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Textos para a questão 01.
Direito à saúde

A saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo XXV, que
define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família,
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito à vida, que tem por inspiração o
valor de igualdade entre as pessoas.
No contexto brasileiro, o direito à saúde foi uma conquista do movimento da Reforma
Sanitária, refletindo na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988,
cujo artigo 196 dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.
No entanto, direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no hospital ou em
unidades básicas. Embora o acesso a serviços tenha relevância, como direito fundamental, o direito à
saúde implica também na garantia ampla de qualidade de vida, em associação a outros direitos
básicos, como educação, saneamento básico, atividades culturais e segurança. (...)
Fonte:www.pensesus.fiocruz.br
Texto II

QUESTÃO 01. Considerando a leitura prévia dos dois textos, aponte quais aspectos referentes à
saúde e garantia dos direitos à saúde são discutidos nos mesmos.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
QUESTÃO 02. Em, “no entanto, direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no
hospital ou em unidades básicas” Em, “no entanto, direito à saúde não se restringe apenas a poder ser

atendido no hospital ou em unidades básicas”, o texto aponta para uma questão de fundamental importância
para efetivação dos Direitos Humanos, aponte-a e comente de que maneira a sociedade brasileira vivencia essa
questão.

QUESTÃO 03. Depreende-se da leitura do texto que um sistema de saúde eficiente:
a) tem repercussão na qualidade de vida da população de forma ampla.
b) parte, inevitavelmente, de reclamações da população.
c) focaliza apenas os segmentos mais carentes de uma população.
d) deve ser reivindicado por meio de instâncias representativas da sociedade.
Texto para a questão 04.
Não comerei da alface a verde pétala
Nem da cenoura as hóstias desbotadas
Deixarei as pastagens às manadas
E a quem maior aprouver fazer dieta.
Cajus hei de chupar, mangas-espadas
Talvez pouco elegantes para um poeta
Mas peras e maçãs, deixo-as ao esteta
Que acredita no cromo das saladas.
Não nasci ruminante como os bois
Nem como os coelhos, roedor; nasci
Onívoro*: deem-me feijão com arroz
E um bife, e um queijo forte, e parati**
E eu morrerei feliz, do coração
De ter vivido sem comer em vão.
Vinícius de Moraes, Livro de sonetos. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

*onívoro: que se alimenta tanto de matéria vegetal como animal./**parati: aguardente de cana,
cachaça.
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao texto:
a) Contrariamente ao senso comum, o poema valoriza mais o prazer, ainda que breve, do que a
longevidade, a preço do desprazer.
b) As figuras dos alimentos light (alface, cenoura, peras, maçãs) representam o tema da vida com
desprazer.
c) A vida com prazer é representada pelas figuras dos alimentos fortes (cajus, mangas-espadas, bife,
queijo forte, parati).
d) O poeta se sente constrangido por ter que renunciar a uma vida de prazeres a favor de uma atitude
mais elegante para um poeta.
Textos para a questão 05.
Texto I
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Texto II
Considerando a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, a proteção e a recuperação da saúde a organização e funcionamento dos serviços
correspondentes(...)
• Art. 2º - Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia
da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
• Art. 3º - Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu
problema de saúde.
• Art. 4º - Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por
profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos.
Fonte: http://www.saudebrasilnet.com.br/direitos-legislacao

QUESTÃO 05. Estabeleça um paralelo entre os dois textos, discutindo a realidade desse tema no
Brasil.
Textos para a questão 06.
Texto I

Texto II
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QUESTÃO 06. As charges acima apontam um tema atual referentes à saúde. Comente de que maneira as duas
se complementam.

QUESTÃO 07) “Ele pensava numa nova edição do seu romance pela mesma editora; NÃO, PODERIA,
POIS, TER RESCINDIDO O CONTRATO COM ELA.” A oração destacada classifica-se como:

a)oração subordinada objetiva direta
b)oração sem a presença de verbo
c)oração coordenada sindética conclusiva
d)oração coordenada sindética explicativa.
QUESTÃO 08. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem, entre as orações de cada item,
uma correta relação de sentido:
1. Correu demais, ... caiu.
2. Dormiu mal, ... os sonhos não o deixaram em paz.
3. A matéria perece, ... a alma é imortal.
4. Leu o livro, ... é capaz de descrever as personagens com detalhes.
5. Guarde seus pertences, ... podem servir mais tarde.
a) porque, todavia, portanto, logo, entretanto
b) por isso, porque, mas, portanto, que
c) porém, pois, logo, todavia, porque
d) entretanto, que, porque, pois, portanto.
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva:
a) Sérgio foi bom filho; logo, será um bom pai.
b) Os meninos ora brigavam, ora brincavam.
c) Jaime trabalha depressa, contudo produz pouco.
d) Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver.
QUESTÃO 10.A única alternativa correta a respeito do período “Temos certeza de que tudo dará
certo”, é que ele:
a)apresenta quatro orações
b)apresenta três orações
c)apresenta duas orações
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d)é composto por subordinação
QUESTÃO 11. Quando a oração coordenada não tem conjunção é chamada de assindética. Analise
os itens a seguir.
I. Cada macaco no seu galho.
II. Foi atingido por uma bala, morreu logo em seguida.
III. O juiz deu início à partida com dos times incompleto.
Há coordenação assindética em:
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 12. As orações subordinadas substantivas sempre se iniciam com as conjunções
integrantes “que” ou “se”. Sabendo disso, procure completar o sentido das orações que seguem,
classificando-as conforme a função exercida pela própria subordinada:
a) Sabe-se que _____________________________________________________________________.
b) Queremos que __________________________________________________________________.
c) Desejo que _____________________________________________________________________.
d) Todos declararam que ____________________________________________________________.
QUESTÃO 13. Assinale o período em que a oração subordinada é substantiva apositiva.
a) Não me disseram onde tu moravas.
b) Não quero que mores nesse bairro
c) Só me interessa saber uma coisa: que você será feliz!
d) Morarei onde tu moras.
QUESTÃO 14.Leia com atenção a estrofe retirada da música “Emoções”, de Roberto Carlos:
Se chorei,
Ou se sorri,
O importante
é que emoções eu vivi...
QUESTÃO 14.Sobre a oração em destaque é CORRETO dizer que:
a) É a oração principal do verbo “viver”.
b) Funciona, semanticamente, para enfatizar o fato de chorar e sorrir.
c) É o núcleo de um predicado nominal, portanto classifica-se como Oração Subordinada Substantiva
Predicativa.
d) O termo “que” classifica-se como pronome relativo.
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