõe sobre o 
Sistema Único de Saúde (SUS), as condições para promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, organização, regu-
lamentação,  fiscalização  e  controle  dos  serviços  corres-
pondentes e dá outras providências. Conforme o capítulo 
da atenção à saúde bucal, compete à Secretaria Estadual 
da Saúde:

(A) implementar ações regionalizadas de atenção integral 
à saúde bucal, apoiando a reorganização, garantindo 
o acesso da população em todas as faixas etárias no 
primeiro e segundo níveis de atenção, incluindo pro-
moção, prevenção e tratamento.

(B) propor ações que priorizem as atividades de promo-
ção e tratamento especializado em saúde bucal, bem 
como apoio à fluoretação das águas de abastecimen-
to público.

(C) propor  a implantação permanente da educação em 
saúde  bucal  no  currículo  escolar  do  ensino  funda-
mental,  médio  e  superior,  integrando-se  às  demais 
ações de saúde.

(D) promover a descentralização das ações de saúde bu-
cal, por intermédio da regionalização e  da organiza-
ção dos serviços, conforme o plano diretor de regio-
nalização, para que possam prestar atendimento uni-
versal. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de esterilização por meio físico, poderá ser 
utilizado:

(A) calor seco, para metais, na temperatura de 175 graus 
Celsius, durante 120 minutos.

(B) calor úmido ou seco, na temperatura de 175 graus 
Celsius, durante 120 minutos ou desinfecção com 
álcool a 70%.

(C) calor úmido com invólucros de tecido de algodão cru 
duplo, caixa de inox fina ou de alumínio, ou desinfec-
ção com álcool a 70%.

(D) calor úmido ou seco para esterilização de materiais 
como brocas de aço ou tungstênio, placas e pote de 
vidro e moldeiras resistentes ao calor.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cirurgião-dentista pode estar sujeito a duas modalidades 
de radiação: primária e secundária. Visando à sua prote-
ção contra radiações ionizantes durante a realização de 
radiografias intrabucais, o profissional deve

(A) colocar-se, no mínimo, à distância de 1,20 metros do 
paciente, em uma posição na qual não consiga ver a 
face do paciente, sem se posicionar na direção do fei-
xe principal de radiação.

(B) posicionar-se preferencialmente atrás de barreiras de 
proteção ou sem se posicionar  na direção do feixe 
principal de radiação.

(C) colocar-se, no mínimo, à distância de 1,20 metros do 
paciente, posicionando-se preferencialmente atrás de 
barreiras de proteção.

(D) colocar-se, no mínimo, à distância de 1,20 metros do 
paciente  e  posicionar-se  preferencialmente  atrás 
dele.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sabendo-se da importância do acondicionamento de resí-
duos na área da saúde, deve-se seguir as orientações do 
regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde. A respeito desse assunto, a RDC n. 306, 
de 7 de dezembro de 2002, prevê:
(A) os resíduos sólidos e líquidos devem ser acondicio-

nados em saco constituído de material  resistente à 
ruptura  e  ao vazamento,  impermeável,  baseado na 
NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de 
peso de cada saco,  sendo proibido o seu esvazia-
mento ou reaproveitamento. 

(B) os sacos devem estar contidos em recipientes de ma-
terial lavável, resistente à punctura, à ruptura e ao va-
zamento, com tampa provida de sistema de abertura 
sem contato manual, com cantos arredondados e ser 
resistente ao tombamento. 

(C) os  recipientes  de  acondicionamento  existentes  nas 
salas de cirurgia necessitam de tampa para vedação, 
com sistema de abertura sem contato manual, com 
cantos arredondados e devem ser resistentes ao tom-
bamento. 

(D) os resíduos líquidos devem ser acondicionados em 
recipientes constituídos de material compatível com o 
líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, 
com tampa provida de sistema de abertura sem con-
tato manual e vedante.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 1996), práticas de 
trabalho seguras envolvem cuidados específicos com ma-
teriais perfurocortantes, prevenção da contaminação ambi-
ental por material biológico e exposição de patógenos de 
transmissão  sanguínea.  Na  ocorrência  de  um  acidente 
com material  perfurocortante,  deve-se adotar  o seguinte 
procedimento:
(A) lavar  com água e sabão o ferimento,  ser rápido,  e 

agir em cerca de uma hora. As quimioprofilaxias con-
tra  HBV e  HIV  devem ser  iniciadas  até  uma  hora 
após o acidente. Em casos extremos, pode ser reali-
zada de seis a 12 horas depois. Após esse período, a 
eficácia para o HIV é discutível.

(B) lavar com água e sabão o ferimento ou a pele expos-
ta ao sangue ou fluido orgânico. Lavar as mucosas 
com soro  fisiológico  ou  água  em abundância;  não 
usar antissépticos tópicos do tipo PVPI ou álcool  a 
70%. Se o ferimento for maior de 0,5 centímetros, re-
comenda-se a utilização de injeção de antissépticos.

(C) lavar com água e sabão o ferimento ou a pele expos-
ta ao sangue. Dirigir-se imediatamente ao centro de 
referência no atendimento de acidentes ocupacionais 
com material biológico da região e comunicar o fato 
ao técnico de segurança do trabalho para preenchi-
mento do inquérito de notificação e emissão da co-
municação de acidente de trabalho.

(D) lavar com água e sabão o ferimento ou a pele expos-
ta ao sangue. Deverá ser solicitada pelo médico a co-
leta de amostras de sangue do paciente-fonte. As qui-
mioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas 
até uma hora após o acidente. Em casos extremos, 
pode ser realizada de seis a 12 horas depois. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um adolescente caiu da bicicleta e apresentou concussão 
e fratura no dente 11, com envolvimento de esmalte e den-
tina, havendo pequena exposição pulpar. Após oito horas 
do  acidente,  procurou  atendimento  odontológico.  Nesse 
caso, a conduta mais adequada é:

(A) radiografia periapical + contenção + pulpotomia com 
hidróxido de cálcio.

(B) radiografia periapical + proteção pulpar direta com hi-
dróxido de cálcio. 

(C) radiografia periapical + contenção + curetagem pulpar 
com hidróxido de cálcio. 

(D) radiografia periapical + contenção + pulpectomia.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento endodôntico radical de dentes permanentes 
com lesão periapical crônica, o cirurgião-dentista deve utili-
zar  uma medicação  intracanal  como curativo  de  demora 
para inativar a lípide A, presente na membrana de bactérias 
Gram-negativas. O material que cumpre esta função é: 

(A) paramonoclorofenol canforado.

(B) hidróxido de cálcio.

(C) óxido de zinco e eugenol.

(D) hipoclorito de sódio a 1%.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na endodontia de dentes permanentes, são características 
do abscesso dentoalveolar agudo em fase inicial:

(A) dor espontânea e localizada, ausência de mobilidade 
e vitalidade pulpar.

(B) dor espontânea ou à percussão, mobilidade dental e 
edema agudo.

(C) dor à percussão, extrusão dental e vitalidade pulpar.

(D) dor pulsátil e localizada, mobilidade dental e ausência 
de vitalidade pulpar.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  dentifrício  fluoretado  é  considerado  um dos  métodos 
mais racionais de prevenção à cárie dentária. No Brasil, 
as normas que regulamentam os dentifrícios (Resolução 
n. 79, de 28 de agosto de 2000) determinam que eles te-
nham fluoreto, no máximo, a

(A) 15,0% 

(B) 11,0% 

(C) 0,15%

(D) 0,11% 
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fluoreto pode agir no controle da cárie dentária por inter-
ferir nos processos de desmineralização (Des) e reminera-
lização (Re), atuar na mineralização pós-eruptiva e por ini-
bir o metabolismo bacteriano. Todas essas ações do fluo-
reto sofrem interferência em função da

(A) temperatura, da concentração, do pH e da ação do 
fluoreto sistêmico na Des.

(B) viscosidade, da concentração, do pH e da ação do 
fluoreto na aceleração da Re.

(C) concentração, do pH, da composição e do tipo de veí-
culo no qual ele está contido.

(D) temperatura, da concentração, do pH e do tipo de veí-
culo no qual ele está contido.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No protocolo clínico de aplicação dos sistemas adesivos 
de condicionamento total, 

(A) a aplicação do  primer deve preceder a aplicação do 
condicionador.

(B) a aplicação do bonding deve preceder a aplicação do 
primer.

(C) a aplicação do bonding deve preceder a aplicação do 
condicionador.

(D) a aplicação do  primer deve preceder a aplicação do 
bonding.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O procedimento clínico mais adequado para restauração 
de duas cavidades de classe III adjacentes é o seguinte:

(A) restaurar as duas, simultaneamente.

(B) restaurar primeiramente a de maior proporção.

(C) restaurar primeiramente a de menor proporção.

(D) restaurar uma de cada vez, aleatoriamente.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em restaurações diretas de resina composta, camada hí-
brida e smear layer significam, respectivamente,

(A) camada de colágeno exposta e camada de dentina 
desmineralizada.

(B) camada de interdifusão entre a resina e a dentina e 
camada de lama dentinária.

(C) camada de dentina desmineralizada e camada de in-
terdifusão entre a resina e a dentina.

(D) camada de lama dentinária  e  camada de colágeno 
exposta.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cimentos de ionômero de vidro apresentam as seguin-
tes propriedades:

(A) biocompatilidade  com o  tecido  dental,  liberação  de 
fluoreto, alto coeficiente de expansão térmica e linear, 
descoloração marginal, sinérise e embebição.

(B) adesividade com o tecido dental, liberação de fluore-
to, baixo coeficiente de expansão térmica e linear, es-
tabilidade de cor marginal,  sensibilidade à super-hi-
dratação e à desidratação.

(C) biocompatilidade  com o  tecido  dental,  liberação  de 
fluoreto, baixo coeficiente de expansão térmica e li-
near, descoloração marginal, sinérise e embebição.

(D) adesividade com o tecido dental, liberação de fluore-
to, alto coeficiente de expansão térmica e linear, esta-
bilidade de cor marginal, sensibilidade à super-hidra-
tação e à desidratação.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma criança de nove anos e seis meses comparece à clínica 
odontológica apresentando dor no dente 64. Ao exame clíni-
co, observa-se uma cavidade de cárie extensa no dente 64 e, 
ao exame radiográfico, constata-se reabsorção óssea na re-
gião de bifurcação radicular, porém sem atingir o germe do 
permanente sucessor. Observa-se também que o dente 24 
apresenta-se com mais de 2/3 de raiz formada. Nesse caso, 
o procedimento clínico a ser adotado é o seguinte: 

(A) exodontia do 64.

(B) exodontia do 64 e confecção de banda alça.

(C) pulpectomia e restauração do 64.

(D) pulpotomia e restauração do 64.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em crianças de ambos os sexos, têm-se como caracte-
rísticas  favoráveis  da  oclusão  na  dentadura  decídua 
para uma adequada instalação da dentição mista:

(A) ausência de curva de Spee e Wilson, presença de es-
paços primatas, arco tipo I de Baume e plano terminal 
em degrau distal.

(B) presença de curva de Spee e Wilson, presença de 
espaços primatas, arco tipo II de Baume e plano ter-
minal em degrau distal.

(C) ausência de curva de Spee e Wilson, presença de es-
paços primatas, arco tipo I de Baume e plano terminal 
em degrau mesial.

(D) presença de curva de Spee e Wilson, ausência de es-
paços primatas, arco tipo I de Baume e plano terminal 
em degrau distal.
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▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É a mais prevalente das doenças bucais infecciosas da in-
fância.  Apresenta-se  clinicamente  com  inúmeras  placas 
cremosas,  amolecidas e esbranquiçadas,  levemente ele-
vadas  que,  quando  removidas,  deixam  uma  superfície 
cruenta e dolorida. Qualquer área da cavidade bucal pode 
ser afetada (mucosa, língua, palato e lábios). Para a doen-
ça descrita, o agente etiológico e o tratamento recomenda-
do são, respectivamente,

(A) Candida albicans e uso de agentes antifúngicos e an-
tibacterianos.

(B) Herpesvírus hominis e tratamento sintomático visan-
do ao alívio do desconforto.

(C) Candida albicans e suspensão de nistatina ou anfote-
ricina B.

(D) Herpesvírus  hominis e  uso  de  agentes  antivirais 
como o Aciclovir.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No atendimento odontológico de pacientes portadores de 
necessidades especiais, pode ocorrer crises convulsivas. 
Nesses casos, deve-se

(A) posicionar o paciente em decúbito lateral, evitar mor-
dedura de lábios e língua e suspender o tratamento, 
dando continuidade em outra sessão.

(B) posicionar o paciente em decúbito ventral, evitar mor-
dedura de lábios e língua e suspender o tratamento, 
dando continuidade em outra sessão.

(C) posicionar o paciente em decúbito lateral, evitar mor-
dedura de lábios e língua e dar continuidade ao aten-
dimento após o controle da crise. 

(D) posicionar o paciente em decúbito ventral, evitar mor-
dedura de lábios e língua e dar continuidade ao aten-
dimento após o controle da crise.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de tratamento restaurador atraumático é realiza-
da, utilizando-se:

(A) isolamento  relativo,  cimento  de  ionômero  de  vidro 
modificado por resina e curetas manuais de dentina.

(B) isolamento relativo, cimento de ionômero de vidro au-
topolimerizável e curetas manuais de dentina.

(C) consultório odontológico, cimento de ionômero de vi-
dro reforçado com partículas de prata e instrumentos 
rotatórios.

(D) consultório odontológico, cimento de óxido de zinco e 
eugenol e curetas manuais de dentina.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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REDAÇÃO

Instruções
A prova de Redação apresenta duas propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, 
você deve escolher um dos gêneros indicados a seguir:

A – Artigo de opinião
B – Carta de leitor 

O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. A 
fuga do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve 
copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto.
Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:     Desenvolvimento urbano sustentável: imposição e/ou necessidade?

Coletânea

1. Desenvolvimento urbano sustentável: uma questão de espaço

Em 24 de maio de 2007 foi assinada na Alemanha a “Carta de Leipzig”, que define as novas bases para a orde-
nação territorial das cidades europeias. Em uma nova reunião ocorrida em Marselha em novembro de 2008 en-
tre ministros de estado de vários países europeus, definiu-se que essas novas políticas sejam implementadas já 
a partir de 2010: as cidades do velho continente agora deverão manter seu foco em políticas que resolvam os 
problemas de exclusão social, envelhecimento, alterações climáticas e mobilidade. A carta de Leipzig propõe, de 
forma genérica, o fortalecimento do centro das cidades, e consequente combate à dispersão urbana, com o sen-
tido de conter problemas ambientais causados pelo excesso de deslocamento (tráfego intenso de veículos, po-
luição) e aumento da área de solo ocupada. As outras ações propostas pela Carta de Leipzig são óbvias – apoio 
a bairros carentes e melhoria das políticas de financiamento à infraestrutura urbana.
A necessidade de um modelo centralizado de desenvolvimento urbano explica-se no velho continente pela proli-
feração de cidades com centros vazios e degradados e pela óbvia falta de espaço. 
No entanto ao retornarmos à autodefinida obra mais poética que arquitetônica de Le Corbusier, e seu discípulo 
máximo brasileiro, Lucio Costa, temos o exemplo do pai que não faz jus ao filho – Brasília, como já foi dito tan-
tas vezes, foi maior que o Brasil.
Torna-se inevitável pensar que a questão do espaço em nosso gigante tropical, bem como o absurdo caos urba-
no das grandes cidades do eixo sul brasileiro, tornou a nossa concentração um mal tão evidente quanto a nossa 
paradoxal dispersão. Se por um lado os nossos tão poucos espaços abertos não têm, por exemplo, a mesma 
qualidade ambiental do Parque das Nações em Lisboa, ou de “El Retiro” em Madri, por outro as distâncias alea-
toriamente percorridas pelos habitantes das nossas cidades, seja para o trabalho, seja para casa, seja em busca 
de lazer ou prática de atividades físicas, tornam muito pouco sustentáveis as nossas cidades, em especial as 
grandes metrópoles.
Qual seria então o modelo de desenvolvimento urbano sustentável adequado ao Brasil? Se pensarmos no binô-
mio ambiente-qualidade de vida, há que se descobrir um modelo de implementação de núcleos suburbanos re-
gionalizados, de modo a garantir um mínimo deslocamento dos seus habitantes. Deverão esses subúrbios ser 
permeados por grandes áreas de preservação e, obrigatoriamente, ser interligados por transportes públicos efi-
cientes e de qualidade. 
É preciso, portanto, combater a especulação imobiliária desenfreada e caótica que assola áreas de tradicional 
preservação ambiental na periferia, como a Serra da Cantareira, o município de Cotia, na Grande São Paulo, ou 
a Barra da Tijuca e seus subúrbios no Rio de Janeiro, ainda que essa preservação tenha se dado mais por 
abandono, fatores geográficos ou acaso do que por adoção de qualquer modelo consistente de conservação.
É preciso, mais do que nunca, promover os urbanistas a uma categoria multidisciplinar de estudiosos do ambi-
ente urbano e suas inter-relações funcionais, naturais e culturais, visando a uma sustentabilidade certamente 
mais permanente do que a mera análise de desempenho energético dos edifícios que hoje é promovida pelos 
arquitetos que já se dedicam a essa causa.

Disponível em: <http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/>. Acesso em: 8 mar. 2011. (Adaptado).
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2. Empregos verdes no Brasil

Levantamento inédito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que o Brasil tem 2,6 milhões de 
empregos verdes e que a transição para uma economia com atividades que emitam menos gases que ampliam 
o efeito estufa deve aumentar a oferta desses postos de trabalho.
Conforme o relatório  Empregos Verdes no Brasil: Quantos São, Onde Estão e Como Evoluirão nos Próximos 
Anos, no fim de 2008 o total de empregos verdes no país foi de 2.653.059 e representava 6,73% do total de pos-
tos formais de trabalho. Os cálculos da OIT foram baseados em dados oficiais federais e classificam esses pos-
tos de trabalho em: produção e manejo florestal; geração e distribuição de energias renováveis; saneamento, 
gestão de resíduos e de riscos ambientais; manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais; 
transportes coletivos alternativos ao rodoviário e aeroviário; e telecomunicações e teleatendimento (quadro a se-
guir).

Atividades econômicas Empregos
Produção e manejo florestal 139.768

Geração e distribuição de energias renováveis 547.569

Saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais 303.210

Manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais 435.737

Transportes coletivos e alternativos ao rodoviário e aeroviário 797.249

Telecomunicações e teleatendimento 429.526

Total 2.653.059

O crescimento anual da oferta desse tipo de emprego no Brasil tem sido de quase 2%. E a entidade aponta al-
guns caminhos para ampliar a geração dessa forma de trabalho. Programas federais como o Minha Casa, Minha 
Vida associados a mudanças em políticas para concessão de créditos e estímulo a tecnologias limpas podem 
elevar o uso de fontes alternativas para aquecimento de água e geração de energia, demandando mais mão de 
obra. A redução dos impostos para compra da linha branca de eletrodomésticos com eficiência energética ou 
sem gases que afetam a camada de ozônio, o fortalecimento de cadeias produtivas de produtos florestais não 
madeireiros, a ampliação da inspeção contra poluição veicular excessiva e a futura aprovação de uma política 
nacional de resíduos sólidos também contribuirão para mudar a cara do trabalho no país.
"A julgar pelo número de empregos verdes que já podemos identificar nas estatísticas sobre o mercado de tra-
balho, a transição para uma economia de baixas emissões de carbono no Brasil não parte da estaca zero. Pelo 
contrário, os 2.653.059 postos de trabalho formal inseridos em atividades econômicas que contribuem para a re-
dução de emissões de carbono ou para a melhoria da qualidade ambiental sinalizam, por si só, que essa transi-
ção já começou", conclui o relatório. “A economia brasileira não vai se desestruturar se continuar gerando em-
pregos verdes”, disse em nota da OIT o autor do estudo, Paulo Sérgio Muçouçah.

Disponível em: <http://www.oeco.com.br/salada-verde/23317-empregos-verdes-no-brasil>. Acesso em: 10 mar. 2011.
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3. 

Disponível em: <http://roubervalbarboza.wordpress.com/page/3/>. Acesso em: 12 abr. 2011.

4. Lembrança do mundo antigo 

Clara passeava no jardim com as crianças.
O céu era verde sobre o gramado,
a água era dourada sob as pontes,
outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados,
o guarda-civil sorria, passavam bicicletas,
a menina pisou a relva para pegar um pássaro,
o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara.

As crianças olhavam para o céu: não era proibido.
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo.
Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos.
Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas,
esperava cartas que custavam a chegar,
nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!!
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!

ANDRADE, C. Drummond de. Lembrança do mundo antigo. In: ANDRADE, C. Drummond de. Sentimento do mundo. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2005. p. 84.

redacao_superior_fiscal-de-saude-publica



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011 

5. Os conceitos que embasam o Planejamento Urbano
                                                                                  Maria Lucila Bezerra

Nos anos 70, do século XX, havia uma área de estudo nitidamente reconhecida pelo seu objeto de análise: o ur-
bano. Ocorre que este se revestiu de enfoques diversos, na maioria das vezes, ligados a processos de industria-
lização e, sobretudo, à dicotomia urbano-rural. O capitalismo, na sua versão mais avançada, sobretudo na Euro-
pa, se expressava espacialmente na concentração urbano-industrial que tomava forma nos países industrializa-
dos do Primeiro Mundo. Tal modelo generalizou-se pelas nações em desenvolvimento, passando, assim, os pro-
cessos de urbanização a serem respaldados pelo modelo urbano-industrial. 
Mais recentemente, ao enfoque urbano incorporou-se o ambiental, noção que, ao longo do tempo, passa a ex-
pressar um só objeto: urbano/ambiental. Com efeito, a problemática socioambiental urbana “soa” como uma rou-
pagem da moda para as velhas questões sociais (urbanas). Hoje os temas ligados ao esgotamento sanitário, aos 
resíduos sólidos, à qualidade da água e à poluição fazem parte da problemática urbana das cidades e consti-
tuem prioridades da ação municipal, na medida em que têm forte rebatimento no meio ambiente. Na verdade, a 
dimensão ambiental da análise urbana extrapolou o enfoque sanitarista, outrora bastante utilizado. Na perspecti-
va da abordagem urbano/ambiental, a requalificação, o controle e a manutenção dos espaços públicos são obje-
to da gestão ambiental do território urbano, de modo a que ativos naturais, como a praia, os rios e a cobertura 
vegetal, sejam encarados como um patrimônio da sociedade e, portanto, preservados para serem desfrutados 
pelas gerações atuais e futuras.

Disponível em: <www.fundaj.gov.br>. Acesso em:12 abr. 2011.

Propostas de redação
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a res-
peito de um tema atual de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto 
de vista a respeito do tema com argumentos sustentados por informações e opiniões que se comple-
mentam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.
Suponha que você seja um cidadão preocupado com a sustentabilidade do espaço urbano e resolva 
manifestar sua preocupação quanto às formas de organização e de utilização dos bens naturais nas 
cidades brasileiras. Para sua manifestação, você deve escrever um artigo de opinião para ser publi-
cado em um jornal de circulação nacional. Em seu texto, você deve defender seu ponto de vista 
acerca do tema Desenvolvimento urbano sustentável: imposição e/ou necessidade?, apresentando 
argumentos convincentes que sustentem sua opinião e que possam refutar outros pontos de vista.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publi-
cados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor (representante do jornal ou da revista) ou ao autor 
da matéria publicada (quando o seu nome é revelado). Por ser de caráter persuasivo, o autor da car-
ta de leitor busca convencer o destinatário a adotar o seu ponto de vista e acatar suas ideias por 
meio dos argumentos apresentados.
Imagine que você seja o presidente de uma ONG e resolva expor à sociedade as dificuldades en-
frentadas pelos cidadãos brasileiros para desenvolver uma mentalidade de preservação ambiental 
nas grandes cidades. Para isso, você vai escrever uma carta de leitor a ser publicada em um jornal 
de circulação nacional, apresentando seu ponto de vista a respeito do tema Desenvolvimento urba-
no sustentável: imposição e/ou necessidade?. Para construir seus argumentos acerca da imposição 
e/ou da necessidade de um plano de sustentabilidade, selecione dados e fatos que possam conven-
cer os leitores do jornal a acatarem o seu ponto de vista.

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve assumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.
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