
 
 

 

 

 

 

004 – Trabalhador Braçal  
 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 30 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao 
aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-
resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de 
identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
 

 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa 

 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Gerais e 
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ASSINATURA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto a seguir é referência para as questões 01 a  06. 
 

 
ORDEM DE SERVIÇO 

 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

 

Pela presente Ordem de Serviço, objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais 
neste setor sobre as condições de segurança e saúde às quais estão expostos e orientar também sobre os 
procedimentos de uso do Equipamento de Proteção Individual – EPI, de forma a padronizar comportamentos 
para prevenir acidentes e/ou doenças ocupacionais. 

 
Fatores de risco de acidentes 

 
• Improvisação de ferramentas e uso de ferramentas defeituosas. 
• Queda de objetos das lajes superiores. 
• Arranjo físico inadequado (no canteiro. 
• Presença de entulhos da construção (pregos, pontas de cerâmica e de madeira). 
• Máquinas sem proteção. 
• Armazenamento inadequado de materiais. 
 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Necessários e /ou Utilizados 
 

• Capacete. 
• Sapato de segurança. 
• Óculos de segurança (durante o corte da alvenaria para instalação dos eletrodutos). 

 
Medidas Preventivas para os Riscos Ambientais 

 

• Antes de manusear ou fazer qualquer trabalho em circuitos elétricos; desligue OBRIGATORIAMENTE a 
energia. 

• Não faça reparos ou instalações em circuitos energizados. 
• É necessário treinamento para execução das tarefas. 
• Não transite pela obra sem capacete e sapato de segurança. 
• Use seus EPIs apenas para a finalidade a que se destinam e mantenha-os sob sua guarda e conservação. 
• Observe atentamente o meio ambiente do trabalho ao circular na obra, e corrija as condições inseguras 

encontradas imediatamente. 
• Não ultrapasse a barreira (cancela) de segurança sem que o elevador esteja no seu pavimento. 
 

Orientações de Segurança do Trabalho 
 

• Não realize trabalhos em circuitos ou equipamentos energizados. Quando não for possível desligá-los, use 
luvas de borracha e calçados especiais. 

• Use ferramentas manuais adequadamente e as mantenha em boas condições de uso. 
• Isole as partes vivas expostas dos circuitos provisórios (quando tenham se tornado inoperantes ou 

dispensáveis, retire-os do local). 
• Somente ligue máquinas em equipamentos por intermédio de disjuntores e/ou botoeiras. 
• Faça manutenção preventiva das máquinas e equipamentos e comunique qualquer alteração encontrada, para 

registro no livro de inspeção. 
• Verifique diariamente as ligações provisórias do canteiro de obras. Não as deixe próximas ao chão ou dentro 

de poças d’água. 
• Obedeça as sinalizações existentes na obra. 
• Não fume quando estiver operando máquina. 

 
Nome:                                                                                                     Função: 

 
Recebi treinamento de segurança e saúde no trabalho, bem como todos os equipamentos de proteção 
individual para neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho. 
Serei cobrado, conforme amparo legal, com relação ao uso desses equipamentos e estou ciente de que a 
não utilização é passível de Sanções Legais. 

 
             Florianópolis, ____ de _______________ de ______ 

 
                             ____________________________ 

                       Assinatura do Empregado  
 

(Fonte: www.sinduscon-fpolis.org.br.Acesso em 13.06.2010. – adaptado.) 
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01 - Considere a ordem de serviço anteriormente apr esentada e assinale a alternativa correta. 
 

a) A ordem de serviço destina-se aos trabalhadores em geral. 
b) A leitura da ordem de serviço dispensa o trabalhador de participar de treinamento. 
c) O objetivo central da ordem de serviço é a proteção do meio ambiente durante as obras de construção. 
*d) Segundo a ordem de serviço, cada trabalhador deve cuidar dos seus equipamentos de segurança. 
e) Os trabalhadores não devem ligar as máquinas com disjuntores. 

 
 
02 - Segundo a ordem de serviço, quando o trabalhado r encontrar condições que possam causar acidentes n o ambiente 

de trabalho, ele deve: 
 

a) procurar o responsável e informar ao chefe. 
*b) consertar o que representar perigo. 
c) evitar circular no local e não avisar os colegas nem o chefe. 
d) continuar as atividades normais e usar os equipamentos de proteção individual. 
e) fazer uma advertência aos colegas responsáveis pelas condições inseguras. 
 

 
03 - Assinale, dentre as ações abaixo descritas, aq uela que pode ser realizada pelos trabalhadores a p artir das instruções 

fornecidas no manual. 
 

a) Fazer reparos em circuitos energizados. 
b) Deixar as ligações provisórias no chão. 
c) Fazer todos os registros relevantes sobre máquinas no livro de inspeção. 
d) Executar atividades para as quais não tenha sido treinado. 
*e) Retirar do local de trabalho partes vivas expostas dos circuitos provisórios quando não estiverem mais em condições de 

uso. 
 
 
04 - Sobre o quadro Fatores de Risco, é correto afirmar: 

 

a) O objetivo é orientar os trabalhadores a manusear com cuidado ferramentas defeituosas e inadequadas e a não pisar em 
entulhos. 

b) A lista dos fatores de risco começa pelo menos perigoso e continua até o mais perigoso. 
c) Os parênteses indicam lugares onde dificilmente acontecem acidentes. 
*d) A lista dos fatores de risco tem o objetivo de orientar os trabalhadores a evitar as situações que podem causar acidentes. 
e) Acidente corresponde a problemas relacionados a atitudes voluntárias dos trabalhadores. 

 
05 - Considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os equipamentos listados no quadro intitulado Equ ipamentos de Proteção Individual (EPI) Necessários e/o u 
Utilizados deverão ser usados em todos os momentos pelos empregados. 

2. Ao assinar, no último quadro, o empregado estará  manifestando concordar com o que consta no documen to. 
3. A expressão “Serei cobrado, conforme amparo legal , com relação ao uso desses equipamentos”, presente  no 

último quadro, significa que o trabalhador paga par te do custo dos equipamentos por ele utilizados. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
*b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 
06 - Segundo o texto, os trabalhadores estão proibid os de: 
 

a) desligar a energia elétrica na obra. 
*b) fumar durante a realização de algumas atividades. 
c) isolar as partes vivas expostas dos circuitos provisórios. 
d) usar os equipamentos de proteção individual ao circular pela obra. 
e) usar o elevador para o deslocamento pessoal ou de materiais. 
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O texto a seguir é referência para as questões 07 a  10. 
 

Quem sujar vai ter de limpar 
 

Política Nacional de Resíduos Sólidos começa a ser analisada hoje pelo Senado e também responsabiliza empresas pela 
gestão do lixo. 

A discussão no Congresso já leva 21 anos, mas finalmente o Brasil está mais perto de ter uma Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados em março, começa amanhã a ser analisado no Senado 
e se baseia no princípio de que quem produziu o lixo é encarregado do seu destino, trazendo dois conceitos ainda incipientes por 
aqui: a responsabilidade compartilhada e a logística reversa. De acordo com esses conceitos, todos os envolvidos na geração de 
resíduos – dos fabricantes dos produtos descartados aos próprios consumidores – devem dividir a tarefa de dar uma destinação 
adequada a eles. (...) 

Entre as principais intenções da política para o lixo está o incentivo à reciclagem. Metas só devem ser estabelecidas no 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, documento com horizonte de 20 anos que será atualizado a cada 4 anos e vai especificar as 
ações para o cumprimento dos objetivos do projeto (além da reciclagem, redução do lixo gerado e eliminação e recuperação de 
lixões). 

O projeto em tramitação no Congresso também estipula o prazo de quatro anos para a destinação adequada dos resíduos 
domiciliares de responsabilidade municipal. O que significa que não só o uso de lixões precisa ser encerrado até então: os 
municípios também devem implementar ações de reciclagem e tratamento de lixo orgânico para que apenas os rejeitos – o que já 
foi ou não pode ser processado – cheguem aos aterros. 

A meta é ousada, considerando que 1 em cada 5 cidades ainda usa a disposição no solo – os lixões – como única 
destinação para os resíduos domiciliares. Os lixões são proibidos, mas a regra não se faz cumprir com rigidez. “O uso é 
prorrogado através de acordos com os órgãos fiscalizadores, porque há a consciência de que muitos municípios não têm como 
arcar com a mudança”, observa o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, Carlos Roberto Silva 
Filho. E, quanto menor o aterro, mais cara a manutenção.(...) 

Hoje, os estabelecimentos que geram lixo perigoso e entulhos de construção devem dar uma destinação adequada aos 
resíduos. A responsabilidade compartilhada estende essa obrigação para o resíduo gerado após o consumo dos produtos e a 
distribui, de forma encadeada, entre fabricante ou importador, distribuidor, comerciante, consumidor e poder público. Na prática, 
haverá a implantação da logística reversa (ou verde) pelas empresas – da coleta do produto ao fim da vida útil para destinação 
final ou reciclagem. 

(Pedro de Castro, Gazeta do Povo, 08 jun. 2010 – adaptado.) 
 
07 - De acordo com o texto, é correto afirmar: 

 

a) Faz mais de 21 anos que a destinação dos resíduos sólidos está sendo discutida no Congresso. 
b) O Senado concluiu a análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
c) Até o momento não existia lei para o destino de lixo perigoso e entulhos de construção. 
d) Atualmente a destinação dos resíduos domiciliares passará a ser de responsabilidade estadual. 
*e) Pela nova legislação, os produtores e os consumidores passarão a ter responsabilidade sobre os resíduos gerados. 

 
08 - Assinale, dentre as alternativas que seguem, a  que representa uma possível consequência da nova l egislação. 

 

*a) Incentivo à reciclagem. 
b) Menos pessoas envolvidas na destinação do lixo. 
c) Uso dos aterros para depósito do lixo orgânico. 
d) Desaparecimento dos aterros. 
e) Diminuição da produção de embalagens descartáveis. 

 
09 - Segundo o a nova lei, o que os municípios dever ão fazer com os “lixões”? 

 

a) Fazer acordo de prorrogação de seu funcionamento com os órgãos fiscalizadores. 
b) Incentivar a reciclagem dos materiais já depositados neles. 
*c) Desativá-los no prazo máximo de quatro anos. 
d) Depositar neles apenas o lixo orgânico. 
e) Evitar que sejam localizados em áreas próximas a residências e rios. 

 
10 - Assinale a alternativa que apresenta um título  que NÃO tem o mesmo sentido de “Quem sujar vai ter  de limpar”. 

 

a) “Aquele que sujar é quem vai ter de limpar”. 
b) “Sujou, limpou!”. 
c) “Quem sujar é responsável pela limpeza”. 
*d) “Alguém vai de limpar a sujeira de outro”. 
e) “Quem suja é quem vai limpar”. 
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MATEMÁTICA 
 
11 - Num dia de inverno, às 6 horas da manhã, a tem peratura era de menos 2 graus. Ao meio-dia, a tempe ratura era de 7 

graus. Então, das 6 horas da manhã até o meio-dia, a  temperatura subiu: 
 

a) 2 graus. 
b) 5 graus. 
c) 7 graus. 
*d) 9 graus. 
e) 11 graus. 

 
12 - Há 200 calorias em 100 g de um determinado ali mento. Portanto, em 20 g desse alimento haverá: 

 

*a) 40 calorias. 
b) 100 calorias. 
c) 400 calorias. 
d) 1000 calorias. 
e) 4000 calorias. 

 
13 - Um arame medindo 40 cm de comprimento foi dobr ado na forma de um retângulo. Se o comprimento dess e retângulo 

é de 5 cm, sua largura será de: 
 

a) 8 cm. 
*b) 15 cm. 
c) 20 cm. 
d) 30 cm. 
e) 35 cm. 

 
14 - Em três testes, José obteve as notas 7,8, 7,6 e  7,4, e Maria obteve as notas 7,2, 8,2 e 7,4. Compa rando a média que 

José obteve com a que Maria obteve nesses três test es, é correto afirmar que: 
 

a) a média de José foi superior à de Maria em 1 ponto. 
b) a média de José foi inferior à de Maria em 1 ponto. 
*c) as médias são iguais. 
d) a média de José foi superior à de Maria em 2 pontos. 
e) a média de José foi inferior à de Maria em 2 pontos. 

 
15 - Quando uma nova rodovia foi construída, o temp o de viagem entre duas cidades diminuiu de 25 para 20 minutos. 

Dessa forma, pode-se dizer que o tempo de viagem en tre essas duas cidades diminuiu: 
 

a) 4%. 
b) 5%. 
c) 12%. 
*d) 20%. 
e) 25%. 

 
16 - A seguir temos quatro algarismos: 

 
 

 
 

 
 

Esses algarismos são primeiramente organizados do ma ior para o menor, formando um número de quatro 
algarismos. Em seguida, esses mesmos quatro algarism os são organizados do menor para o maior, formando um 
outro número de quatro algarismos. A diferença entr e os dois números de quatro algarismos formados é d e: 

 

a) 4626. 
b) 7326. 
*c) 7353. 
d) 7453. 
e) 10100. 

 
17 - Viajando a uma velocidade constante, um ônibus percorre 140 km em 4 horas. Mantendo a mesma veloci dade, esse 

ônibus percorrerá em 7 horas: 
 

a) 210 km. 
*b) 245 km. 
c) 300 km. 
d) 350 km. 
e) 420 km. 

 

7 8 1 3 
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18 - Para medir o comprimento de uma parede Marcelo utilizou uma régua de 30 cm. Ao efetuar a medida, e le descobriu 
que a parede media 8 cm a mais que o comprimento de  11 réguas. A medida da parede era: 
 

a) 2,51 m. 
b) 3,22 m. 
c) 3,30 m. 
*d) 3,38 m. 
e) 3,41 m. 

 
19 - Um estudante obteve as notas 7,2, 6,4 e 8,1 em  três provas. Para que sua média nas quatro provas s eja 7, ele deverá 

tirar na quarta prova nota: 
 

a) 8,2. 
b) 7,3. 
c) 7,0. 
d) 6,9. 
*e) 6,3. 

 
20 - Especialistas afirmam que 25% de todos os acide ntes sérios de bicicleta envolvem ferimentos na cab eça e que, de 

todos os ferimentos na cabeça, 80% são fatais. Com base nisso, pode-se dizer que a porcentagem de acid entes 
sérios de bicicleta que envolvem ferimentos fatais à cabeça é de: 
 

a) 16%. 
*b) 20%. 
c) 50%. 
d) 55%. 
e) 105%. 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
 
21 - Em outubro deste ano, o Brasil realizará eleiçõ es gerais. A partir das normas que regem o processo  eleitoral 

brasileiro, identifique as afirmativas a seguir com o verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(   ) No primeiro turno das eleições para Presidente  da República e Governador dos Estados, será conside rado eleito 
o candidato que alcançar a maioria dos votos, sendo  computados para esse cálculo os votos brancos e nu los. 

(   ) Na eleição de 2010 haverá a renovação de dois  terços das vagas do Senado e de todas as vagas das 
Assembleias Legislativas. 

(   ) Os candidatos que concorrem a qualquer cargo nas eleições de 2010 estão proibidos de mudar de pa rtido ou de 
domicílio eleitoral um ano antes das eleições. 

(   ) Nas eleições de 2010, a ocorrência de segundo  turno está restrita aos municípios com população s uperior a 100 
mil habitantes. 

(   ) Hão há limite para reeleições sucessivas de s enadores, deputados federais e estaduais. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência co rreta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V – F. 
b) V – V – F – V – V. 
*c) F – V – V – F – V. 
d) V – F – V – F – V. 
e) V – V – F – F – F. 

 
22 - No final de abril deste ano, ocorreu o maior d esastre ecológico dos Estados Unidos, provocado pelo  vazamento de 

petróleo no Golfo do México, que a empresa Transoce an, responsável pela exploração no local, não tinha  recursos 
técnicos para controlar. O vazamento de petróleo fo i provocado: 

 

a) pela tentativa de instalar uma plataforma no local. 
b) por uma ação terrorista empreendida por um grupo não identificado. 
c) pela perfuração de um novo ponto para acesso ao petróleo da camada pré-sal. 
d) pelo rompimento do duto que conduzia o petróleo até o continente. 
e) por uma explosão na plataforma que explorava petróleo no Golfo do México. 
(*) – Questão anulada, portanto todos os candidatos  serão pontuados. 
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O texto a seguir é referência para as questões 23 a  25. 

Bomba-relógio prestes a explodir 

Com sua capacidade praticamente esgotada, o Aterro Sanitário da Caximba se transformou em uma bomba-relógio. A 
intenção de estender o prazo de vida útil por mais seis meses, confirmada ontem pela prefeitura de Curitiba, desencadeou um 
protesto que bloqueou o acesso ao aterro e provocou uma fila de caminhões de lixo. 

As licenças prévias para os terrenos da Caximba, em Curitiba, e de Fazenda Rio Grande, que poderão receber o Sistema 
Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos (SIPAR), devem ser expedidas ainda nesta semana, segundo o 
presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Vitor Hugo Burko. A terceira, de Mandirituba, está fora do páreo, no momento, 
em razão de uma lei municipal que impede a instalação da unidade. Nas próximas semanas, a Câmara de Vereadores deve votar 
a revogação da lei. 

A indefinição sobre o prazo de encerramento do aterro se estende desde 2004. Laudos do IAP mostram que em julho ou 
agosto o espaço atingirá o limite. Os técnicos rechaçam a possibilidade de ampliação ou readequação, porque a vida útil do aterro 
já foi aumentada em pelo menos três oportunidades. O secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rasca 
Rodrigues, se mostra contrariado com o argumento da prefeitura. “Pedimos que 30% do chorume do aterro fosse recirculado e a 
prefeitura informou que não havia estabilidade. Mas para essa ‘ampliação’ há estabilidade”, afirma. 

Caso a ampliação seja negada, Curitiba e mais 16 cidades da região metropolitana podem não ter local para destinar seu 
lixo, enquanto não for concluída a licitação promovida pelo Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos para 
escolha da empresa que irá gerir o Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos. 

O chorume gerado pelo Aterro da Caximba é outro motivo de conflito entre a prefeitura de Curitiba e o Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP). Desde que o aterro entrou em operação, há 20 anos, o líquido vaza para as cavas do Iguaçu e, em seguida, para 
o rio. O chorume é resultado do apodrecimento do material orgânico e pode transportar elementos da decomposição de outros 
resíduos, incluindo os tóxicos. Por mês, conforme a prefeitura, 20 milhões de litros caem no Rio Iguaçu – 240 milhões em um ano. 

 

(Gazeta do Povo, 28 abr. 2010 – adaptado.) 
 

 
23 - A notícia sobre o Aterro Sanitário da Caximba m ostra que o problema da destinação do lixo em Curit iba e na Região 

Metropolitana: 
 

a) é diferente dos grandes centros urbanos, em função dos interesses econômicos envolvidos. 
*b) é semelhante ao problema enfrentado pela maioria das grandes cidades. 
c) é de difícil solução, devido ao grande número de pessoas que têm como única fonte de renda a coleta de materiais 

recicláveis no lixo. 
d) revela uma consciência sobre a necessidade de não agredir o meio-ambiente que é peculiar a Curitiba. 
e) é um problema que seria facilmente resolvido se o IAP não fizesse tantas exigências. 

 
24 - O chorume gerado pelo Aterro da Caximba há 20 anos: 
 

a) aumenta a fertilidade das terras às margens do Rio Iguaçu. 
b) seria benéfico para a população se não fosse o mau cheiro. 
c) recebe tratamento adequado antes de se misturar às águas do Rio Iguaçu. 
*d) contribui para a poluição do Rio Iguaçu. 
e) contribui para a separação entre os resíduos tóxicos e os orgânicos. 

 
25 - A ocupação de uma área usada para depósito de lixo foi a causa de um acidente com muitas vítimas ocorrido 

recentemente. Assinale a alternativa que indica qua l foi esse acidente. 
 

a) As inundações de várias cidades em Pernambuco e Alagoas, após chuva intensas. 
*b) O deslizamento ocorrido no morro do Bumba, em Niterói, durante fortes chuvas. 
c) As inundações ocorridas nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. 
d) Os deslizamentos de terra no Morro da Carioca em Angra dos Reis-RJ. 
e) O incêndio na favela Diogo Pires, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. 

 
26 - Até hoje, apenas um escritor de língua portugu esa recebeu o prêmio Nobel de Literatura: trata-se de 

___________________, nascido ____________________. Uma de suas obras é _______________________. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as  lacunas acima. 

 

a) João Guimarães Rosa – no Brasil – “Grande Sertão: Veredas”. 
b) José Saramago – em Portugal – “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”. 
c) Gabriel Garcia Marques – em Angola – “Cem Anos de Solidão”. 
d) Mia Couto – em Moçambique – “Um Rio Chamado Tempo, uma Casa Chamada Terra”. 
e) Jorge Amado – no Brasil – “Gabriela, Cravo e Canela”. 
(*) – Questão anulada, portanto todos os candidatos  serão pontuados. 
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27 - No inverno de 2009, a população brasileira pas sou a enfrentar uma nova doença, a gripe H1N1. O Par aná foi um dos 
estados mais afetados, com um índice de mortalidade  acima da média nacional. Em 2010, mesmo antes do p eríodo 
mais crítico de contaminação, o estado já registrav a um número de mortes que o colocou em segundo luga r entre os 
estados brasileiros (8 mortes até 3 de abril, númer o superado apenas pelo Pará, segundo a Gazeta do Povo  de 
10/04/2010). A população foi orientada a tomar uma série de cuidados para evitar a contaminação. Indiq ue a 
alternativa que apresenta um desses cuidados. 

 

*a) Evitar tocar nos olhos, boca e nariz, principalmente após usar transportes públicos ou pegar no corrimão de escadas ou 
maçaneta de portas. 

b) Higienizar as mãos preferencialmente com álcool gel 70o, que é mais eficiente do que água e sabão. 
c) Manter as portas e janelas bem fechadas, para evitar que o vírus causador da doença penetre no ambiente. 
d) As pessoas que tiverem algum sintoma de gripe devem, inicialmente, tomar analgésicos e antitérmicos e, se os sintomas 

persistirem, procurar assistência médica. 
e) Evitar o uso de lenços, pois eles podem contaminar outras pessoas. 

 
28 - A campanha de vacinação contra a gripe H1N1, r ealizada pela primeira vez em 2010, não foi disponi bilizada para a 

totalidade da população. O critério adotado para de finir os grupos populacionais que foram incluídos n a campanha 
foi: 

 

a) priorizar as faixas etárias com maior participação no mercado de trabalho, para evitar queda na produtividade da 
economia. 

b) vacinar preferencialmente as pessoas que têm um contato mais intenso com o público e estão mais expostas à 
contaminação. 

c) priorizar os grupos que têm maior número de pessoas vivendo em condições precárias de higiene e com alimentação 
insuficiente. 

*d) priorizar os grupos que se mostraram mais vulneráveis à contaminação em 2009 e que mais tiveram complicações letais. 
e) dar prioridade à população dos estados que tiveram maior incidência da doença na epidemia de 2009. 

 
29 - Com relação à Usina Hidrelétrica de Itaipu, id entifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas(F): 

 

(   ) Itaipu é a maior usina hidrelétrica em funcio namento e em capacidade de geração de energia do mu ndo. 
(   ) A hidrelétrica foi construída no rio Paraná, n o trecho de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. 
(   ) A administração da usina é compartilhada pelo s três países com fronteiras em Foz do Iguaçu: Bras il, Paraguai e 

Argentina. 
(   ) Como o Paraguai não consome toda a quota a que  tem direito da energia gerada pela usina hidrelétr ica de Itaipu, 

o Brasil compra daquele país o excedente e distribu i essa energia no mercado interno. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência co rreta, de cima para baixo. 
 

*a) F – V – F – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – V – F – V. 
d) V – V – V – F. 
e) V – F – V – F. 
(*) – Questão com resposta alterada de C para A. 

 
 

30 - O projeto Ficha Limpa, aprovado em maio de 201 0, é resultado de uma iniciativa popular: recebeu 1 ,6 milhão de 
assinaturas e foi apresentado ao Congresso em setem bro do ano passado. Com relação a esse projeto, ide ntifique as 
afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

(   ) O projeto impede o registro de candidaturas d e políticos com condenação por crimes graves após d ecisão 
colegiada da Justiça (mais de um juiz). 

(   ) Segundo o projeto, o candidato que for denunci ado por algum crime durante o mandato e renunciar p ara evitar a 
cassação terá os direitos políticos preservados. 

(   ) A lei da Ficha Limpa entrará em vigor em 2012 , para as eleições municipais. 
(   ) O projeto Ficha Limpa representa um avanço pa ra a redução do número de políticos desonestos que ocupam 

cargos eletivos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência co rreta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – F. 
d) F – V – V – F. 
*e) V – F – F – V. 

 


