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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: 

01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, 

solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.  

 

Os valores olímpicos que os Jogos carregam 

Katia Rubio* 

Os Jogos Olímpicos representam uma das atividades de maior visibilidade do contexto esportivo 

contemporâneo e estão fundamentados não apenas nas regras de cada modalidade esportiva, 

mas, principalmente, nos valores humanos, combinando esporte, educação e cultura.  

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas para 

celebrar diferentes deuses. Por isso, muito do que se sabe sobre a história desse período se 

confunde com a mitologia. Na Grécia Antiga, as práticas atléticas eram consideradas uma 

obrigação moral e os gregos entendiam que a beleza e a força eram exercitadas pela ginástica e 

pelas artes, desenvolvendo o corpo e a alma, e nunca um sem o outro.  

O Movimento Olímpico contemporâneo foi criado por Pierre de Coubertin. Ele acreditava que o 

esporte era uma importante forma de educação para a juventude. Para ele, mais importante do 

que a vitória nas competições era a participação na disputa. Assim, nasceu o Olimpismo, que se 

refere ao conjunto de valores pedagógicos e filosóficos do Movimento Olímpico, e não apenas 

aos Jogos Olímpicos. 

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram sua primeira edição em 1896. As modernas 

Olimpíadas, ou seja, o período em que ocorrem as edições dos Jogos Olímpicos, dividem -se em 

Jogos de Inverno e de Verão, ocorrem de quatro em quatro anos, como na Antiguidade, 

alternando-se a cada dois anos entre os Jogos de Verão e os de Inverno. Atualmente, a 

realização das competições é disputada por metrópoles de países dos cinco continentes, em  um 

processo que demanda alguns anos. As regras do Movimento Olímp ico estão contidas na 

chamada Carta Olímpica. 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões: os Jogos 

da VI Olimpíada, em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial e os Jogos da XI e da XII 

Olimpíadas, em 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial.  

Entre os símbolos olímpicos, destaca-se a bandeira com os anéis entrelaçados. Ela foi criada em 

1913. Cada um dos anéis coloridos representa um continente: o azul refere -se à Europa, o 

amarelo à Ásia, o preto à África, o verde à Oceania e o vermelho à América. Essas cores estão 

presentes em quase todas as bandeiras dos países do mundo. Somente nos Jogos Olímpicos de 

Antuérpia, em 1920, o símbolo, em fundo branco, foi utilizado pela primeira vez na bandeira 

olímpica que abriu o desfile das delegações. 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos deuses. Acesa 

em um ritual no Templo de Hera, em Olímpia, a chama é passada para uma tocha para, então, 

ser conduzida por atletas e pessoas de diferentes países até chegar ao estádio onde serão 

realizados os Jogos Olímpicos. Nesse momento, é acesa a chama olímpica, que será apagada 

somente ao final da cerimônia de encerramento daquela edição dos jogos.  

As oliveiras eram árvores símbolo da Grécia, grande produtora de azeitonas e de azeite, 

fundamentais para os gregos, pois as azeitonas têm presença marcante na culinária e o azeite 

servia como combustível para iluminar as casas. Por isso, outro símbolo é a coroa com ramos de 

oliveira, que representa o triunfo do vencedor nas provas dos Jogos Olímpicos, enquanto os 

demais Jogos Públicos premiavam seus vencedores com objeto de valor local, como a coroa com 

ramos de louros. 

Os Jogos Olímpicos basearam-se em um conjunto de valores que são a referência fundamental 

do Movimento Olímpico até os dias atuais. Quando Pierre de Coubertin deu início ao Movimento 



2            Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim  Concurso Público 2016  Agente Comunitário de Saúde 

Olímpico, no final do século XIX, ele não desejava apenas criar um a competição esportiva. 

Alguns princípios éticos, pedagógicos e morais norteavam essa prática, que hoje representa a 

“face pública” do Olimpismo. Assim, o respeito, a coragem, a determinação, a inspiração e a 

igualdade são valores olímpicos por excelência,  que funcionam como um Código de Conduta do 

Movimento Olímpico e buscam nortear as ações de todos os envolvidos nas atividades olímpicas, 

sejam elas competitivas, administrativas ou voluntárias.  

*Katia Rubio é professora associada da Escola de Educação Fís ica e Esporte da Universidade de São Paulo e é 

membro da Academia Olímpica Brasileira.  
 

Disponível em:<http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental -1/os-valores-olimpicos-que-os-jogos-carregam/.> 

Acesso em: 18 abr.2016.[Adaptado]  

 

01. A intenção comunicativa dominante do texto é 

A) questionar a importância dos símbolos nos jogos olímpicos.  

B) opinar sobre a origem dos jogos olímpicos na Grécia Antiga.  

C) contestar o papel dos jogos olímpicos na contemporaneidade.  

D) informar sobre os valores que fundamentam os jogos olímpicos. 

 
02. De acordo com o texto, 

A) atualmente, os jogos olímpicos são sediados, invariavelmente, nas capitais dos países 
mais desenvolvidos do mundo. 

B) na contemporaneidade, o esporte objetiva, principalmente, educar os jovens para serem 
vencedores. 

C) na Era Moderna, os Jogos Olímpicos, cujas regras estão contidas na Carta Olímpica, 
surgiram no século XIX. 

D) atualmente, o vencedor olímpico é premiado, de forma honrosa, com uma coroa produzida 
a partir de ramos de louro. 

 
03. O texto apresenta como temática principal  

A) a Mitologia Grega.    C) a Grécia Antiga. 

B) os Jogos Olímpicos.    D) os Símbolos Olímpicos. 
 

 

Considere o trecho para responder às questões  04 e 05.  

 

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas 

para celebrar diferentes deuses. 

04. A palavra que é 

A) um pronome indefinido e retoma a expressão “desses jogos”.  

B) uma conjunção subordinativa e introduz uma oração substantiva. 

C) uma conjunção coordenativa e introduz uma oração explicativa.  

D) um pronome relativo e retoma a expressão “competições atléticas”.  

 
05. Com relação à construção do período, tem-se 

A) um período composto e duas orações.  

B) um período composto e três orações. 

C) dois períodos compostos e duas orações.  

D) dois períodos compostos e três orações.  
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06. A opção em que as palavras estão acentuadas conforme a mesma regra gramatical é:  

A) Países e anéis. 

B) Atléticas e Grécia. 

C) Olímpico e ética. 

D) Ásia e África. 

 

Considere o trecho para responder à questão 07.  

 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões [...]  
 

 

07. A vírgula foi usada corretamente, porque separa  

A) termos de mesmo valor gramatical.  

B) expressão adverbial deslocada. 

C) termos de uma enumeração. 

D) expressão adjetiva de tempo. 
 

Considere o trecho para responder às questões de 08 a 10.  

 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos 

deuses.  

 
08. A opção em que a palavra fogo tem o sentido assumido no trecho é:  

A) O fogo ardente da paixão olímpica está no coração de cada participante.  

B) O fogo que arde no coração do torcedor encoraja o atleta. 

C) Vencer os Jogos Olímpicos, para um atleta, é fogo na roupa.  

D) Acender o fogo da tocha olímpica é um ritual realizado no templo de Hera.  

 

 

09. A palavra poder é um 

A) advérbio. 

B) adjetivo. 

C) verbo. 

D) substantivo.  
 

 

10. A expressão dos deuses pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por  

A) divino. 

B) angelical. 

C) profano. 

D) sublime. 
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 
11. Juliana foi ao médico e descobriu que precisa reduzir o consumo de sal (sódio) para mante r a 

saúde. Pensando nessa redução, Juliana deve aumentar o consumo de  

A) molhos prontos.   C) presunto. 

B) charque.     D) temperos frescos. 

 

12. Para ter uma alimentação saudável e balanceada, Lucas passou a consumir mais frutas e 

verduras e começou a fazer o número de refeições adequado. Assim, Lucas está fazendo 

A) 3 refeições (café, almoço e jantar) e um lanche saudável.  

B) 2 refeições (almoço e jantar) e dois lanches saudáveis.  

C) 3 refeições (café, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis . 

D) 2 refeições (almoço e jantar) e um lanche saudável.  

 

13. Aline pratica musculação durante uma hora por dia, três vezes por semana. No último dia em 

que fez musculação, ela passou mal e acredita ter sido por causa de sua alimentação. Nesse 

caso, sempre que for fazer musculação, Aline deve alimentar-se   

A) apenas após o exercício.     C) até duas horas antes do exercício.  

B) imediatamente antes do exercício.     D) durante o exercício. 

 

As questões 14, 15, 16 e 17 referem-se à situação abaixo:  

A escola "Viver" é uma escola municipal que atende 200 crianças em idade escolar , em 

período integral, servindo quatro refeições ao dia. O estabelecimento conta com a 

Nutricionista Maria, que planejou o seguinte cardápio do dia para que as merendeiras 

preparassem:  

 

Lanche da 

manhã 
Almoço Lanche da tarde Jantar 

Pão com margarina 

Suco de acerola 

Cenoura ralada 

Frango cozido 

Purê de batatas 

Arroz refogado 

Feijão preto 

Laranja 

Cuscuz com ovo 

Suco de caju 

Tomate e cenoura 

Macarrão com 

carne moída 

Suco de maracujá 

 

 

14. O prato principal a ser servido no almoço planejado por Maria é rico em  

A) proteínas, fibras e zinco. 

B) proteínas, lipídios e vitaminas do complexo B.  

C) carboidratos, lipídios e zinco.  

D) carboidratos, fibras e vitaminas do complexo B 

 

15. No almoço planejado, o acompanhamento considerado rico em ferro é  

A) o purê de batatas. 

B) a cenoura ralada. 

C) o feijão preto. 

D) a laranja. 

 
 



Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim  Concurso Público 2016  Agente Comunitário de Saúde       5  

16. No jantar planejado pela nutricionista Maria, o alimento mais rico em carboidratos é   

A) a cenoura. 

B) a carne moída. 

C) o tomate.  

D) o macarrão.  

 

 

17. Para o lanche da tarde, as merendeiras observaram que não havia caju ou polpa de caju 

suficientes para servir o suco às 200 crianças. Resolveram, então, preparar outra bebida para 

substituí-lo.  

Dentre as opções abaixo, a que representa uma opção com valor nutritivo semelhante ao do 

suco de caju é o  

A) suco de abacaxi. 

B) suco de graviola. 

C) iogurte natural.  

D) iogurte de morango.   

 

 

18. Lêda é merendeira da escola "Criança Feliz" e irá fazer para o almoço do dia uma salada de 

berinjela, acelga e alface. Ao abrir a geladeira, ela percebe que estão disponíveis os vegetais 

representados na figura abaixo: 

 

 

Para preparar a salada do almoço, Lêda deverá selecionar os vegetais  

A) 3, 5 e 6.  

B) 1, 2 e 6. 

C) 1, 3 e 4.   

D) 2, 4 e 5.  
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As questões 19 e 20 referem-se à seguinte situação: 

Lindalva, merendeira, recebe em sua escola, peixes e ovos para preparar uma peixada 

para o almoço do dia. Ela é sempre responsável por ajudar a verificar a qualidade dos 

alimentos recebidos na escola.   

 

19. Para certificar-se de que o ingrediente principal do almoço está próprio para uso, Lindalva 

deverá observar se ele apresenta 

A) olhos opacos e afundados, guelras moles à abertura e escamas firmes e opacas. 

B) olhos brilhantes e salientes, guelras resistentes à abertura e escamas firmes e brilhantes.  

C) olhos brilhantes e afundados, guelras resistentes à abertura e escamas frouxas e 
brilhantes. 

D) olhos opacos e salientes, guelras moles à abertura e escamas firmes e brilhantes.  

 

20. Ao avaliar o alimento que complementa a peixada, Lindalva recusou o recebimento, 

solicitando ao fornecedor que trouxesse novo lote.  

Ela tomou essa decisão porque o ingrediente apresentava-se com superfície 

A) áspera e fosca. 

B) lisa e fosca. 

C) lisa e brilhosa. 

D) áspera e brilhosa.  

 

As questões 21 e 22 referem-se à situação abaixo: 

Antônia, merendeira, está separando os ingredientes para preparar feijão preto para o almoço 

do dia. Ela tem a disposição 6 Kg de feijão cru, dos quais só precisará utilizar 5,5 Kg.  

 

21. Para armazenar o feijão que não será utilizado para o preparo do alm oço Antônia deverá 

colocá-lo 

A) de volta no saco, que já contém a data de validade, e armazen á-lo em temperatura 
ambiente, em local seco e arejado.  

B) em recipiente fechado, indicando a data de abertura e a validade, e armazená-lo em 
temperatura ambiente, em local seco e arejado.  

C) em recipiente fechado, indicando a data de abertura e a validade, e armazená-lo em 
refrigeração a 10

o
C. 

D) de volta no saco, que já contém a data de validade, e armazená-lo em refrigeração a 10
o
C. 

 

22. Para o preparo da refeição, Antônia deverá selecionar 

A) panela de pressão, que cozinha o feijão em até 30 minutos.  

B) panela comum de ferro, que cozinha o feijão em até 30 minutos.  

C) panela de pressão, que cozinha o feijão em até 3 horas.  

D) panela comum de ferro, que cozinha o feijão em até 3 horas.  
 

23. João Maria, merendeiro de uma escola municipal , recebeu treinamento sobre boas práticas 

de manipulação. Nesse treinamento, ele aprendeu que, como manipulador de alimentos, deve 

ter alguns cuidados, como  

A) estar com as mãos limpas, lavando-as  sempre que trocar de atividade. 

B) estar sem adornos maiores, podendo usar apenas brincos pequenos.  

C) manter o celular no bolso do uniforme, para atendê-lo facilmente durante o serviço. 

D) manter a barba sempre limpa e aparada, caso use barba. 
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24. Limpar, lavar e higienizar são procedimentos diferentes com finalidades distintas. A 

cozinheira Joana vai fazer um suco e o liquidificador está sujo. Ela precisa higienizar o 

liquidificador para garantir a qualidade higiênico sanitária do suco que irá preparar . No caso, 

ela deve 

A) remover a sujeira visível e lavar o equipamento com água e sabão a fim de garantir a 
qualidade higiênico sanitária das preparações.  

B) lavar o equipamento com água e sabão, em seguida, passar água fervendo para diminuir o 
número de microrganismos a uma quantidade que não comprometa a qualidade higiênico 
sanitária das preparações. 

C) lavar o equipamento com água e sabão, em seguida, eliminar totalmente os 
microrganismos do equipamento com uti lização de cloro, para que não comprometa a 
qualidade higiênico sanitária das preparações.  

D) remover a sujeira visível e lavar o equipamento com água corrente, a fim de garantir a 
qualidade higiênico sanitária das preparações.  

 

 

25. Adriana irá preparar para o almoço tomate com orégano para servir na salada. Como o tomate 

será servido cru, ele precisa ser higienizado.  Nesse caso, a higienização correta é: 

A) lavar os tomates um a um, com água potável,retirando as sujidades e os tomates 
estragados; coloca-los de molho em solução de hipoclorito e enxaguar em água potável.  

B) lavar os tomates um a um, com água e sabão, retirando as sujidades e os tomates 
estragados; colocá-los de molho em solução de hipoclorito e enxaguar em água potável.  

C) lavar os tomates um a um, com água potável, retirando as sujidades e os tomates 
estragados; colocá-los de molho em solução de água e vinagre e enxaguar em água 
potável. 

D) lavar os tomates um a um, com água e sabão, retirando as sujidades e os tomates 
estragados; colocá-los de molho em solução água e vinagre e enxaguar em água potável.  

 

 

26. José Pedro trabalha como estoquista de um restaurante . Ele é quem recebe as mercadorias, 

faz a pré-lavagem dos vegetais, armazena produtos que chegam e preparações que sobram, 

libera produtos para a produção, entre outras atividades. Para desenvolver seu serviço 

atendendo às boas práticas de manipulação, José Pedro recebeu algumas orientações, entre 

elas, 

A) descartar frutas e verduras, caso tenham partes estragadas, mofadas ou com coloração ou 
textura alterada. 

B) preferir peixes congelados que tenham uma grossa camada de gelo, mantendo a 
temperatura adequada por mais tempo. 

C) utilizar os produtos vencidos a, no máximo, um mês, desde que não apresentem 
alterações de cor, sabor e ou odor.  

D) cozinhar, antes de armazenar, as carnes que apresentem cor escurecida ou esverdeada 
no momento do recebimento. 

 

27. Na quarta-feira, dentre as atividades programadas para o cozinheiro João, está o pré -preparo 
do frango. O frango a ser utilizado está congelado.  Assim, João precisa estar atento para 
descongelar o frango de maneira adequada, colocando-o 

A) a temperatura ambiente, 6 horas antes do seu pré-preparo. 

B) em água corrente, 3 horas antes do seu pré-preparo. 

C) na geladeira, 24 horas antes de seu pré-preparo. 

D) sob o sol, 4 horas antes do seu pré-preparo. 
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28. Dona Maria é merendeira de uma escola que oferece almoço e  jantar. Para adiantar seu 
serviço, ela já prepara o arroz do almoço e o do jantar juntos, às 8h da manhã. A fim de 
garantir a qualidade higiênico-sanitária desse arroz, Dona Maria deve, 

A) após preparar o arroz, separar a parte do jantar, deixá-la sobre o fogão, e guardar na 
geladeira, caso não seja usado na distribuição do almoço.  

B) após preparar o arroz, separar a parte do jantar, deixar esfriar por 30 minutos e guardá-lo 
na geladeira em recipiente com tampa. 

C) ao final da distribuição, tampar o arroz que sobrou na panela, deixá-lo sobre o fogão e 
reaquecê-lo antes do jantar. 

D) ao final da distribuição, tampar o arroz que sobrou na panela, guarda-lo na geladeira e 
reaquecê-lo antes do jantar. 

 

29. Os serviços de alimentação devem dispor de Manual de Boas Práticas acessível aos 
funcionários envolvidos e disponível à autoridade. O Manual de Boas Práticas é um 
documento 

A) padrão, igual para todo serviço de alimentação, que descreve as operações realizadas 
pelo estabelecimento nos aspectos relacionados a Boas Práticas de Manipulação.  

B) padrão, igual para todo serviço de alimentação, que descreve a maneira correta de 
realizar as operações relacionadas a Boas Práticas de Manipulação, independente de 
como realmente ocorram os procedimentos.  

C) específico para cada serviço de alimentação, que descreve as operações realizadas pelo 
estabelecimento nos aspectos relacionados a Boas Práticas de Manipulação. 

D) específico para cada serviço de alimentação, que descreve a maneira correta de realizar 
as operações relacionadas a Boas Práticas de Manipulação, independente de como 
realmente ocorram os procedimentos.  

 

 

As questões 30, 31 e 32 referem-se ao caso abaixo: 

 

O cardápio do almoço da escola em que Lurdes 

trabalha como merendeira tem como prato 

principal da quarta-feira o picadinho de carne, 

sendo utilizados na receita coxão duro, cenoura, 

batata e temperos.  

Na cozinha, Lurdes tem a disposição as facas 

representadas na Figura ao lado. 

 

 

 

30. Para cortar a carne (coxão duro), entre as facas 

disponíveis, Lurdes, poderá utilizar as de número  

A) 1 e 2. 

B) 2 e 5. 

C) 3 e 4. 

D) 4 e 5. 
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31. Para utilizar as batatas e cenouras, Lurdes deverá 

A) colocá-las de molho por 20 minutos em água com hipoclorito.  

B) colocá-las de molho por 15 minutos em água com vinagre.  

C) lavá-las bem com água corrente e sabão antes do cozimento.  

D) lavá-las bem em água corrente antes do cozimento.   
 

32. Para preparar o picadinho de carne, Lurdes deverá cozinhar a carne  

A) sob pressão, em conjunto com os vegetais para acrescentar sabor.   

B) em uma frigideira, colocando os vegetais no vapor para evitar perdas nutricionais.  

C) em uma panela comum, colocando a carne e os vegetais quando a água estiver fervendo.  

D)  em assadeira, regando a carne com seu próprio suco e com o dos vegetais. 

 

33. Jaluza, merendeira da "Escola Aprender", vai preparar bolo de cenoura para servir às 

crianças no lanche da tarde. Ao abrir o armário de utensílios, ele observa que estão 

disponíveis os seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para bater as claras em neve, Jaluza deverá usar o utensílio  

A) 1, que é um batedor, próprio para acoplar em batedeiras elétricas com entradas universais.  

B) 1, que é um fouet, próprio para bater ingredientes que demandam mais cuidado.  

C) 2, que é uma espátula, utilizada para misturar ingredientes que vão ao fogo.  

D) 2, que é um cutelo, utilizado para separar os ingredientes nas receitas.  

 

 

34. Marta cresceu ouvindo sua mãe dizer que ela precisava comer feijão com arroz, mas ela 

nunca entendeu o porquê. Um dia, a professora de ciências explicou a Marta que o feijão com 

arroz se completam porque é uma ótima combinação de 

A) gorduras. 

B) carboidratos. 

C) proteínas. 

D) fibras. 
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O texto a seguir servirá de base para responder à questão 35.  
 

Dr. José Ribeiro é um homem rico, dono de uma fábrica de botões. Tem muitos amigos e 

adora beber e comer bastante, e de tudo. Está acima de seu peso ideal, mas não gosta de 

fazer exercício físico, tem uma vida corrida e estressante, mas, às vezes, consegue  um 

tempinho para jogar um futebol com os amigos. Recentemente, sofreu um enfarto e ficou 

internado por alguns dias. Nesse período precisou fazer uma cirurgia para colocar uma 

ponte de Safena.  Hoje, sexta-feira, Dr. José Ribeiro volta para casa, mas deverá 

continuar o tratamento, tomando muitos remédios e ficando de repouso por mais alguns 

dias. Em sua mansão, foi recebido com festa. Vários amigos o esperavam para brindar o 

seu retorno. 

Nessa mesma sexta-feira, do outro lado da cidade, o auxiliar de serviços gerais, 

desempregado, Zé, também volta para casa. Está muito cansado, mal consegue andar, 

passou mais um dia inteiro procurando trabalho, o que tem feito nos últimos dois anos 

desde que ficou desempregado.  Como não sabe ler e escrever, não consegue arrumar 

nem um bico para ganhar um dinheirinho. Ao se aproximar do barraco onde vive com sua 

esposa e mais cinco filhos, sente uma tristeza profunda ao pensar sobre sua vida. Não 

consegue colocar comida em casa, vive do pouco dinheiro que sua esposa recebe das 

patroas para quem trabalha como faxineira e das doações que recebe. O barraco não tem 

água encanada, nem esgoto e a energia está cortada a seis meses. Ao chegar em casa, 

Zé descobre que seu filho caçula está doente novamente. Então, resmunga: - Ai, meu 

Deus! Até quando viveremos nessa miséria! Eu sou um desgraçado!. Sua esposa, 

responde: - Agradeça a Deus que você pelo menos tem força para lutar, não perdeu a 

saúde como seu ex-patrão Dr. José Ribeiro!  
Beto um brasileiro sobrevivente. Ciências: livro do estudante, 2006. [Adaptado]  

 

35. Analisando a história dos dois personagens do texto e tomando por base o conceito de saúde 

da Organização Mundial de Saúde, afirma-se que 

A) o Dr. José Ribeiro e o Zé não têm saúde no momento.  

B) o Zé vive um momento difícil, mas tem saúde.  

C) o Dr. José Ribeiro, antes do enfarto, tinha saúde. 

D) o Dr. José Ribeiro está doente, e o Zé tem saúde no momento. 

 

 

 
 

  


