




























b
Para o combate da Ascaridíase, a proposta que trará
maior benefício social, se implementada pela Prefei -
tura, será:
a) 1 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

Resolução 
A ascaridíase é uma doença provocada por um verme
nematelminto (asquelminto) denominado Ascaris lum -
bricoides. O verme é parasita do intestino, onde provo -
ca distúrbios digestivos e cólicas. Quando o número de
vermes é muito grande surge o perigo de obstrução in -
testinal por novelos de Ascaris. Os ovos desses
animais são eliminados junto com as fezes e os
indivíduos são contaminados pela ingestão de água e
alimentos con taminados com os ovos desse verme.
O combate à ascaridíase pode ser feito através da cons -
trução de rede de saneamento básico (esgotos).

c
Você sabe que a Doença de Chagas é causada por um
protozoário (Trypanosoma cruzi) transmitido por meio
da picada de insetos hematófagos (barbeiros). Das me -
didas propostas no texto “A Lagoa Azul Está Doente”,
as mais efetivas na prevenção dessa doença são:
a) 1 e 2 b) 3 e 5 c) 4 e 6 d) 1 e 3 e) 2 e 3

Resolução 
O mal de Chagas é provocado por um protozoário fla -
gelado denominado Trypanosoma cruzi. Trata-se de
uma doença mortal e incurável. Evolui lenta mente, du -
ran te muitos anos, atacando principalmente o cora ção,
além de outros órgãos. O tripanossomo é transmitido
ao homem pela picada do percevejo conhe cido por
barbeiro. Esse inseto, ao sugar o sangue, defe ca e,
juntamente com as fezes, são eliminadas as formas
infectantes do protozoário. O indivíduo coça a região
picada pelo barbeiro e os tripanossomos penetram
nessa região, provocando a infecção.
O combate ao mal de Chagas pode ser feito através de:
• Eliminação do inseto com aplicação de inseticidas.
• Melhoria nas condições de edificação.

A figura de Getúlio Vargas, como personagem his -
tóri ca, é bastante polêmica, devido à complexidade
e à mag nitude de suas ações como presidente do
Brasil duran te um longo período de quinze anos
(1930-1945). Fo ram anos de grandes e importantes
mudanças para o país e para o mundo. Pode-se
perceber o destaque dado a Getúlio Vargas pelo
simples fato de este período ser conhecido no Brasil
como a “Era Vargas”.

Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável
por todos. Se muitos o consideram como um fer vo -
roso nacionalista, um progressista ativo e o “Pai dos
Pobres”, existem outros tantos que o definem co -
mo ditador oportunista, um intervencionista e ami -
go das elites.
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Considerando as colocações apresentadas, responda à
ques tão seguinte, assinalando a alternativa correta:

e
Provavelmente você percebeu que as duas opiniões so -
bre Vargas são opostas, defendendo valores pratica -
men te antagônicos. As diferentes interpretações do pa -
pel de uma personalidade histórica podem ser expli ca -
das, conforme uma das opções abaixo. Assinale-a.
a) Um dos grupos está totalmente errado, uma vez que

a permanência no poder depende de idéias coe ren -
tes e de uma política contínua.

b) O grupo que acusa Vargas de ser ditador está total -
men te errado. Ele nunca teve uma orientação ideoló -
gi ca favorável aos regimes politicamente fechados e
só tomou medidas duras forçado pelas circuns tân cias.

c) Os dois grupos estão certos. Cada um mostra Vargas
da forma que serve melhor aos seus interesses, pois
ele foi um governante apático e fraco – um ver da -
deiro marionete nas mãos das elites da época.

d) O grupo que defende Vargas como um autêntico na -
cio nalista está totalmente enganado. Poucas medi -
das nacionalizantes foram tomadas para iludir os bra -
si leiros, devido à política populista do varguismo, e
ele fazia tudo para agradar aos grupos estrangeiros.

e) Os dois grupos estão errados, por assumirem carac -
te rísticas parciais, e às vezes conjunturais, como
sen  do posturas definitivas e absolutas.

Resolução 
Getúlio Vargas tem sido objeto de numerosos trabalhos
acadêmicos, muitos deles controvertidos pela postura
tendenciosa de seus autores. Por isso, há os que de -
fendem um Vargas heróico, transformador da história
do Brasil contemporâneo, visto como o “Pai dos Po -
bres”, em virtude da legislação trabalhista, consolidada
na CLT. Outros enaltecem a figura de Vargas como res -
pon  sá vel direto pela industrialização do Brasil e, nesse
caso, Getúlio é tido como o “Pai dos Ricos”.
Uma maneira de evitar a visão parcial sobre Vargas é,
indiscutivelmente, inseri-lo no seu contexto histórico,
isto é, no quadro das transformações socioeconômicas
ocorridas na Primeira República e, particular mente, no
ingresso do Brasil na era do capitalismo in dustrial.

Alunos de uma escola no Rio de Janeiro são con vi -
dados a participar de uma excursão ao Parque Na cio -
nal de Jurubatiba. Antes do passeio, eles lêem o tre -
cho de uma reportagem publicada em uma revis ta:

Jurubatiba será o primeiro parque nacional em área de
restinga, num braço de areia com 31 quilômetros de
extensão, formado entre o mar e dezoito lagoas. Numa
área de 14.000 hectares, ali vivem jacarés, capivaras,
lontras, tamanduás-mirins, além de milhares de aves e
de peixes de água doce e salgada. Os peixes de água
salgada, na época das cheias, passam para as lagoas,
onde encontram abrigo, voltando ao mar na cheia se -
guinte. Nos terrenos mais baixos, próximos aos lençóis
freáticos, as plantas têm água suficiente para agüentar
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