
TAQUARITINGA DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A vigilância ambiental atua no controle da água de
consumo humano, o controle de resíduos e o controle de
vetores de transmissão de doenças – especialmente
insetos e roedores.

b) A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória.

c) A vigilância ambiental investiga epidemias que ocorrem
em territórios específicos.

d) A vigilância epidemiológica age no controle das principais
doenças de notificação compulsória.

e) A vigilância sanitária inspeciona os processos produtivos
que podem pôr em riscos e causar danos ao trabalhador e
ao meio ambiente.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em
articulação com os Municípios.

b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de
saúde será ordenado pela atenção primária.

c) Criou-se as Regiões de Saúde com a finalidade de integrar
a organização, o planejamento e a execução de ações e
serviços de saúde.

d) A Rede de Atenção à Saúde não possui a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à saúde.

e) Para ter o acesso à assistência farmacêutica, o usuário
necessita ter o medicamento prescrito por profissional de
saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 regulamenta
a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.

b) O Mapa da Saúde consiste na descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de
saúde ofertados pelo SUS.

c) As Portas de Entrada são os serviços de atendimento final
à saúde do usuário no SUS.

d) Região de Saúde é um espaço geográfico constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de
redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados.

e) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde tem a
finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de
saúde na rede regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Caso o indivíduo apresente febre, dor de cabeça, dor
muscular e histórico de contato com água de esgoto ou
enchentes, tem-se a suspeita de leptospirose e a
notificação deve ser realizada ao órgão responsável.

b) As notificações devem ser feitas à Vigilância Ambiental
dos Distritos Sanitários.

c) As doenças e eventos de notificação compulsória serão
notificados e registrados no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação - Sinan.

d) O botulismo é doença de notificação compulsória, que
deve ser comunicada logo após a suspeita diagnóstica.

e) Em caso de suspeita de dengue, as autoridades de saúde
devem ser notificadas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A sífilis é uma doença infecciosa, de evolução crônica, de
transmissão sexual e de notificação compulsória.

b) Os casos de esquistossomose nas áreas endêmicas serão
registrados no Sistema de Informação do Programa de
Vigilância e Controle da Esquistossomose - SISPCE.

c) A rubéola é uma doença exantemática aguda viral, que
apresenta alta contagiosidade e de notificação
compulsória.

d) Todo caso suspeito de meningite deve ser notificado às
autoridades de saúde.

e) O sarampo é doença infecciosa aguda, de natureza viral,
transmissível, extremamente contagiosa e não precisa ser
notificada.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Faz-se necessária a composição multiprofissional das
equipes de saúde porque os problemas de saúde muitas
vezes são multicausais e complexos.

b) A implementação das Redes de Atenção à Saúde tem
como desafio a construção de sistemas integrados de
saúde que se articulem em todos os níveis de atenção à
saúde.

c) A equipe de saúde devem buscar a integralidade da
atenção, de modo a superar a assistência fragmentada
gerada pelo modelo de atenção horizontalizado.

d) As Redes de Atenção à Saúde são espaços que visam
assegurar o compromisso com a melhora de saúde da
população.

e) A ação interdisciplinar da equipe de saúde deve ser um
objetivo a ser estabelecido, de modo a garantir o
compartilhamento e a corresponsabilização da prática de
saúde entre os membros da equipe.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O acolhimento, deve estar presente em todas as relações
do usuário com a equipe de saúde, constituindo-se uma
das práticas das relações de cuidado.

b) As Redes de Atenção à Saúde oferecem serviços contínuos
no âmbito dos diferentes níveis de atenção à saúde.

c) Para que as Redes de Atenção à Saúde sejam efetivas,
eficientes e de qualidade, deve-se ter, antes de tudo, uma
Atenção Primária à Saúde bem estruturada.

d) As Redes de Atenção à Saúde constituem-se de três
elementos fundamentais: um indivíduo, uma estrutura
operacional e um modelo de atenção à saúde.
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e) O objetivo das Redes de Atenção à Saúde é promover a
integração de ações e serviços de saúde para prover uma
atenção à saúde de forma contínua, integral, de
qualidade, responsável e humanizada.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As vacinas permitem a prevenção, o controle, a
eliminação e a erradicação de doenças.

b) Na Saúde da Família, os profissionais realizam o
cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional e ações
dirigidas à solução dos problemas de saúde, de maneira
pactuada com a comunidade, buscando o cuidado dos
indivíduos e das famílias.

c) O processo do cuidar em atenção domiciliar está ligado
aos aspectos referentes à estrutura familiar, à
infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos
serviços para esse tipo de assistência.

d) A atenção domiciliar constitui uma nova modalidade de
atenção à saúde, oferecida no domicílio e caracterizada
por um conjunto de ações de promoção à saúde,
prevenção e tratamento de doenças e reabilitação.

e) A equipe de Atenção Básica deve realizar a captação
tardia das gestantes de seu território para que as
consultas de pré-natal preconizadas e exames sejam
realizados.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A territorialização é base do trabalho das Equipes de
Saúde da Família (ESF) para prática da Vigilância em
Saúde.

b) As equipes de Atenção Básica devem realizar o
diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento de
condições crônicas, tais como: hipertensão arterial
sistêmica, diabetes mellitus, obesidade, asma, doença
pulmonar obstrutiva crônica.

c) A equipe de vacinação é formada pelo enfermeiro e pelo
técnico ou auxiliar de enfermagem, sendo ideal a
presença de dois vacinadores para cada turno de
trabalho.

d) Os agentes comunitários de saúde não devem realizar a
visita domiciliar ao recém-nato precocemente.

e) O Programa Academia da Saúde tem como objetivo
promover práticas corporais e atividade física, promoção
da alimentação saudável, educação em saúde, além de
contribuir para produção de modos de vida saudáveis e
sustentáveis da população.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Por meio dos conselhos de saúde, os cidadãos podem
influenciar as decisões do governo relacionadas à saúde e,
também, o planejamento e a execução de políticas de
saúde.

b) Os Conselhos e as Conferências são as únicas formas de
participar do SUS.

c) Ao exercer o controle social do SUS, o conselho de saúde
deve participar da fiscalização e do planejamento das
políticas de saúde.

d) Através das Conferências de Saúde, a população tem a
oportunidade de discutir quais são os seus problemas de
saúde mais importantes e indicar para os governantes
como quer que sejam resolvidos.

e) A população tem o direito de interferir na definição das
políticas e programas de saúde de sua localidade e
fiscalizar o seu cumprimento.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A parceria com a sociedade não é fundamental para a
concretização das ações da Vigilância Sanitária.

b) Respeitadas as normas legais, cada Conselho tem a
liberdade de se organizar de acordo com a realidade do
estado ou município.

c) É muito importante que os conselheiros de saúde visitem
hospitais, centros e postos de saúde para verificar a
qualidade dos serviços prestados.

d) Meios de Comunicação próprios dos Conselhos e a mídia
são exemplos de instrumentos de controle social.

e) Os conselhos de saúde são a garantia de melhoria
contínua do nosso sistema de saúde.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Compete aos Estados a execução das atividades de
informação, educação e comunicação de abrangência
estadual.

b) Compete aos Estados a coordenação das ações de
vigilância ambiental de fatores de risco à saúde humana.

c) Compete aos municípios a notificação de doenças de
notificação compulsória, surtos e agravos inusitados,
conforme normatização federal e estadual.

d) Compete aos municípios a vigilância epidemiológica e
monitoramento da mortalidade infantil e materna.

e) Compete aos municípios a coordenação da Rede Estadual
de Laboratórios de Saúde Pública.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Compete aos Estados a coordenação nacional das ações
de Vigilância em Saúde.

b) Compete ao Ministério da Saúde a execução das ações de
Vigilância em Saúde, de forma complementar à atuação
dos Estados.

c) Compete aos municípios a captura de vetores e
reservatórios, identificação e levantamento do índice de
infestação.

d) Compete aos Estados o provimento de seringas e agulhas.
e) Compete ao Ministério da Saúde a vigilância das doenças

transmissíveis.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A vigilância epidemiológica tem como uma de suas
funções a coleta e processamento de dados.
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b) A Vigilância Sanitária é responsável por desenvolver um
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação
de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde.

c) A Vigilância Sanitária tem poderes para fiscalizar os
estabelecimentos e aplicar multas sempre que encontrar
alguma irregularidade.

d) A vigilância ambiental dirigem-se, geralmente, ao controle
de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde
da população, como alimentos, cosméticos e
medicamentos.

e) A vigilância ambiental tem como objetivo identificar os
riscos e divulgar as informações referentes aos fatores
ambientais condicionantes e determinantes das doenças e
outros agravos à saúde.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

b) Ao sistema único de saúde compete participar da
produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo
nos casos previstos em lei.

d) As instituições privadas podem participar de forma
complementar do sistema único de saúde.

e) Ao sistema único de saúde não compete executar as
ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como
as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único.

b) Ao sistema único de saúde compete participar da
formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico.

c) O sistema único de saúde deve ter atendimento parcial,
com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais.

d) Ao sistema único de saúde compete controlar e fiscalizar
procedimentos, produtos e substâncias de interesse para
a saúde.

e) Os gestores locais do sistema único de saúde podem
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias por meio de processo seletivo
público.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) As ações e serviços de saúde não devem ter a participação
da comunidade.

b) À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do SUS.

c) A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício.

d) As ações e serviços do SUS devem obedecer ao princípio
da universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.

e) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde a execução de ações de vigilância sanitária.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A Lei Orgânica da Saúde dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes.

b) A Lei Orgânica da Saúde determinou que a União (governo
federal), os estados e os municípios deveriam criar os
conselhos de saúde.

c) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e
bebidas para consumo humano.

d) As ações e serviços de saúde não devem zelar pelo direito
à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

e) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua produção.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Quando o município não possui todos os serviços de
saúde, ele pactua com as demais cidades de sua região a
forma de atendimento integral à saúde de sua população.

b) O sistema de atendimento funciona de modo centralizado
e hierarquizado.

c) As ações de saúde devem estar voltadas ao mesmo tempo
para o indivíduo e para a comunidade, para a prevenção e
para o tratamento.

d) Os medicamentos para DST/Aids são comprados pelo
ministério e distribuídos para as secretarias de saúde.

e) O Princípio da Regionalização organiza os serviços de
saúde em cada região para que a população tenha acesso
a todos os tipos de atendimento.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Todo cidadão tem direito a um tratamento humanizado e
sem nenhuma discriminação.

b) Todos os estados e municípios devem ter conselhos de
saúde compostos por representantes dos usuários do
SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos
profissionais de saúde.

c) Um dos princípios do SUS é a democratização nas ações e
serviços de saúde.

d) A Atenção Básica à Saúde trata-se do primeiro nível de
atenção à saúde, segundo o modelo adotado pelo SUS.

e) Os serviços de saúde devem estar dispostos de maneira
não regionalizada, pois nem todos os municípios
conseguem atender à todas as demandas e a todo tipo de
problema de saúde.
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PORTUGUêS

IBGE:  mortalidade  infantil  cai  87%  e  mortes  violentas
sobem 59%, em 40 anos

Em 40 anos, a mortalidade infantil  de crianças até cinco
anos,  no Brasil,  caiu  86,6%,  segundo dados da pesquisa
Estatísticas do Registro Civil 2014, divulgada nesta segunda-
feira (30). O estudo compara, pela primeira vez, o país de
1974, quando os dados passaram a ser sistematizados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com o
de 2014.
Em 1974, as mortes de menores de cinco anos representam
35,6% do total. Já em 2014 esse índice caiu para 3,1%. A
queda  se  repetiu  nas  mortes  de  menores  de  um  ano,
passando nas últimas quatro décadas de 28,2% para 2,7%.
"Conforme foi se fazendo saneamento básico, melhorando
as condições sociais, essa mortalidade infantil caiu muito,
apesar de ainda estarmos longe de países desenvolvidos",
afirma o pesquisador Fernando Albuquerque, coordenador
do núcleo de população e indicadores sociais do instituto.
Ele  cita  como  exemplo  o  Japão,  em  que  as  mortes  de
menores de cinco anos representam 0,33% do total.
Ao  mesmo  tempo,  no  entanto,  a  proporção  de  mortes
violentas com relação ao total de óbitos cresceu cerca de
59%, indo de 6,4% em 1974 para 10,2% em 2014. Quando
se  foca  na  população  masculina,  esse  número,  que
representava 76,2% há 40 anos, chega, em 2014, a 84,2%.
Para  o  IBGE,  esse  fenômeno  é  "típico  de  países  que
experimentaram  um  rápido  processo  de  urbanização  e
metropolização  sem  a  devida  contrapartida  de  políticas
voltadas, particularmente, para a segurança e o bem-estar
dos indivíduos que vivem nas cidades".

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/
11/30/mortalidade-infantil-no-brasil-cai-cerca-de-87-
em-40-anos-diz-ibge.htm)

QUESTÃO 21.
Com base no texto 'IBGE: mortalidade infantil cai 87% e mortes
violentas  sobem  59%,  em  40  anos',  marque  a  opção
INCORRETA

a) De acordo com as características estruturais, funcionais e
linguísticas do texto, pode-se dizer que ele intenta
informar o leitor acerca de algo.

b) O texto apresenta características estruturais, funcionais e
linguísticas que o qualificam como uma notícia.

c) Segundo o texto, entre os anos de 1974 e 2014, os índices
de mortalidade infantil aumentaram em relação ao
número de mortes violentas. Estas diminuíram em
comparação ao total de óbitos.

d) Existe, no texto, a predileção por uma linguagem clara,
objetiva.

e) O texto mostra uma relação entre dois indicadores e pode
ser resumida da seguinte forma: enquanto o índice de
mortalidade infantil despencou, o número de mortes
violentas com relação ao total de óbitos cresceu.

QUESTÃO 22.
Com base no texto 'IBGE: mortalidade infantil cai 87% e mortes
violentas  sobem  59%,  em  40  anos',  marque  a  opção
INCORRETA

a) A palavra “infantil” está grafada corretamente assim
como o termo “altar”.

b) No termo “políticas”, existem 05 (cinco) sílabas.
c) Na palavra “esse”, há um dígrafo, assim como em

“corretivo”.
d) No termo “metropolização”, há um encontro consonantal.
e) Na palavra “infantil”, há dois dígrafos vocálicos.

QUESTÃO 23.
Com base no texto 'IBGE: mortalidade infantil cai 87% e mortes
violentas  sobem  59%,  em  40  anos',  marque  a  opção
INCORRETA

a) No fragmento: “... a mortalidade infantil de crianças até
cinco anos, no Brasil, caiu...”, as vírgulas isolam um
locativo.

b) No último parágrafo do texto, as aspas foram utilizadas
para destacar uma citação do IBGE.

c) No fragmento: “Em 40 anos, a mortalidade infantil de
crianças até cinco anos...”, a vírgula foi usada para isolar
uma expressão adversativa.

d) No fragmento: “... a mortalidade infantil de crianças até
cinco anos, no Brasil, caiu...”, as vírgulas intercalam a
designação de um lugar.

e) No fragmento: “Ao mesmo tempo, no entanto, a
proporção...”, as vírgulas intercalam um elemento
conector.

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'IBGE: mortalidade infantil cai 87% e mortes
violentas  sobem  59%,  em  40  anos',  marque  a  opção
INCORRETA

a) No texto, existe a ideia de que o saneamento básico e o
melhoramento das condições sociais fizeram a
mortalidade infantil cair bastante.

b) De acordo com as características estruturais, funcionais e
linguísticas do texto, pode-se dizer que ele pertence à
esfera jornalística.

c) De acordo com o texto, a proporção de mortes violentas
com relação ao total de óbitos cresceu cerca de 59%, indo
de 6,4% em 1974 para 10,2% em 2014.

d) Para o IBGE, o número de mortes violentas com relação
ao total de óbitos decresceu, mesmo tendo o Brasil
experimentado um processo tardio e conturbado de
urbanização.

e) O texto aborda os resultados de uma pesquisa que
compara, pela primeira vez, o país de 1974, quando os
dados passaram a ser sistematizados pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), com o de 2014.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'IBGE: mortalidade infantil cai 87% e mortes
violentas  sobem  59%,  em  40  anos',  marque  a  opção
INCORRETA

a) As palavras “básico” e “típico” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

b) As palavras “básico” e “índice” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

c) As palavras “indivíduo” e “história” são acentuadas pelo
mesmo motivo.
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d) As palavras “básico” e “rápido” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

e) As palavras “núcleo” e “países” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

90% das pessoas subestimam fator emocional na perda
de peso

Um estudo americano concluiu que 90% das pessoas não
consideram  o  bem-estar  psicológico  como  um  fator
importante para a conquista de um peso saudável.
A pesquisa,  que ouviu mais  de mil  pessoas nos Estados
Unidos,  foi  conduzida pela rede de atendimento médico
Orlando  Health.  Para  a  neuropsicóloga  Diane  Robinson,
diretora do Programa de Medicina Integrativa da Orlando
Health, subestimar o papel emocional da alimentação pode
ser  um  dos  motivos  que  levam  muitas  pessoas  a
recuperarem o peso original depois de uma dieta.
"A  maioria  das  pessoas  se  focam quase  totalmente  nos
aspectos físicos da perda de peso, como dieta e exercício.
Mas  existe  um  componente  emocional  relacionado  à
comida  que  a  vasta  maioria  das  pessoas  simplesmente
negligencia e isso pode facilmente sabotar seus esforços",
diz a especialista.
O levantamento concluiu que 31% dos americanos pensam
que a falta de exercício é a maior barreira para a perda de
peso.  Outros  26% acham que  a  alimentação  é  o  maior
desafio. Há também 17% dos entrevistados que acham que
o custo de uma vida saudável é o que os impede de perder
peso.
O fator psicológico só foi citado por 10% das pessoas. “Caso
estejamos  conscientes  d isso  ou  não,  estamos
condicionados a usar a comida não apenas para nos nutrir,
mas  para  ter  conforto”,  d iz  Diane.  “ Isso  não  é
necessariamente ruim, desde que tenhamos consciência e
lidemos com isso de forma adequada”.
Segundo  ela,  o  problema  ocorre  quando  as  pessoas
começam  a  usar  a  comida  como  um  sistema  de
recompensa para ser acionado em momentos de estresse,
por exemplo.
Para evitar esse mecanismo, a especialista recomenda que
as pessoas que estão buscando emagrecer mantenham um
diário para registrar as comidas ingeridas e o humor de
cada dia, para facilitar o reconhecimento de padrões ruins.
Além disso, antes de comer qualquer coisa, é importante se
perguntar se está realmente com fome ou se a comida está
sendo usada para obter algum tipo de conforto.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/12/90-das-pes
soas-subestimam-fator-emocional-na-perda-de-peso-diz-
estudo.html)

QUESTÃO 26.
Com  base  no  texto  '90%  das  pessoas  subestimam  fator
emocional na perda de peso', marque a opção INCORRETA

a) Os vocábulos “peso” e “esôfago” estão grafados
corretamente.

b) Os vocábulos “achar” e “encher” estão grafados
corretamente.

c) Os vocábulos “peso” e “azia” estão grafados
corretamente.

d) Os vocábulos “achar” e “enxergar” estão grafados
corretamente.

e) Os vocábulos “pesquisa” e “baroneza” estão grafados
corretamente.

QUESTÃO 27.
Com  base  no  texto  '90%  das  pessoas  subestimam  fator
emocional na perda de peso', marque a opção INCORRETA

a) De acordo com o texto, dez por cento dos integrantes da
pesquisa citaram o bem-estar psicológico como um fator
importante para a conquista de um peso saudável.

b) Segundo o texto, menos de 50% dos americanos
investigados pela pesquisa pensam que a falta de
exercício é a maior barreira para a perda de peso.

c) No excerto: “... a especialista recomenda...”, o verbo
“recomendar” tem o sentido de “obstruir”.

d) No trecho: “... que levam muitas pessoas a recuperarem o
peso original”, o verbo “recuperar” tem o mesmo sentido
que “readquirir”.

e) No excerto: “... a especialista recomenda...”, o verbo
“recomendar” tem o sentido que “aconselhar”, “sugerir”.

QUESTÃO 28.
Com  base  no  texto  '90%  das  pessoas  subestimam  fator
emocional na perda de peso', marque a opção INCORRETA

a) No trecho: “... para facilitar o reconhecimento de padrões
ruins”, a palavra “reconhecimento” tem o mesmo sentido
que “verificação”.

b) No fragmento: “... que a vasta maioria das pessoas
simplesmente negligencia”, o verbo “negligenciar” tem o
mesmo sentido que “esquecer”.

c) De acordo com a conclusão da pesquisa citada no texto,
mais de 90% das pessoas não acreditam que o bem-estar
psicológico seja um fator importante para a conquista de
um peso saudável.

d) Afirma-se, no texto, que desconsiderar o papel emocional
da alimentação pode ser um dos motivos que levam
muitas pessoas a recuperarem o peso original depois de
uma dieta.

e) Afirma-se no texto que a maior parte dos americanos
considera o bem-estar psicológico como o motivo que
leva muitas pessoas a recuperarem o peso original depois
de uma dieta.

QUESTÃO 29.
Com  base  no  texto  '90%  das  pessoas  subestimam  fator
emocional na perda de peso', marque a opção INCORRETA

a) Os vocábulos “psicológico” e “está” são acentuados pelo
mesmo motivo.

b) Os vocábulos “consciência” e “história” são acentuados
pelo mesmo motivo.

c) Os vocábulos “consciência” e “armário” são acentuados
pelo mesmo motivo.

d) Os vocábulos “consciência” e “série” são acentuados pelo
mesmo motivo.

e) Os vocábulos “consciência” e “exercício” são acentuados
pelo mesmo motivo.

QUESTÃO 30.
Com  base  no  texto  '90%  das  pessoas  subestimam  fator
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emocional na perda de peso', marque a opção INCORRETA

a) No trecho: “... neuropsicóloga Diane Robinson, diretora
do Programa de Medicina Integrativa da Orlando Health,”,
as vírgulas foram usadas para isolar uma explicação acerca
da neuropsicológica.

b) No fragmento: “conquista de um peso saudável.”, o ponto
final encerra o primeiro período do texto.

c) No trecho: “A pesquisa, que ouviu mais de mil pessoas
nos Estados Unidos, foi...”, as vírgulas demarcam uma
oração.

d) No trecho: “O levantamento concluiu que...”, o uso da
vírgula é facultativo entre o substantivo “levantamento” e
o verbo “concluir”.

e) No fragmento: “Além disso, antes de comer...”, a vírgula
separa uma expressão pela qual se acrescenta algo ao que
já foi dito.


