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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05

ABSTRACT: In Brazil, the normative emphasis to social
participation and control of public policies in the field of
water and sanitation services has been increasingly pointed
out. This aspect has been reinforced by the legal framework
for this sector, which stresses the importance of
intersectorial actions, planning, and social control. Based on
that context, how are local authorities organizing
themselves to plan their sanitation policies? Are sanitation
issues present in the discussions within municipal instances
aimed at social control, including urban policy, health,
cities, housing and the environment committees? Trying to
address these questions, we investigated perceptions in
urban committees located in four different sized
municipalities regarding population that belong to the Rio
das Velhas Basin, in Minas Gerais: Contagem, Nova Lima,
Sete Lagoas and Vespasiano. The study design focused on
the vision of committee members’ on their actions and
perceptions regarding the inclusion of sanitation subject in
the agenda of the committees, as well as the emphasis on
this theme. The analysis of official documents and
interviews with committee members showed that, in the
absence of formal specific water and sanitation
participatory institutions, other instances related to
different public policies discuss these themes, although they
do it in a peripheral way regarding the process of policy
implementation. Shortcomings and fragilities in
participatory processes were observed, which result in
incapacity of controlling the local public policies for water
and sanitation services.

Keywords: Social control; Municipal Committees; Democracy; Water;
Sanitation.
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O texto apresenta o resumo de uma pesquisa sobre
saneamento e participação social realizada no Brasil. Os
autores justificam a importância da temática, afirmando
que um dos pontos que deve ser ressaltado é o

a) da importância da normatização para a participação
social e controle de políticas públicas na área de
saneamento.

b) do reforço a políticas públicas na área de saneamento,
por meio de leis regulatórias atualizadas.

c) do planejamento de normas que regulamentem a
repercussão de ações na área de saneamento.

d) do controle de ações sociais que integrem grupos para
regularizar o uso de água e de saneamento básico.

e) da inclusão de setores marginalizados da sociedade
para o incremento de políticas públicas de saneamento.

02

Uma das questões levantadas pelos autores busca discutir

a) como a população dos centros estudados avalia as
políticas de saneamento.

b) de que modo as autoridades implementam as políticas
de saneamento nas cidades estudadas.

c) os meios utilizados pelas autoridades e pela população
para conscientizar os diversos grupos sobre a
necessidade de políticas de saneamento.

d) como as autoridades nos locais pesquisados se
organizam para planejar suas políticas de saneamento.

e) o plano existente nos locais estudados para lidar com os
problemas de água e de saneamento.

03

Segundo o texto, o modelo do estudo focalizou

a) a percepção da população quanto ao destaque dado ao
saneamento nas políticas públicas.

b) a importância das discussões realizadas pelos comitês,
segundo os próprios conselheiros.

c) as ações dos diversos comitês, baseadas nas avaliações
de conselheiros, de representantes da população local e
de outras autoridades.

d) o agendamento de ações que visam a aprimorar as
políticas públicas de saneamento básico.

e) a visão dos membros do conselho sobre sua atuação e
percepção quanto à inclusão e à importância dada à
temática do saneamento na agenda dos conselhos.

04

De acordo com o texto, a análise de documentos oficiais e
de entrevistas mostrou que

a) na ausência de instituições formais de saneamento,
outras instâncias de poder ligadas a políticas públicas de
saneamento discutem essas questões.

b) as instituições ligadas às periferias das cidades
estudadas investem na discussão de questões de
saneamento.

c) a participação de conselhos informais sobre a questão
do saneamento básico é primordial no contexto das
cidades estudadas.

d) a implementação de políticas públicas de saneamento
depende do agendamento sistemático de autoridades
locais.

e) a consideração de questões relativas ao saneamento
básico e ao uso da água é fundamental nas cidades
estudadas.
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Os autores concluem seu resumo observando que

a) várias fragilidades municipais das políticas públicas
devem ser sanadas.

b) o processo de participação social é precário e
insuficiente, segundo as observações realizadas.

c) a participação dos vários grupos decisórios é confusa e
pouco delimitada.

d) os processos de regulamentação de saneamento são
ainda muito rudimentares.

e) o controle relativo a políticas públicas de saneamento
deve ser realizado pela própria população.
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Hypertension deserves attention as it is one of the
main risk factors for cerebrovascular and cardiovascular
diseases and renal failure. The World Health Organization
(WHO) estimates that 600 million people in the world have
systemic arterial hypertension. According to data from the
Brazilian Hypertension Society, the prevalence of systemic
arterial hypertension in the Brazilian adult population
ranges from 23% to 43,9%. Population based studies show
prevalence rates of between 22% and 44% in the southeast
and 22% and 37% in southern Brazil.

The studies conducted in Brazil show high
hypertension prevalence and low adhesion to
pharmacological treatment. Behavioral interventions such
as encouraging the practice of physical activity and
consumption of healthy food are complementary to the
pharmacological treatment.

The analysis of dietary patterns arose as a
complementary approach for studying the relationship
between diet and chronic diseases. Therefore, instead of
assessing nutrients or food in isolation, the analysis of
dietary patterns considers the combinations present in the
overall diet and incorporates the complex interactions that
occur among the nutrients. The dietary patterns represent a
broader frame of nutrients and food consumption, thus
being more appropriate for the study of dietary factors and
diseases. In order to address these questions, several
authors are proposing alternatives to study the global
consumption of food, considering that food is usually
consumed in a combination of nutrients.

The present study aims to investigate the association
of the identified dietary patterns and hypertension in adult
women living in the city of São Leopoldo, Rio Grande do Sul
State, Brazil. For the identification of dietary patterns, a
methodological approach recently introduced in Nutritional
Epidemiology will be used – the RRR.

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30 (5): 961 971, mai. 2014. (Adaptado)
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O texto é a introdução de um artigo relativo à hipertensão
arterial. Segundo os autores,

a) o Nordeste brasileiro concentra de 22% a 44% de
hipertensos.

b) o Sul do país mantém os índices mais altos de
prevalência da doença arterial.

c) a hipertensão é responsável pela ocorrência de 37% de
doenças cardiovasculares no Brasil.

d) a hipertensão sistêmica atinge cerca de 23% a 43,9%
dos brasileiros adultos.

e) os dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão
preocupam a Organização Mundial de Saúde.

07

Segundo o texto, a Organização Mundial da Saúde estima
que

a) os casos de falência renal estão, em sua maioria, ligados
à hipertensão e a doenças cardíacas.

b) pouca atenção é dada a doenças cardiovasculares no
mundo.

c) seiscentos milhões de pessoas, no mundo, sofrem de
hipertensão arterial sistêmica.

d) os grandes fatores de risco da hipertensão arterial estão
ligados a doenças vasculares pré existentes.

e) os dados fornecidos pelos vários países ligados à
organização não são conclusivos.

08

De acordo com os autores do texto, no Brasil,

a) a adesão ao tratamento com medicamentos é
insuficiente frente à frequência da doença arterial.

b) os medicamentos utilizados para o tratamento da
hipertensão arterial são em número insuficiente.

c) a falta de medicamentos de ponta para a hipertensão
obriga os responsáveis pela saúde pública a promover
campanhas periódicas.

d) o trabalho realizado para promover a adesão ao
consumo de alimentos que diminuam o risco de
hipertensão arterial é grande.

e) a prática de atividades físicas é a alternativa sugerida
pelos órgãos públicos para prevenir a hipertensão
arterial.
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Segundo o texto, para desenvolver o estudo, os
pesquisadores

a) analisaram algumas dietas alimentares e sua relação
com várias doenças crônicas.

b) utilizaram uma abordagem complementar de análise de
padrões de dieta.

c) analisaram os nutrientes dos alimentos que faziam
parte da dieta dos doentes.

d) utilizaram uma metodologia de análise de alimentos,
avaliados isoladamente.

e) analisaram os padrões de dieta que poderiam levar à
doença arterial.

10

De acordo com o texto, a pesquisa tem por objetivo
investigar

a) a associação de um padrão da hipertensão arterial e a
dieta de cada doente pesquisado.

b) o padrão alimentar de mulheres da cidade de São
Leopoldo e de outras cidades do Sul do Brasil.

c) a relação entre os padrões de dieta e a hipertensão
arterial em mulheres adultas no Rio Grande do Sul.

d) a quantidade de mulheres hipertensas na cidade de São
Leopoldo, Rio Grande do Sul.

e) a eficiência de uma nova metodologia de pesquisa e
como ela pode ser adaptada ao contexto brasileiro.

11

O advérbio “thus”, na sentença “thus being more
appropriate” (L. 24 25), introduz no texto uma relação de

a) condição.
b) adição.
c) contraste.
d) conclusão.
e) igualdade.
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ABSTRACT: This is a cross sectional study with the aim of
describing the early neonatal deaths that took place at a
Public Maternity Hospital, Maternidade Odete Valadares in
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, from 2001 to 2006. It
used variables related to the newborn (period the death
took place, age at death, gender, gestational age, and birth
weight), to the mother (type of pregnancy, type of delivery,
age, parity, and number of stillborn children), and to the
multiple causes of death. Three profiles of early neonatal
death were obtained through the Grade of membership
method (GoM), which also made it possible to find the
prevalence of such profiles in the study population. Profile 1
was characterized by deaths of difficult reduction
(prevalence of 41.4%); Profile 2 was characterized by deaths
amenable to reduction (prevalence of 28.3%); finally, Profile
3 was marked by preventable deaths (prevalence of 30.4%).
These profiles provided an understanding of the spectrum of
causes of early neonatal mortality at Maternidade Odete
Valadares, along with the analysis of its relationship with
the reproductive, obstetric and maternal history, as well as
with newborn conditions. The high prevalence of
preventable deaths is a reality at Maternidade Odete
Valadares, which should be tackled by healthcare workers
and public health authorities.

Keywords: Early neonatal mortality; Multiple causes of death; Public
health.

Revista Brasileira de Epidemiologia. vol. 11, n 4, São Paulo, dez. 2008.
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O texto é o resumo de um estudo realizado na Maternidade
Odete Valadares, em Belo Horizonte, que visa a descrever e
a discutir

a) os óbitos neonatais ocorridos devido a variáveis como
sexo e peso do recém nascido.

b) as condições gerais de trabalho na Maternidade.
c) as novas variáveis para estudo de óbitos neonatais,

comparando os aos utilizados entre 2001 e 2006.
d) o estado clínico das mães que deram à luz crianças

natimortas na Maternidade.
e) os óbitos neonatais precoces ocorridos na Maternidade

Odete Valadares, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no
período de 2001 a 2006.

13

Segundo a metodologia utilizada no estudo,

a) 30,4% dos óbitos são de difícil redução.
b) 41,4% dos óbitos ainda precisam ser estudados.
c) uma parte dos óbitos ocorridos na maternidade não

obteve classificação.
d) 28,3% dos óbitos ocorridos são passíveis de redução.
e) a prevalência de alguns dos perfis não estava prevista

na pesquisa.
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De acordo com a pesquisa realizada, os profissionais de
saúde e as autoridades devem

a) estudar com maior profundidade as relações entre os
profissionais que atuam na Maternidade Odete
Valadares.

b) enfrentar a questão de óbitos evitáveis, buscando
compreender as causas encontradas no estudo.

c) comparar os resultados obtidos na maternidade
focalizada com os dados de outras maternidades
públicas na região.

d) avaliar o histórico das mães atendidas na Maternidade
Odete Valadares, incluindo outras variáveis não
previstas no estudo.

e) compreender as condições reais da mortalidade
neonatal precoce em outros estados brasileiros.

15

O pronome “its”, em “the analysis of its relationship” (L. 19),
refere se a um trecho do texto que pode ser traduzido por:

a) perfil estudado.
b) compreensão das diversas causas.
c) a variedade de causas da mortalidade neonatal precoce.
d) Maternidade Odete Valadares.
e) análise das relações do histórico da mãe e da criança.
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ABSTRACT
Objective: To identify dietary patterns among young adults
and the relationships with socio economic, demographic
and lifestyle characteristics.

Design: Population based, cross sectional analysis of a
cohort study. Food intake was assessed by a frequency
questionnaire, and dietary patterns were identified using
principal component analysis.

Setting: Southern Brazil.

Subjects: A total of 4202 men and women aged 23 years,
who participated in the 1982 Pelotas Birth Cohort Study.

Results: Five dietary patterns were identified: common
Brazilian, processed food, vegetable/fruit, dairy/dessert and
tubers/pasta. Subjects who had low own or maternal
educational levels, low social position or who were always
poor throughout life had high adherence to the common
Brazilian dietary pattern. In contrast, the processed food
pattern was more likely to be followed by those belonging
to middle and and high social position and who were never
poor. Men and smokers showed high adherence to the
processed food and common Brazilian dietary patterns.
Vegetable/fruit patter was more likely to be followed by
women and subjects engaged in physical activity. Women
also showed high adherence to the dairy/dessert pattern.

Conclusions: Our study among young Brazilian adults has
identified distinct dietary patterns that are clearly
influenced by socio economic and lifestyle characteristics,
which have important implications in a country with marked
social and economic inequalities.

Public Health Nutrition 14(1) 150 159, June 2010.
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O texto é o resumo de uma pesquisa cujo objetivo é
identificar

a) as dietas mais populares entre jovens e as possíveis
razões para essa escolha.

b) os padrões de alimentação de jovens e sua relação com
outras variáveis.

c) o perfil socioeconômico de jovens que apresentam
problemas ligados à alimentação.

d) a distribuição geográfica de padrões de alimentação
típicos de jovens.

e) a influência do estilo de vida na alimentação pouco
saudável de jovens brasileiros.

17

O modelo de análise baseou se em

a) questionário relativo à frequência de consumo de
alimentos por jovens.

b) estudo de caso e análise comparativa com outros
grupos.

c) resultados de dieta alimentar de dois grupos, sendo um
o de controle.

d) padrões de alimentação de diversas faixas etárias,
comparados aos de jovens adultos.

e) respostas a entrevistas feitas com os familiares dos
jovens no Sul do Brasil.

18

Os resultados da pesquisa indicam que os sujeitos
pertencentes à classe média/média alta consomem
preferencialmente

a) comida brasileira tradicional.
b) frutas e vegetais.
c) laticínios e doces.
d) tubérculos e massas.
e) alimentos industrializados.
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Os resultados também indicaram que as mulheres e os
pesquisados que praticam esportes são mais propensos ao
consumo de

a) alimentos industrializados.
b) comida brasileira tradicional.
c) frutas e vegetais.
d) laticínios e doces.
e) tubérculos e massa.

20

Segundo os autores da pesquisa, os resultados obtidos têm
implicações políticas importantes, pois

a) o estilo de vida observado no Sul do país difere daquele
de outras regiões.

b) o nível socioeconômico do grupo avaliado era muito
diversificado.

c) a influência da economia no padrão de alimentação de
jovens define sua saúde futura.

d) os jovens brasileiros estão consumindo alimentos
inadequados para sua saúde.

e) nosso país é marcado por desigualdades econômicas e
sociais.
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