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em sua narina viralizou, mudando a atitude de muitos es-
pectadores quanto ao utensílio plástico tão conveniente 
para muitos.

Mas, como pode o canudo plástico, um item insignificante 
utilizado brevemente antes de ser descartado, causar tanto 
estrago? Primeiramente, ele consegue chegar facilmente aos 
oceanos devido a sua leveza. Ao chegar lá, o canudo não se 
decompõe. Pelo contrário, ele se fragmenta lentamente 
em pedaços cada vez menores, conhecidos como micro-
plásticos, que são frequentemente confundidos com co-
mida pelos animais marinhos.

E, em segundo lugar, ele não pode ser reciclado. 
“Infelizmente, a maioria dos canudos plásticos são leves 
demais para os separadores manuais de reciclagem, indo 
parar em aterros sanitários, cursos d’água e, por fim, nos 
oceanos”, explica Dune Ives, diretor executivo da orga-
nização Lonely Whale. A ONG viabilizou uma campanha 
de marketing de sucesso chamada “Strawless in Seatt-
le” (ou “Sem Canudos em Seattle”) em apoio à iniciativa 
“Strawless Ocean” (ou “Oceanos Sem Canudos”).

Nos Estados Unidos, milhões de canudos de plástico 
são descartados todos os dias. No Reino Unido, estima-
se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados 
fora anualmente. Hotéis são alguns dos piores infratores: 
o Hilton Waikoloa Village, que se tornou o primeiro re-
sort na ilha do Havaí a banir os canudos plásticos no iní-
cio deste ano, utilizou mais de 800 mil canudos em 2017.

mas é claro que os canudos são apenas parte da 
quantidade monumental de resíduos que vão parar 
em nossos oceanos. “Nos últimos 10 anos, produzimos 
mais plástico do que em todo o século passado e 50% 
do plástico que utilizamos é de uso único e descartado 
imediatamente”, diz Tessa Hempson, gerente de opera-
ções do Oceans Without Borders, uma nova fundação da 
empresa de safáris de luxo & Beyond. “Um milhão de 
aves marinhas e 100 mil mamíferos marinhos são mortos 
anualmente pelo plástico nos oceanos. 44% de todas as 
espécies de aves marinhas, 22% das baleias e golfinhos, 
todas as espécies de tartarugas, e uma lista crescente de 
espécies de peixes já foram documentados com plástico 
dentro ou em volta de seus corpos”.

Mas, agora, o próprio canudo plástico começou 
a finalmente se tornar uma espécie ameaçada, com 
algumas cidades nos Estados Unidos (Seattle, em 
Washington; Miami Beach e Fort Myers Beach, na Flórida; 
e Malibu, Davis e San Luis Obispo, na Califórnia) banindo 
seu uso, além de outros países que limitam itens de plás-
tico descartável, o que inclui os canudos. Belize, Taiwan 
e Inglaterra estão entre os mais recentes países a propo-
rem a proibição.

Mesmo ações individuais podem causar um impacto 
significativo no meio ambiente e influenciar a indústria: a 
proibição em uma única rede de hotéis remove milhões 
de canudos em um único ano. As redes Anantara e AVANI 
estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões 
de canudos na Ásia em 2017, e a AccorHotels estima o 
uso de 4,2 milhões de canudos nos Estados Unidos e Ca-
nadá também no último ano.

PORTUGUÊS

1. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 2019) 
Em relação ao Classicismo, que se desenvolveu durante o 
século XVI, marque a alternativa correta.

a) Esse movimento literário possibilita a expressão da 
condição individual, da riqueza interior do ser humano 
que se defronta com sua inadequação à realidade.

b) A poesia dessa época adota convenções do bucolismo 
como expressão de um sentimento de valorização do 
ser humano.

c) Os poetas pertencentes a esse período literário per-
seguiam uma expressão equilibrada, sóbria, capaz de 
transmitir o domínio que a razão exercia sobre a emo-
ção individual, colocando o homem como centro de 
todas as coisas.

d) Os autores dessa estética literária procuraram retra-
tar a vida como é e não como deveria ou poderia ser. 
Perseguem a precisão nas descrições, principalmente 
pela harmonização de detalhes que, somados, refor-
çam a impressão de realidade.

e) A poesia desse período passa a ser considerada um 
esforço de captação e fixação das sutis sensações pro-
duzidas pela investigação do mundo interior de cada 
um e de suas relações com o mundo exterior.

2. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 
2019) Influenciados pelo poeta latino Horácio, os poetas 
árcades costumam reaproveitar dois temas da tradição 
clássica: o fugere urbem e o aurea mediocritas. Assinale o 
trecho de Cláudio Manuel da Costa que apresenta essas 
características:

a) “Como, ó Céus, para os ver terei constância, / Se cada 
flor me lembra a formosura / Da bela causadora de 
minha ânsia?”

b) “Se o bem desta choupana pode tanto, / Que chega a 
ter mais preço, e mais valia, / Que da cidade o lisonjei-
ro encanto;”

c) “Enfim serás cantada, Vila Rica, / Teu nome alegre no-
tícia, e já clamava; / Viva o senado! viva! repetia / Ita-
monte, que ao longe o eco ouvia.”

d) “Já rompe, Nise, a matutina aurora / O negro manto, 
com que a noite escura, / Sufocando do Sol a face 
pura, / Tinha escondido a chama brilhadora.”

e) “Destes penhascos fez a natureza / O berço, em que 
nasci: oh quem cuidara, / Que entre penhas tão duras 
se criara / Uma alma terna, um peito sem dureza.”

3. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 
2019) De acordo com o texto abaixo, respondas as ques-
tões de 3 a 18.

O fim do canudinho de plástico

Por Devorah Lev-Tov / Quinta-feira, 5 de Julho de 2018
Em 2015, um vídeo perturbador de uma tartaruga 

marinha oliva sofrendo com um canudo plástico preso 
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6.Em “um item insignificante utilizado brevemente antes 
de ser descartado”, as palavras sublinhadas são formadas, 
respectivamente, por

a) sufixação; derivação imprópria.
b) prefixação; derivação prefixal e sufixal.
c) aglutinação; hibridismo.
d) parassíntese; sufixação.
e) derivação prefixal e sufixal; parassíntese.

7. Marque a alternativa na qual a palavra destacada fun-
ciona como adjetivo.

a) Os canudos poluem bastante.
b) Ações individuais são bastante significativas.
c) Algumas pessoas preferem ou necessitam bastan-

te dos canudos.
d) Foi encontrada uma lista bastante grande de espécies 

afetadas.
e) Não há atitude bastante para resolver o problema.

8. Marque a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

a) Um milhão de canudos plásticos são mais do que os 
oceanos podem suportar.

b) Descarta-se ainda milhares de canudos plásticos anu-
almente.

c) Haverão montanhas de resíduos plásticos nos ocea-
nos dos quais os canudos são apenas parte.

d) Mais de um hotel já deixaram de consumir canudos 
descartáveis.

e) Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou 
vidro são a alternativa ideal.

9. “Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hi-
póteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até ne-
cessitam deles...”.

Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento 
mantém as relações de sentido e de subordinação indi-
cadas no texto original.

a) Utilizar um canudo não é a melhor das hipóteses, ain-
da que algumas pessoas os prefiram ou até necessi-
tem deles...”

b) “Visto que a utilização de um canudo não é a melhor 
das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou 
até necessitam deles...”

c) “Mesmo que a utilização de um canudo não seja a me-
lhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os prefe-
rem ou até necessitam deles...”

d) Considere-se que utilizar um canudo não seja a me-
lhor das hipóteses, porque ainda há algumas pessoas 
que os preferem ou até necessitam deles...”

e) Concluindo-se que utilizar um canudo não seja a me-
lhor das hipóteses, consideremos algumas pessoas 
que ainda os preferem ou até necessitam deles...”.

10. “A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil 
reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através 
do Kickstarter”. A vírgula colocada depois do sujeito está

Embora utilizar um canudo não seja a melhor das 
hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até 
necessitam deles, como aqueles com deficiências ou 
dentes e gengivas sensíveis. Se quiser usar um canudo, 
os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. 
A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil reu-
tilizável do mercado, está arrecadando fundos através do 
Kickstarter.

“A maioria das pessoas não pensa nas consequências 
que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plás-
tico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações” 
diz David Laris, diretor de criação e chef do Cachet Hos-
pitality Group, que não utiliza canudos de plástico. “A in-
dústria hoteleira tem a obrigação de começar a reduzir a 
quantidade de resíduos plásticos que gera”.

Adaptado de https://www.nationalgeographicbrasil.
com/planeta-ou-plastico/2018/07/ fim-canudinhoplas-
tico-canudo-poluicao-oceano . Acesso em 14 de março 
de 2019.

“Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recente-
mente ___________ a proibição de canudos.”

Em consonância com as ideias do texto, o verbo que 
completa a lacuna corretamente é:

a) propunham
b) proporam
c) propuseram
d) proporiam
e) proporão

4. Analise o período a seguir e marque a alternativa 
correta.“Se quiser usar canudo, os reutilizáveis de metal 
ou vidro são a alternativa ideal.”

a) O termo “se quiser usar canudo” é a oração principal 
do período e estabelece uma condição em relação a 
outra oração.

b) A expressão “os reutilizáveis de metal ou vidro” é um 
termo com valor substantivo classificado sintatica-
mente como sujeito composto.

c) O termo “a alternativa ideal” é um predicativo do su-
jeito que tem como núcleo o vocábulo “ideal”.

d) O vocábulo “canudo” é um termo com valor adver-
bial que modifica o valor semântico da locução verbal 
“quiser usar”

e) A expressão “de metal ou vidro” é um termo com va-
lor adjetivo classificado sintaticamente como adjunto 
adnominal.

5. Em “...estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canu-
dos sejam jogados fora anualmente.”, o verbo auxiliar 
está conjugado no

a) futuro do subjuntivo.
b) presente do indicativo.
c) imperativo afirmativo.
d) presente do subjuntivo.
e) futuro do presente do indicativo.
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14. “As redes Anantara e AVANI estimam que seus hotéis 
tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 
2017”.
Assinale a alternativa em que a oração sublinhada abaixo 
tem a mesma função daquela destacada na frase acima.

a) Ele se fragmenta em pedaços cada vez menores, que 
são frequentemente confundidos com comida pelos 
animais marinhos.

b) É claro que os canudos são apenas parte da quantida-
de monumental de resíduos que vão parar em nossos 
oceanos.

c) Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do que 
em todo o século passado.

d) As empresas não precisam esperar que o governo ins-
titua a proibição antes de implementarem a sua pró-
pria.

e) Redes hoteleiras que estão eliminando os canudos 
plásticos já testaram diversas alternativas descartáveis.
 

15. No trecho a seguir, a oração adjetiva sublinhada re-
fere-se a qual elemento, de acordo com o entendimento 
proporcionado pelo texto?
“A maioria das pessoas não pensa nas consequências 
que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plás-
tico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações” 
diz David Laris, diretor de criação e chef do Cachet Hos-
pitality Group, que não utiliza canudos de plástico.

a) David Laris.
b) Diretor de criação.
c) Chef.
d) A maioria das pessoas.
e) Cachet Hospitality Group.

16. Marque a alternativa correta de acordo com o texto.

a) O vídeo da tartaruga marinha oliva foi o que levou as 
grandes redes hoteleiras a proporem o fim dos canu-
dos de plástico.

b) Os canudos plásticos são muito leves e, por isso, aca-
bam escapando dos separadores manuais de recicla-
gem.

c) Nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos 4,4 bi-
lhões de canudos sejam jogados fora anualmente.

d) Pessoas com alguma deficiência ou com gengivas sen-
síveis são os principais causadores da epidemia de uso 
de canudos plásticos.

e) David Laris, principal produtor de canudos plásticos 
no mundo, pensa nas consequências de sua atitude.

17. Assinale a alternativa correta. “Mas é claro que os ca-
nudos são apenas parte da quantidade monumental de 
resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos”.
O fragmento, transcrito do texto “O fim do canudinho de 
plástico”, permite concluir que:

a) além dos canudos, há outros resíduos plásticos que 
vão parar em nossos oceanos.

b) os canudos caracterizam a maior parte dos resíduos 
plásticos que vão parar em nossos oceanos.

c) apenas os canudos que se tornam resíduos plásticos 

a) incorreta, pois não se deve separar o sujeito de seu 
complemento.

b) incorreta, porque não se separa a oração subordinada 
adjetiva restritiva.

c) correta, porque separa uma oração subordinada adje-
tiva explicativa.

d) correta, porque separa a oração subordinada adver-
bial temporal.

e) correta, porque separa o vocativo, Final Straw, no iní-
cio do período.

11. No excerto “A maioria das pessoas não pensa nas 
consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um 
canudo plástico tem em suas vidas”, o verbo sublinhado 
está no singular porque o autor

a) quis colocar-se como o único que pensa nas consequ-
ências da utilização de canudos plásticos.

b) preferiu a concordância enfática com a ideia de plura-
lidade sugerida pelo sujeito.

c) efetuou a concordância erroneamente, já que o núcleo 
do sujeito anteposto está no plural.

d) optou por uma concordância ideológica, já que se re-
fere a um número pequeno de pessoas.

e) efetuou a concordância estritamente gramatical com 
o coletivo singular.

12. “Mas é claro que os canudos são apenas parte da 
quantidade monumental de resíduos que vão parar em 
nossos oceanos”.
Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento 
está de acordo com as regras de pontuação da norma 
gramatical.

a) “Está claro que os canudos são apenas parte, da quan-
tidade monumental, de resíduos que vão parar em 
nossos oceanos”.

b) “Isto está claro: os canudos são apenas parte da quan-
tidade monumental de resíduos que vão parar em 
nossos oceanos”.

c) “Está claro que os canudos são apenas parte: da quan-
tidade monumental de resíduos, que vão parar em 
nossos oceanos”.

d) “Está claro, que os canudos são, apenas parte da 
quantidade monumental de resíduos que vão parar 
em nossos oceanos”

e) “Isto está claro, os canudos são apenas parte da quan-
tidade monumental, de resíduos que vão parar em 
nossos oceanos”.

13. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são 
acentuados pela mesma regra.

a) plástico, últimos, mamíferos, único.
b) contrário, hipóteses, sensíveis, hotéis.
c) indústria, países, além, já.
d) reutilizáveis, através, início, resíduos.
e) próprio, sanitários, lá, descartável.
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Borba (1891), Machado de Assis deixa marcas indeléveis 
de que a Literatura Brasileira vivia um novo período lite-
rário, bem diferente do Romantismo. Nessas obras, nota-
-se uma forma diferente de sentir e de ver a realidade, 
menos idealizada, mais verdadeira e crítica: uma pers-
pectiva realista. O trecho apresentado acima representa 
essa perspectiva porque o narrador

a) exagera nas imagens poéticas traduzidas por “fluido 
misterioso”, “praia”, “cabelos espalhados pelos om-
bros” em uma realização imagética da mulher que o 
tragava como fazem as ondas de um mar em ressaca.

b) deixa-se levar pelas ondas que saíam das pupilas de 
Capitu em um fluido, misterioso e enérgico, que o ar-
rasta depressa como uma vaga que se retira da praia 
em dias de ressaca, não adiantando agarrar-se nem 
aos braços nem aos cabelos da moça.

c) retira-se da praia como as vagas em dias de ressaca 
por não ser capaz de dizer a Capitu o que está sen-
tindo ao olhá-la nos olhos sem quebrar a dignidade 
mínima daquele momento em que duas pessoas apai-
xonam-se.

d) solicita à “retórica dos namorados” uma comparação 
que seja, ao mesmo tempo, exata e poética capaz de 
descrever os olhos de Capitu, revelando a dificuldade 
de apresentar uma verdade que não estrague a idea-
lização romântica.

e) ridiculariza a retórica dos românticos ao afirmar que os 
olhos de Capitu pareciam com uma ressaca do mar e, 
por isso, não seria capaz de descrevê-los de maneira 
poética, traduzindo, assim, o realismo literário de sua 
época.

21. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 
2018) De acordo com texto abaixo, responda as ques-
tões 21 a 36: Política pública de saneamento básico: as 
bases do saneamento como direito de cidadania e os 
debates sobre novos modelos de gestão

Ana Lucia Britto
Professora Associada do PROURB-FAU-UFRJ

Pesquisadora do INCT Observatório das Metrópoles

A Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 que 
o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário é 
indispensável para o pleno gozo do direito à vida. É preciso, 
para tanto, fazê-lo de modo financeiramente acessível e 
com qualidade para todos, sem discriminação. Também 
obriga os Estados a eliminarem progressivamente as 
desigualdades na distribuição de água e esgoto entre 
populações das zonas rurais ou urbanas, ricas ou pobres.

No Brasil, dados do Ministério das Cidades indicam 
que cerca de 35 milhões de brasileiros não são atendidos 
com abastecimento de água potável, mais da metade 
da população não tem acesso à coleta de esgoto, e 
apenas 39% de todo o esgoto gerado são tratados. 
Aproximadamente 70% da população que compõe o 
déficit de acesso ao abastecimento de água possuem 
renda domiciliar mensal de até ½ salário mínimo 
por morador, ou seja, apresentam baixa capacidade 
de pagamento, o que coloca em pauta o tema do 
saneamento financeiramente acessível.

vão parar em nossos oceanos.
d) os resíduos plásticos que vão parar em nossos ocea-

nos são compostos essencialmente por canudos.
e) há uma quantidade monumental de canudos plásticos 

em nossos oceanos que são compostos de resíduos 
plásticos.

18. Marque a alternativa correta de acordo com o texto.

a) Em nossos oceanos, os resíduos plásticos são compos-
tos praticamente por canudos.

b) Pessoas com deficiências ou indivíduos com dentes e 
gengivas sensíveis são o fator responsável por ainda 
não ter ocorrido proibição do uso de canudos plás-
ticos.

c) O descarte indiscriminado de canudos plásticos cons-
titui uma ameaça para a vida marinha, mas já existem 
iniciativas para a solução desse problema.

d) Estados Unidos e Reino Unido são os países que mais 
lançam canudos plásticos nos oceanos.

e) Os canudos vão parar nos oceanos por serem uma 
quantidade monumental de resíduos plásticos.

19. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 
2019) Leia o trecho abaixo, retirado de I-Juca Pirama, 
obra de Gonçalves Dias.

Da tribo pujante,
Que agora anda errante
Por fado inconstante,
Guerreiros, nasci:
Sou bravo, sou forte,
sou filho do norte,
Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi.

Trata-se de um:

a) poema lírico
b) poema épico
c) cantiga de amigo
d) novela de cavalaria
e) auto de fundo religioso

20. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 
2019) “Retórica dos namorados, dá-me uma compara-
ção exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos 
de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem 
quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me 
fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me 
dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido 
misterioso e enérgico, uma força que arrastava para den-
tro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de res-
saca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes 
vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados 
pelos ombros; mas tão depressa buscava as pupilas, a 
onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ame-
açando envolver-me, puxar-me e tragar-me.”
ASSIS. Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Áti-
ca,1999. p.55 (fragmento)
Com Dom Casmurro, obra publicada em 1899, depois de 
Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) e de Quincas 
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dades de acesso a esse serviço.
c) Pode-se caminhar alguns passos no sentido de garan-

tir que a essa tarefa alinhe-se a participação social.
d) A gestão dos serviços deve ser acrescentada uma visão 

de saneamento básico como direito à cidadania.
e) O marco legal estabelece que a prestação dos serviços 

tem como foco à garantia do cumprimento das metas.

22. “Mais da metade da população não tem acesso à co-
leta de esgoto”. No fragmento, é correto afirmar que há

a) sujeito simples e predicado nominal.
b) verbo intransitivo e predicado verbal.
c) verbo transitivo e objetos direto e indireto.
d) sujeito composto e objeto indireto.
e) sujeito simples e complemento nominal.

23. Em “Esse marco legal e institucional traz aspectos es-
senciais para que a gestão dos serviços seja pautada por 
uma visão de saneamento como direito de cidadania”, a 
oração sublinhada exerce a mesma função sintática em 
qual das alternativas abaixo?

a) O problema do saneamento básico é mundial, desde 
2010 reconhecido pela ONU, ou seja, é muito gran-
de para que seja resolvido com apenas uma lei.

b) Foi muito importante a criação da Secretaria de Sa-
neamento e do Conselho Nacional das Cidades, que 
deram à política urbana uma base de participação e 
controle social.

c) A Lei 11.445/2007 reforça a necessidade de planeja-
mento para o saneamento, porque obriga a criação de 
planos municipais para tratamento de esgoto.

d) A definição de um conselho municipal de fiscalização é 
condição para que possam ser acessados recursos do 
governo federal.

e) As desigualdades sociais eram tantas, com falta de 
acesso por parte da população à moradia, transporte e 
saneamento, que foi criado, em 1º de janeiro de 2003, 
o Ministério das Cidades.

24. “Nesse sentido destacamos as Conferências das Cida-
des e a criação da Secretaria de Saneamento e do Con-
selho Nacional das Cidades, que deram à política urbana 
uma base de participação e controle social”.
No fragmento, o pronome relativo exerce a função sin-
tática de

a) objeto direto e introduz uma explicação.
b) objeto direto e introduz uma restrição.
c) objeto indireto e introduz uma explicação.
d) sujeito e introduz uma restrição.
e) sujeito e introduz uma explicação.

25. Assinale a alternativa em que a palavra “boca” apre-
senta sentido denotativo.

a) Em boca fechada não entra mosquito.
b) Não contem nada a ninguém! Boca de siri!
c) Vestirei minha calça boca de sino.
d) Na boca da noite tudo acontece.
e) É proibido fazer boca de urna.

Desde 2007, quando foi criado o Ministério das 
Cidades, identificam-se avanços importantes na busca de 
diminuir o déficit já crônico em saneamento e pode-se 
caminhar alguns passos em direção à garantia do acesso 
a esses serviços como direito social. Nesse sentido 
destacamos as Conferências das Cidades e a criação 
da Secretaria de Saneamento e do Conselho Nacional 
das Cidades, que deram à política urbana uma base de 
participação e controle social.

Houve também, até 2014, uma progressiva ampliação 
de recursos para o setor, sobretudo a partir do PAC 1 e PAC 
2; a instituição de um marco regulatório (Lei 11.445/2007 e 
seu decreto de regulamentação) e de um Plano Nacional 
para o setor, o PLANSAB, construído com amplo debate 
popular, legitimado pelos Conselhos Nacionais das 
Cidades, de Saúde e de Meio Ambiente, e aprovado por 
decreto presidencial em novembro de 2013.

Esse marco legal e institucional traz aspectos 
essenciais para que a gestão dos serviços seja pautada 
por uma visão de saneamento como direito de cidadania: 
a) articulação da política de saneamento com as políticas 
de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 
combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde; e b) a transparência 
das ações, baseada em sistemas de informações e 
processos decisórios participativos institucionalizados.

A Lei 11.445/2007 reforça a necessidade de planejamento 
para o saneamento, por meio da obrigatoriedade de planos 
municipais de abastecimento de água, coleta e tratamento 
de esgotos, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos. Esses planos são 
obrigatórios para que possam ser estabelecidos contratos 
de delegação da prestação de serviços e para que possam 
ser acessados recursos do governo federal (OGU, FGTS e 
FAT), com prazo final para sua elaboração terminando em 
2017. A Lei reforça também a participação e o controle 
social, através de diferentes mecanismos como: audiências 
públicas, definição de conselho municipal responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da política de saneamento, 
sendo que a definição desse conselho também é condição 
para que possam ser acessados recursos do governo fe-
deral. O marco legal introduz também a obrigatoriedade 
da regulação da prestação dos serviços de saneamento, 
visando à garantia do cumprimento das condições e 
metas estabelecidas nos contratos, à prevenção e à 
repressão ao abuso do poder econômico, reconhecendo 
que os serviços de saneamento são prestados em caráter 
de monopólio, o que significa que os usuários estão 
submetidos às atividades de um único prestador.

Adaptado de http://www.assemae.org.br/artigos/
item/1762-saneamento-basico-como-direito-de-cidada-

nia
Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego do 
acento grave.

a) As nações juntam-se a Assembleia da ONU, para eli-
minarem progressivamente os problemas de gestão 
do serviço.

b) A Secretaria de Saneamento e as Conferências das Ci-
dades foram criadas com vistas à diminuir as desigual-
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30. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos do 
enunciado são acentuados pela mesma regra.

a) Uma sólida política de saneamento tem que levar em 
conta os problemas econômicos da população.

b) Há um sistema acessível, mas também regulatório.
c) Pressente-se um crônico sentimento de impotência, 

resíduo da própria história.
d) Os termos de privacidade do sistema construído pelos 

estagiários são inaceitáveis.
e) As audiências públicas são realizadas em caráter extra-

ordinário.

31.Em “A Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 
que o acesso à água potável (...)”, a palavra “QUE” encon-
tra emprego correspondente em

a) “(...) os serviços de saneamento são prestados em ca-
ráter de monopólio, o que significa (...)”

b) “Esses planos são obrigatórios para que possam ser 
estabelecidos (...)”

c) “(...) o que significa que os usuários estão submetidos 
às atividades de um único prestador.”

d) “(...) 70% da população que compõe o déficit de acesso 
ao abastecimento (...)”

e) “(...) e do Conselho Nacional das Cidades, que deram à 
política urbana (...)”

32. Assinale a opção que identifica corretamente o pro-
cesso de formação das palavras abaixo:

a) qualidade – sufixação; saneamento – sufixação.
b) igualdade – sufixação; discriminação – parassíntese.
c) avanços – derivação imprópria; acesso – derivação re-

gressiva.
d) acessível – prefixação; felizmente – sufixação.
e) planejamento – sufixação; combate – derivação re-

gressiva.

33. Segundo a pesquisadora, o tema do saneamento fi-
nanceiramente acessível é colocado em pauta porque

a) uma parcela equivalente a setenta por cento da popu-
lação compõe o déficit de acesso ao abastecimento 
de água.

b) mais da metade da população não tem acesso à coleta 
de esgoto e apenas trinta e nove por cento de todo o 
esgoto gerado são tratados.

c) trinta e cinco milhões de brasileiros não são atendidos 
com abastecimento de água potável e mais da metade 
da população não dispõe de saneamento básico.

d) aproximadamente dois terços da população que não 
têm acesso regular ao abastecimento de água ga-
nham até meio salário mínimo.

e) dispor a água potável própria e de instalações sani-
tárias é um direito do homem, indispensável para o 
pleno gozo do direito à vida.

34. No quinto parágrafo, a pesquisadora afirma que o 
marco regulatório para o setor de saneamento “traz as-
pectos essenciais para que a gestão dos serviços seja 
pautada por uma visão de saneamento como direito de 

26. No enunciado: “No Brasil, dados do Ministério das 
Cidades indicam que cerca de 35 milhões de brasileiros 
não são atendidos com abastecimento de água potá-
vel (...)”, a oração sublinhada tem a função sintática de

a) objeto direto da oração principal.
b) complemento nominal da oração principal.
c) sujeito da oração principal.
d) objeto indireto da oração principal.
e) predicativo da oração principal.

27. Marque a alternativa que mostra a voz passiva pro-
nominal.

a) Necessita-se de água potável para 35 milhões de bra-
sileiros.

b) Acredita-se que a coleta de esgoto, em todo o mundo, 
seja um problema grave.

c) Trata-se de apenas 39% de todo o esgoto gerado pela 
população.

d) Identificou-se importante avanço na questão do sa-
neamento.

e) Pode-se caminhar alguns passos em direção à garantia 
do acesso a esses serviços.

28. “Desde 2007, quando foi criado o Ministério das Ci-
dades, identificam-se avanços importantes na busca de 
diminuir o déficit já crônico em saneamento”.
As expressões sublinhadas acima desempenham, respec-
tivamente, as funções sintáticas de

a) sujeito paciente e objeto direto.
b) sujeito agente e sujeito paciente.
c) objeto direto e sujeito paciente.
d) objeto direto e objeto direto.
e) sujeito paciente e sujeito paciente.

29. Analise as duas frases abaixo:

I – Os ladrões estão roubando! Prendam-nos! 
II – Somos os assaltantes! Prendam-nos!

Assinale a alternativa cuja descrição gramatical dos ter-
mos sublinhados está correta.

a) Em I, “nos” é pronome pessoal oblíquo da 1ª pessoa 
do plural. Em II, “nos” é pronome pessoal oblíquo da 
3ª pessoa do plural.

b) Ambos são pronomes pessoais oblíquos referentes à 
1ª pessoa do plural.

c) Em I, “nos” é pronome reto da 3ª pessoa do plural. Em 
II, “nos” é pronome reto da 1ª pessoa do plural.

d) Em I, “nos” é pronome pessoal oblíquo da 3ª pessoa 
do plural. Em II, “nos” é pronome pessoal oblíquo da 
1ª pessoa do plural.

e) Ambos são pronomes pessoais retos referentes à 1ª 
pessoa do plural.
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O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas 
de reincidência criminal em todo o mundo. No país, a 
taxa média de reincidência (amplamente admitida mas 
nunca comprovada empiricamente) é de mais ou menos 
70%, ou seja, 7 em cada 10 criminosos voltam a cometer 
algum tipo de crime após saírem da cadeia.

Alguns perguntariam «Por quê?». E eu pergunto: «Por 
que não?» O que esperar de um sistema que propõe 
reabilitar e reinserir aqueles que cometerem algum tipo 
de crime, mas nada oferece, para que essa situação 
realmente aconteça? Presídios em estado de depredação 
total, pouquíssimos programas educacionais e laborais 
para os detentos, praticamente nenhum incentivo 
cultural, e, ainda, uma sinistra cultura (mas que diverte 
muitas pessoas) de que bandido bom é bandido morto 
(a vingança é uma festa, dizia Nietzsche).

Situação contrária é encontrada na Noruega. 
Considerada pela ONU, em 2012, o melhor país para 
se viver (1° no ranking do IDH) e, de acordo com 
levantamento feito pelo Instituto Avante Brasil, o 8° país 
com a menor taxa de homicídios no mundo, lá o sistema 
carcerário chega a reabilitar 80% dos criminosos, ou seja, 
apenas 2 em cada 10 presos voltam a cometer crimes; é 
uma das menores taxas de reincidência do mundo. Em 
uma prisão em Bastoy, chamada de ilha paradisíaca, essa 
reincidência é de cerca de 16% entre os homicidas, es-
tupradores e traficantes que por ali passaram. Os EUA 
chegam a registrar 60% de reincidência e o Reino Unido, 
50%. A média europeia é 50%.

A Noruega associa as baixas taxas de reincidência ao 
fato de ter seu sistema penal pautado na reabilitação e 
não na punição por vingança ou retaliação do criminoso. 
A reabilitação, nesse caso, não é uma opção, ela é 
obrigatória. Dessa forma, qualquer criminoso poderá 
ser condenado à pena máxima prevista pela legislação 
do país (21 anos), e, se o indivíduo não comprovar estar 
totalmente reabilitado para o convívio social, a pena será 
prorrogada, em mais 5 anos, até que sua reintegração 
seja comprovada.

O presídio é um prédio, em meio a uma floresta, 
decorado com grafites e quadros nos corredores, e no 
qual as celas não possuem grades, mas sim uma boa 
cama, banheiro com vaso sanitário, chuveiro, toalhas 
brancas e porta, televisão de tela plana, mesa, cadeira 
e armário, quadro para afixar papéis e fotos, além de 
geladeiras. Encontra-se lá uma ampla biblioteca, ginásio 
de esportes, campo de futebol, chalés para os presos 
receberem os familiares, estúdio de gravação de música 
e oficinas de trabalho. Nessas oficinas são oferecidos 
cursos de formação profissional, cursos educacionais, e 
o trabalhador recebe uma pequena remuneração. Para 
controlar o ócio, oferecer muitas atividades, de educação, 
de trabalho e de lazer, é a estratégia.

A prisão é construída em blocos de oito celas cada 
(alguns dos presos, como estupradores e pedófilos, ficam 
em blocos separados). Cada bloco tem sua cozinha. A 
comida é fornecida pela prisão, mas é preparada pelos 
próprios detentos, que podem comprar alimentos no 
mercado interno para abastecer seus refrigeradores.

cidadania”. Assinale a alternativa que, segundo o texto, 
traz um aspecto que evidencia essa visão.

a) Transparência de processos decisórios específicos em 
relação à promoção da saúde dentro de uma sistemá-
tica informacional

b) Desenvolvimento de ações decisórias em processos 
participativos de saneamento básico e sua erradicação 
das políticas públicas urbanas e regionais

c) Necessidade de planejamento para o saneamento, 
com ações de coleta e tratamento de esgotos, além 
de manejo de resíduos sólidos

d) Estabelecimento de relações entre as políticas de ha-
bitação, de combate à pobreza e de proteção ambien-
tal e a política de saneamento

e) Ampliação de recursos para o setor de saneamento 
básico, legitimada pelos Conselhos Nacionais das Ci-
dades, de Saúde e de Meio Ambiente

35. De acordo com o texto, o Plano Nacional para o setor 
de saneamento tem sua gênese no

a) reconhecimento do direito humano à água potável.
b) estabelecimento de um marco regulatório, aprovado 

por decreto em 2013.
c) amplo debate popular, legitimado pelos Conselhos 

Nacionais das Cidades.
d) progressivo aumento de recursos para o setor de sa-

neamento básico.
e) estabelecimento da Lei 11445/2007 e respectivo de-

creto de regulamentação.

36. No texto, a fundamentação que desencadeia todo o 
debate proposto é o

a) abastecimento de água potável própria e de qualida-
de, como direito de todos.

b) aumento do tratamento do esgoto coletado, que che-
ga a apenas 39% do total.

c) acesso à coleta de esgoto nas zonas rurais ou urbanas, 
ricas ou pobres.

d) saneamento financeiramente acessível para a popula-
ção mais pobre.

e) reconhecimento em 2010 do direito ao esgotamento 
sanitário como indispensável à vida.

37. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 
2017) A sátira é um exemplo do gênero

a) dramático.
b) narrativo.
c) lírico.
d) épico.
e) didático.

38. (ESPCEX – CADETE DO EXÉRCITO – EXÉRCITO – 
2017) De acordo com texto abaixo, responda as ques-
tões 38 a 53: Noruega como Modelo de Reabilitação de 
Criminosos
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